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WSKAZÓWKI

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

1. podkreśla znaczenie spójności społeczno-gospodarczej i terytorialnej Unii Europejskiej w 
dążeniu do realizacji celów strategii UE na rzecz młodzieży, przewidującej w 
szczególności stwarzanie większych, a przy tym równych szans dla wszystkich młodych 
ludzi poprzez propagowanie włączenia społecznego i solidarności wszystkich młodych 
ludzi, poprzez ograniczanie zagrożenia ubóstwem i zwiększanie wskaźnika zatrudnienia w 
kontekście wprowadzanych obecnie środków redukcji długu, wzrastającego bezrobocia 
wśród młodzieży i niejednolitych poziomów wykształcenia i wyszkolenia;

2. podkreśla wagę tworzenia nieobwarowanych warunkami oraz wysokiej jakości miejsc 
pracy, w ramach których młodzi ludzie, dzięki zbiorowej umowie sektorowej, mogliby w 
pełni korzystać z praw wynikających z zatrudnienia;

3. uważa, że podejmowanie działań na wczesnym etapie stanowi przejście od podejścia 
polegającego na łagodzeniu symptomów wielopokoleniowej deprywacji do podejścia 
opartego na wskazywaniu zagrożeń i eliminowaniu ich na wczesnym etapie życia;

4. sugeruje, że najlepszą drogą do osiągnięcia postępów w tym zakresie jest opracowanie 
ram wyraźnie wiążących odnośne wyniki ze stanem zaawansowania wdrażania Konwencji 
Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka (UNCRC); popiera przy tym pogląd, że 
polityka dotycząca młodzieży musi być solidna i wymierna;

5. zauważa, że do celów dokonania oceny lokalnych rynków zatrudnienia i opracowania 
programów dla młodych ludzi najlepszym poziomem administracyjnym jest poziom miast 
i regionów oraz podkreśla ważną rolę, jaką młodzi ludzie odgrywają w swoich 
społecznościach;

6. wzywa Komisję i państwa członkowskie do uruchomienia wszystkich dostępnych 
środków, zwłaszcza w ramach funduszy strukturalnych, na rzecz kompleksowego 
programu pobudzania inwestycji w miejsca pracy w celu zwalczania niedopuszczalnie 
wysokiej stopy bezrobocia wśród młodych ludzi;

7. proponuje, by gwarancja dla młodzieży była odpowiednio finansowana dzięki lepszemu 
wykorzystaniu Europejskiego Funduszu Społecznego.


