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WSKAZÓWKI

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

1. wskazuje na niedopuszczalny poziom bezrobocia wśród młodych ludzi, a przede 
wszystkim na znaczne różnice między poszczególnymi regionami i państwami 
członkowskimi w tym zakresie, o rozpiętości od poniżej 10% do ponad 60%, a także na 
liczbę młodych ludzi bez wykształcenia, przeszkolenia czy pracy (14 mln młodych ludzi 
w wieku od 15 do 30 lat nie uczy się, nie pracuje i nie jest objętych szkoleniami), do 
czego należy dodać niepewność zatrudnienia licznej grupy pracujących młodych ludzi; 
uważa, że oba te zjawiska narażają na szwank sam projekt europejski, stwarzając 
zagrożenie dla rozwoju gospodarczego i stabilności Europy jednolitej pod względem 
jakości życia i warunków pracy, dla potencjału przyszłego wzrostu gospodarczego oraz 
spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej regionów UE, przewidzianej w art. 174 
TFUE; ponadto jest zdania, że sytuacja ta wymaga podjęcia skutecznych działań na 
szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym dotyczących miast i 
obszarów wiejskich, zwłaszcza w związku z problemami i wyzwaniami, jakim UE stawia 
obecnie czoła oraz z faktem, że bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje ona silnych i 
innowacyjnych młodych ludzi;

2. wyraża przekonanie, że młodzi ludzie w Unii Europejskiej ze względu na swą specyfikę 
społeczno-ekonomiczną pod względem stosunku pracy, zwłaszcza w obliczu obecnego 
kryzysu gospodarczego i finansowego, z uwagi na znaczenie ich liczebności na rynku 
pracy i na ich ogromne problemy z zatrudnieniem, tworzą jedną z najbardziej 
zagrożonych grup ludności; uważa, że polityka spójności UE ukierunkowana na 
wspieranie i uzupełnianie działań państw członkowskich dążących do pobudzenia 
gospodarki i wzrostu zatrudnienia na swoim terytorium, jest jednym z podstawowych 
instrumentów, dzięki którym Unia może pomagać w przezwyciężeniu obecnej sytuacji 
przez nadzór nad wdrażaniem koniecznych reform strukturalnych, koncentrowanie 
inwestycji na działaniach priorytetowych w celu maksymalizacji wpływu inwestycji na 
sytuację społeczno-gospodarczą w danym regionie lub państwie członkowskim, 
stymulowanie gospodarki i pomoc w tworzeniu nowych miejsc pracy dla młodych ludzi;  
wzywa zatem państwa członkowskie, aby w pełni i w sposób skoordynowany 
wykorzystywały dostępne środki UE (EFRR, EFS, Funduszu Spójności, EFRROW i 
EFMR) w celu umożliwienia młodym ludziom odgrywania aktywnej roli w gospodarce i 
społeczeństwie z korzyścią dla nich, wspierając między innymi młodych przedsiębiorców 
za pośrednictwem ogólnoeuropejskiego projektu inkubatora przedsiębiorczości 
umożliwiającego młodym przedsiębiorcom założenie własnej firmy w środowisku 
chronionym; zaleca ponadto stworzenie warunków sprzyjających inwestycjom venture 
capital i podkreśla, że należy wziąć pod uwagę specyfikę regionalną, jako że może ona 
zadecydować o powodzeniu lub porażce inicjatyw młodych ludzi w całej Europie, a w 
szczególności w regionach najmniej uprzywilejowanych i najbardziej oddalonych, gdzie 
inwestycje są konieczne w celu zapewnienia spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej;
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3. podkreśla, że przyczyn takiej sytuacji należy upatrywać nie tylko w kryzysie 
gospodarczym, w którym pogrążona jest Europa, lecz także m.in. w problemach 
strukturalnych wynikających z polityki edukacyjnej i zatrudnienia, które należy ulepszyć; 
uważa, że potrzebne są bardziej atrakcyjne strategie pedagogiczne o lepszej integracji 
regionalnej oraz stworzenie sieci platform do wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk 
między regionami i państwami członkowskimi, uwzględniających różnorodności sytuacji i 
umożliwiających większą elastyczność w ich stosowaniu zgodnie z potrzebami i 
charakterystyką każdego regionu, określające priorytetowe obszary dla rozwoju każdego 
regionu i ułatwiające wdrożenie efektywniejszych strategii na rzecz przejścia do życia 
zawodowego (o mocnym powiązaniu między szkołą i pracą, zwłaszcza poprzez systemy 
podwójnego kształcenia lub specjalistyczne staże w okresie studiów) oraz planowanie 
bezpieczniejszych ścieżek zawodowych; podkreśla alarmujący wpływ kryzysu 
gospodarczego na sytuację młodych ludzi; wzywa państwa członkowskie do unikania 
znaczących cięć środków w ważnych dziedzinach, takich jak edukacja, badania i 
innowacje, ponieważ takie cięcia w połączeniu z pozostałymi negatywnymi skutkami 
kryzysu gospodarczego i finansowego stanowią poważną przeszkodę w zwalczaniu 
bezrobocia wśród młodych ludzi i uniemożliwiają nakierowane na młodych ludzi strategie 
na rzecz przyszłych inwestycji;

4. uważa, że – skoro na rynku pracy dochodzi do likwidacji i tworzenia miejsc pracy w 
różnych sektorach gospodarki i każdego roku likwidowanych i nowo tworzonych jest 15% 
miejsc pracy – do prawdziwie skutecznej polityki zatrudnienia niezbędne jest podejście 
całościowe pozwalające wyprzedzić zmiany; jest zdania, że istotne znaczenie mają 
strategie polityczne w zakresie kwalifikacji mogące skutecznie wspierać działania 
związane z uczeniem się przez całe życie poprzez ułatwianie wysokiej jakości 
przekwalifikowania zawodowego oraz krótko- i długoterminowe dostosowywanie 
kompetencji do potrzeb przedsiębiorstw i gospodarki we wszystkich regionach; podkreśla 
w tym kontekście, że ważne jest zlikwidowanie rozbieżności między programem 
szkolnictwa a wymogami rynku pracy i zwraca uwagę na problem niedostosowania 
umiejętności zdobytych w procesie kształcenia do obecnych stanowisk pracy oraz 
znaczenie wdrażania środków umożliwiających ochronę i wspieranie bezrobotnych w 
trakcie poszukiwania przez nich nowych możliwości; wyraża przekonanie, że środki te 
powinny być ściśle ze sobą powiązane, tak aby zwiększyć i wspierać produktywność, 
pobudzić inwestycje prywatne i państwowe w sektorach o znaczącym potencjale wzrostu i 
uniknąć wzrostu potrzeb związanych z siłą roboczą w zawodach deficytowych;

5. zachęca państwa członkowskie oraz władze lokalne i regionalne do zagwarantowania 
bardziej efektywnej polityki edukacyjnej i zatrudnienia, która powinna opierać się na 
trzech podstawowych elementach:

– perspektywicznym podejściu, tak aby można było lepiej przewidywać zmiany na 
rynku pracy i przekładać to na kształcenie i szkolenie,

– większym zaangażowaniu wszystkich odpowiednich podmiotów publicznych i 
prywatnych, w tym nauczycieli, rodziców, uczniów i studentów, przedsiębiorstw, 
szkół i organizacji młodzieżowych, łącznie z organizacjami pozarządowymi,

– regionalnym podejściu pozwalającym na lepsze zrozumienie problemów, 
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zapewniającym efektywniejsze podejmowanie decyzji i dostarczającym jasny obraz 
potrzeb związanych ze szkoleniem w ścisłej współpracy z zainteresowanymi stronami,

jest zdania, że należy brać pod uwagę lokalne potrzeby i specyficzne warunki terytorialne, 
aby w ramach zintegrowanych strategii na rzecz rozwoju terytorialnego umożliwić 
identyfikację miejsc pracy, zwłaszcza w sektorach innowacyjnych, takich jak 
przedsiębiorstwa ekologiczne i społeczne; 

6. apeluje o łączne stosowanie funduszy europejskich, w szczególności instrumentów 
polityki spójności, zwłaszcza EFS i EFRR, w celu pobudzania inwestycji w rozwój i 
tworzenie miejsc pracy, a także jako priorytetowej reakcji na to niebezpieczne zjawisko; 
przypomina, że MŚP są siłą napędową Europy, kamieniem węgielnym zatrudnienia i 
najważniejszym elementem w kontekście wyjścia z kryzysu; dlatego uznaje za niezbędne 
ułatwianie im dostępu do finansowania i otoczenia biznesowego, w którym działają; 
zachęca Europejski Bank Inwestycyjny do inwestowania w tworzenie miejsc pracy dla 
młodych ludzi i stawiania przy tym na czerpanie dodatkowych korzyści, pod warunkiem 
że pożyczki będą przyznawane głównie przedsiębiorstwom z sektora MŚP; wnioskuje, 
aby zwrócić szczególną uwagę na regiony najmocniej dotknięte bezrobociem wśród 
młodych ludzi i podkreśla, że w ramach unijnych funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych można wspierać zatrudnianie młodych ludzi przez przedsiębiorstwa, 
zwłaszcza MŚP, i przyczynić się do obniżenia stopy bezrobocia wśród młodych ludzi, a 
także pomagać w stosowaniu środków koniecznych ze względu na rynek pracy, 
kształcenie i szkolenie w celu usprawnienia przepływu pracowników na lokalne rynki 
pracy poprzez nabywanie nowych umiejętności i przyuczanie do zawodów (w tym w 
obszarze zielonych miejsc prac, miejsc pracy wynikających z tendencji demograficznych, 
nowych technologii i dywersyfikacji rynku pracy na obszarach wiejskich); wzywa 
państwa członkowskie oraz władze lokalne i regionalne do opracowywania 
zintegrowanych strategii na rzecz rozwoju terytorialnego, uwzględniających aspekt 
szkoleniowy i kwestię zatrudnienia, zaczynając od środków mających na celu zwalczanie 
zjawiska przedwczesnego kończenia nauki, a także budowę ścieżek zatrudnienia dla 
młodzieży;

7. z zadowoleniem przyjmuje działania Komisji na rzecz zwalczania bezrobocia młodych 
ludzi, które – po „inicjatywie na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w UE”, a zwłaszcza 
„gwarancji dla młodzieży” i zgodnie ze e strategią „Europa 2020” –  powinny obejmować 
rozwiązania sprzyjające tworzeniu godnego, wysokiej jakości i trwałego zatrudnienia oraz 
równych szans dla młodych ludzi, promować włączenie społeczne, ograniczać 
niepewność pracy i zmniejszać ryzyko ubóstwa, dawać młodym ludziom poczucie 
godności i niezależności oraz przeciwdziałać drenażowi mózgów;  uważa, że takie 
działania powinny również wspierać i wzmacniać istniejące programy na rzecz 
mobilności i większego uznawania umiejętności i kwalifikacji w Europie oraz promować 
intensywniejszą współpracę transgraniczną i międzyregionalną, a zarazem ograniczać 
istniejące przeszkody administracyjne i usuwać istniejące obecnie bariery dotyczące 
transgranicznych praktyk i staży zawodowych, aby skuteczniej eliminować problem 
niedopasowania geograficznego pomiędzy dostępnymi miejscami pracy a 
zapotrzebowaniem na nie w ramach planu działania dotyczącego przyszłego kształtu unii 
gospodarczej i walutowej, która ma być bardziej spójna pod względem gospodarczym, 
społecznym i terytorialnym; wzywa państwa członkowskie oraz władze lokalne i 
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regionalne do szybkiego wdrożenia środków opracowanych w ramach programu 
gwarancji dla młodzieży oraz do promowania wymiany modeli skutkujących pozytywną 
tendencją obniżania stopy bezrobocia wśród młodych ludzi, a w szczególności wśród 
młodzieży niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się; jednocześnie stwierdza, 
że przeznaczono zbyt małe środki na finansowanie walki z bezrobociem wśród młodych 
ludzi i podkreśla, że propozycja finansowania „inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych w UE” na poziomie 6 mld EUR na lata 2014–2020 nie daje szans na osiągnięcie 
znaczącej poprawy sytuacji młodych ludzi.
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