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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje siódme i ósme sprawozdanie oraz wzywa Komisję do 
przedłożenia szóstego sprawozdania dotyczącego spójności na rok 2014, w którym 
zbadane zostanie to, jak długotrwałe są skutki kryzysu gospodarczego dla zmniejszającej 
się spójności pomiędzy regionami Europy oraz jakie działania należy podjąć w celu 
zniwelowania różnic;

2. wskazuje, że duża liczba osób przedwcześnie kończących naukę w niektórych regionach 
jest o wiele wyższa od zakładanych 10%, wobec czego należy znaleźć sposób na 
integrację słabo wykształconych młodych ludzi na rynku pracy, mając na uwadze, że brak 
wykształcenia jest przyczyną bezrobocia, to ostatnie zaś jest źródłem ubóstwa;

3. podkreśla, że w niektórych regionach poziom zatrudnienia nie przekracza 60%, przy czym 
w niektórych poziom ten jest nawet o 20–25% niższy od wyznaczonych wartości 
docelowych, czego negatywne konsekwencje dotyczą szczególnie ludzi młodych, kobiet, 
ludzi starszych oraz niepełnosprawnych, których zatrudnianie wymaga specjalnych 
działań, ze szczególnym uwzględnieniem tego, że w niektórych odizolowanych osadach 
kolejne pokolenia żyją bez pracy, co stanowi szczególne niebezpieczeństwo dla 
społeczności zmarginalizowanych;

4. ponownie podkreśla, że w związku z tzw. paradoksem miejskim w uznawanych na 
podstawie wskaźników za rozwinięte regionach stołecznych w wielu przypadkach wyższa 
jest liczba rodzin zagrożonych ubóstwem, znajdujących się w złej sytuacji materialnej, 
charakteryzujących się bardzo małą intensywnością pracy, zagrożonych wykluczeniem, 
głównie rodzin niepełnych, osób opiekujących się niepełnosprawnym członkiem rodziny 
bądź osób starszych w wieku przedemerytalnym, na które należy zwrócić szczególną 
uwagę w celu urzeczywistnienia równego dostępu do funduszy, w tym także poprzez 
likwidację barier fizycznych oraz informacyjno-komunikacyjnych, a realizację tego 
procesu należy mierzyć przy pomocy obiektywnych i porównywalnych wskaźników, 
uwzględniając również wyzwania demograficzne.


