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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 poziom bezrobocia wśród młodych ludzi, a przede wszystkim na znaczne 
różnice między państwami członkowskimi w tym zakresie, o rozpiętości od poniżej 15% 
do ponad 55%, 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), co naraża na szwank sam projekt europejski, stwarzając zagrożenie 
dla rozwoju gospodarczego i stabilności Europy jednolitej pod względem jakości życia i 
warunków pracy oraz dla spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej regionów UE, 
przewidzianej w art. 174 TFUE;

2. podkreśla, że skoro ożywienie działalności gospodarczej jest warunkiem niezbędnym dla 
jakichkolwiek rozwiązań na rzecz tworzenia zrównoważonego i trwałego zatrudnienia, 
przyczyn takiej sytuacji należy upatrywać w problemach strukturalnych wynikających z 
polityki edukacyjnej i zatrudnienia, które należy skorygować, co wymaga nowego rodzaju 
i bardziej atrakcyjnych strategii pedagogicznych o lepszej integracji regionalnej w celu 
ułatwienia wdrożenia efektywniejszych strategii na rzecz przejścia do życia zawodowego 
(o mocnym powiązaniu między szkołą i pracą) oraz zaplanowania bezpieczniejszych 
ścieżek zawodowych;

3. uważa, że skoro zgodnie z szacunkami każdego roku likwidowanych i nowo tworzonych 
jest 15% miejsc pracy, do prawdziwie skutecznej polityki zatrudnienia niezbędne jest 
spojrzenie całościowe i wyprzedzające zmiany; stwierdza, że istotne znaczenie ma 
polityka w zakresie kwalifikacji propagująca, faktycznie, początkowe i ciągłe 
dostosowywanie kompetencji do potrzeb przedsiębiorstw i gospodarki we wszystkich 
regionach UE; 

4. 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 zainteresowanych stron i regionalnym podejściu 
pozwalającym na lepsze zrozumienie problemów i podejmowanie trafniejszych decyzji 
oraz bardziej uwidaczniającym potrzeby w zakresie kwalifikacji;

5. apeluje o łączne stosowanie funduszy europejskich, w szczególności instrumentów 
polityki spójności, zwłaszcza EFS i EFRR, jako priorytetowej reakcji na to niebezpieczne 
zjawisko;

6. z zadowoleniem przyjmuje zapowiadany przez Komisję na czerwiec pakiet środków 
mających na celu zwalczanie bezrobocia wśród młodych, który – po „inicjatywie na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych w UE”, a zwłaszcza „gwarancji dla młodzieży” – proponuje, 
zgodnie ze strategią „Europa 2020”, rozwiązania sprzyjające tworzeniu trwałego 
zatrudnienia, ograniczające niepewność pracy, wzmacniające programy mobilności w UE 
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i promujące lepszą współpracę międzyregionalną, w ramach planu działania dotyczącego 
przyszłego kształtu unii gospodarczej i walutowej, która ma być bardziej spójna pod 
względem gospodarczym, społecznym i terytorialnym.


