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Oświadczenie pisemne na mocy art. 136 Regulaminu Parlamentu Europejskiego w 
sprawie konieczności wspierania i promowania możliwości zatrudnienia ludzi młodych 
w regionie eurośródziemnomorskim1

1. Bezrobocie wśród ludzi młodych jest obecnie bardziej niż kiedykolwiek ogromnym 
wyzwaniem dla wszystkich krajów leżących nad Morzem Śródziemnym. W Unii 
Europejskiej 20% ludzi młodych nie ma pracy, a w krajach południowego wybrzeża 
Morza Śródziemnego bezrobocie wśród ludzi młodych jest nadal trzy razy wyższe niż 
wśród osób powyżej 25. roku życia. Ponadto co trzecia osoba młoda jest zaliczana do 
ubogich pracujących.

2. Bezrobocie wśród ludzi młodych w tym regionie nie pozostaje bez konsekwencji dla 
stabilności na tym obszarze. Problemy związane z brakiem możliwości zatrudnienia ludzi 
młodych są wspólne dla wszystkich krajów i wymagają wspólnych rozwiązań 
opracowanych w drodze efektywnej współpracy regionalnej.

3. W ramach przeglądu europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS) w listopadzie 2015 r. za 
pierwszy cel uznano „wzrost i zatrudnienie”, jak również podkreślono, że należy zwrócić 
szczególną uwagę na sytuację ludzi młodych, a zwłaszcza młodych kobiet. Zadbanie o to, 
by młodzi ludzie mieli pracę, stanowi krok w kierunku stabilizacji i ożywienia 
gospodarczego.

4. Wzywa się Komisję, aby dotrzymała zobowiązań finansowych i technicznych, jakie 
poczyniła w ramach EPS oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI), oraz aby 
zaproponowała odpowiedni poziom finansowania dla istniejących i potencjalnych 
projektów, które zwiększają możliwości zatrudnienia ludzi młodych w regionie 
eurośródziemnomorskim.

5. Niniejsze oświadczenie wraz z nazwiskami sygnatariuszy zostaje przekazane Radzie i 
Komisji.

1 Zgodnie z art. 136 ust. 4 i 5 Regulaminu Parlamentu Europejskiego, jeżeli pod oświadczeniem podpisze się 
większość posłów do Parlamentu, jest ono publikowane w protokole wraz z nazwiskami sygnatariuszy i 
przekazywane adresatom, jednak nie jest ono wiążące dla Parlamentu.


