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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wpływu polityki spójności na integrację najbardziej narażonych społeczności 
i grup
(2007/2191(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 87 ust. 3, art. 137 oraz 158 traktatu WE,

– uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności1,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 5 lipca 2005 r. zatytułowany „Polityka spójności 
wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie: strategiczne wytyczne Wspólnoty na lata 
2007-2013” (COM(2005)0299),

– uwzględniając decyzję Rady 2006/702/WE z dnia 6 października w sprawie strategicznych 
wytycznych Wspólnoty dla spójności2, 

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 17 maja 2005 r. pt. „Trzecie sprawozdanie 
okresowe na temat spójności: w kierunku nowego partnerstwa na rzecz wzrostu, 
zatrudnienia i spójności” (COM(2005)0192),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 12 lipca 2006 r. zatytułowany „Strategia na 
rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia a reforma europejskiej polityki spójności: 
czwarte sprawozdanie okresowe na temat spójności” (COM(2006)0281),

– uwzględniając agendę terytorialną UE, kartę lipską na rzecz zrównoważonego rozwoju 
miast europejskich oraz pierwszy program działania na rzecz wdrożenia agendy 
terytorialnej Unii Europejskiej,

– uwzględniając przygotowanie przez Komisję zielonej księgi w sprawie spójności 
terytorialnej, 

– uwzględniając sprawozdanie Europejskiej Sieci Obserwacyjnej Planowania 
Przestrzennego (ESPON) zatytułowane „Kierunki rozwoju terytorialnego. Scenariusze 
terytorialne dla Europy” i sprawozdanie Parlamentu Europejskiego zatytułowane 
„Spójność a dysproporcje regionalne: strategie na przyszłość”,

– uwzględniając art. 3, 12 i 141 traktatu WE, zobowiązujące państwa członkowskie do 
zapewnienia równych szans wszystkim obywatelom,

– uwzględniając rezolucję z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie europejskiej strategii 

                                               
1 Dz.U. L 239 z 1.9.2006, s. 248.
2 Dz.U. L 291 z 21.10.2006, s. 11.
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w sprawie Romów1,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego oraz opinię Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A6-0000/2008),

A. mając na uwadze, że jednym z celów Wspólnoty zgodnie z art. 158 traktatu WE jest 
promowanie harmonijnego rozwoju gospodarczego i społecznego Wspólnoty oraz 
zmniejszanie dysproporcji społeczno-ekonomicznych w rozwoju różnych regionów 
i zacofania regionów najmniej uprzywilejowanych,

B. mając na uwadze, ze polityka spójności sama w sobie jest celem, nie należy zawężać jej
zakresu do wspierania celów innych strategii, jako że mogłoby to przeszkodzić 
w osiągnięciu gospodarczej, społecznej i terytorialnej spójności, 

C. mając na uwadze, że do tej pory polityka spójności skutecznie przyczynia się do pomocy 
najbiedniejszym regionom w nadrabianiu zaległości w zakresie rozwoju społeczno-
ekonomicznego, 

D. mając na uwadze, że wzrost gospodarczy zwykle skupia się wokół stolic i dużych 
ośrodków miejskich, co sprawia, że rozwój społeczno-ekonomiczny obszarów 
peryferyjnych i wiejskich nie postępuje w równym stopniu, 

E. mając na uwadze, że traktat lizboński określa spójność terytorialną jako jeden z celów UE 
i przewiduje, że dziedzina ta leży w zakresie wspólnych kompetencji Unii i państw 
członkowskich, 

F. mając na uwadze, że wiele obszarów wciąż cierpi z powodu odległego położenia i braku 
niezbędnej infrastruktury, wiele pozostaje do zrobienia w zakresie stworzenia 
rzeczywistych możliwości rozwojowych w celu dorównania przeciętnemu poziomowi 
rozwoju w UE, 

G. mając na uwadze, że najbiedniejsze obszary nie dysponują środkami finansowymi 
koniecznymi do dopełnienia finansowania wspólnotowego, o które mają prawo się 
ubiegać, a ponadto terytoria te często odnotowują braki administracyjne i kadrowe, co 
utrudnia odpowiednie wykorzystanie przyznanego finansowania, 

H. mając na uwadze, że ze względu na jej znaczący wpływ terytorialny polityka rozwoju 
obszarów wiejskich powinna zostać włączona do polityki regionalnej w celu wzmocnienia 
efektu synergii i komplementarności tych dziedzin polityki, 

I. mając na uwadze brak dostępnych i porównywalnych mikroregionalnych danych 
statystycznych dotyczących wszystkich regionów UE oraz mając na uwadze, że wskaźniki 
PKB na mieszkańca na poziomie NUTS 2 nie są wystarczające, by uwzględnić 
wykluczone terytoria na szczeblu mikroregionów, 

                                               
1 Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0035.
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J. mając na uwadze, że ubóstwo i wykluczenie mają w znacznej mierze charakter 
terytorialny, a wykluczone, najbardziej narażone grupy ludności koncentrują się 
w ubogich regionach oraz mając na uwadze, że wszystkie terytoria Unii powinny 
korzystać ze zbliżonych możliwości rozwojowych, 

K. mając na uwadze, że większość najbiedniejszych obszarów na szczeblu mikroregionów 
stoi w obliczu złożonych, wielowymiarowych problemów związanych z ich peryferyjnym 
położeniem, brakiem infrastruktury, zacofaniem społeczno-ekonomicznym, procesem 
deindustrializacji, niskim poziomem edukacji i szkoleń, brakiem zaplecza 
administracyjnego, bezrobociem pokoleniowym, pogarszającymi się warunkami 
mieszkaniowymi i warunkami życia, niewielkim dostępem do usług użyteczności 
publicznej oraz koncentracją wykluczonych mniejszości i grup najbardziej narażonych, 

L. mając na uwadze, że polityka spójności wymaga budżetu mogącego sprostać jej celom 
oraz skutecznych instrumentów umożliwiających regionom przezwyciężenie nierówności 
rozwojowych i sprostanie terytorialnym wyzwaniom, takim jak przemiany demograficzne, 
skupienie ludności w ośrodkach miejskich, migracje, globalizacja, zmiany klimatyczne 
i dostawy energii, 

1. podkreśla, że koncentracja terytorialna społeczności i grup najbardziej narażonych oraz 
powodowane w dużym stopniu warunkami geograficznymi wykluczenie społeczne 
ludności żyjącej w najsłabiej rozwiniętych regionach stanowi coraz większe wyzwanie dla 
spójności terytoriów UE; 

2. zauważa zatem, że ze względu na geograficzny charakter wykluczenia i segregacji 
społecznej problemem tym należy się zająć w kontekście spójności terytorialnej; 

3. podkreśla w tym kontekście, że działania horyzontalne nie wystarczą, by sprostać 
problemom wykluczenia terytorialnego i zaleca w związku z tym, by państwa 
członkowskie stosowały kompleksową strategię rozwoju terytorialnego, wprowadzając 
w życie międzysektorowe zintegrowane podejście oraz skupiając się na potencjale tych 
obszarów przy jednoczesnym uwzględnieniu ich geograficznych niedostatków;

4. zwraca uwagę na konieczność przyjęcia zintegrowanego podejścia terytorialnego, by 
zaradzić niedostatkom w zakresie równości szans oraz nagromadzenia konfliktów 
społecznych spowodowanych koncentracją wykluczonych, najbardziej narażonych grup;

5. podkreśla znaczenie zaangażowania władz regionalnych i lokalnych, jak również 
partnerów gospodarczych i społecznych oraz właściwych organizacji pozarządowych w 
planowanie i wdrażanie zintegrowanych mikroregionalnych strategii rozwoju oraz wagę
wspierania inicjatyw oddolnych; 

6. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zrównoważonego rozdzielania funduszy 
między rozwinięte obszary miejskie a wykluczone obszary wiejskie oraz do ustanowienia 
specjalnie dostosowanych długoterminowych programów dla określonych, szczególnie 
narażonych grup przy udziale władz lokalnych, właściwych partnerów społecznych 
i gospodarczych oraz przedstawicieli grup docelowych w procesie decyzyjnym 
i wdrażaniu tych programów, aby jak najlepiej odpowiedzieć na ich potrzeby i opracować 
rzeczywiste rozwiązania problemu wykluczenia i bezrobocia pokoleniowego; 
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7. zwraca się do Komisji i państw członkowskich o większe wykorzystanie efektu synergii 
i komplementarności różnych dostępnych instrumentów finansowania, takich jak 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz Spójności, Europejski Fundusz 
Społeczny i Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w celu 
zwiększenia ich wartości dodanej; 

8. wzywa Komisję do przedstawienia w ramach nadchodzących przygotowań zielonej księgi 
w sprawie spójności terytorialnej szerokiej definicji spójności terytorialnej i dostępnych 
środków służących osiągnięciu celów w dziedzinie polityki terytorialnej;

9. wzywa Komisję i państwa członkowskie do udostępnienia porównywalnych 
mikroregionalnych danych statystycznych dla wszystkich regionów UE, ze szczególnym 
uwzględnieniem wskaźników społecznych, w celu jasnego zidentyfikowania najmniej 
rozwiniętych obszarów na poziomie poniżej NUTS 2 oraz podkreślenia rozmiaru 
rosnących nierówności między regionami; 

10. jest w związku z tym zdania, że nowe ilościowe wskaźniki rozwojowe i społeczne, inne 
niż PKB na mieszkańca, powinny być wykorzystywane przy określaniu nierówności 
między regionami, ocenianiu wdrażania i skuteczności polityk oraz jako wytyczne 
w planowaniu przestrzennym w miastach i na wsi; 

11. wzywa Radę i Komisję do zajęcia się problemem terytorialnych nierówności 
rozwojowych poprzez mniejsze porównywalne jednostki terytorialne; poleca w tym 
kontekście objęcie jednostek terytorialnych na poziomie NUTS 4 (LAU 1 i LAU 2) 
nowym instrumentem zapewniającym odpowiednie finansowanie i przeznaczonym do 
radzenia sobie z nierównościami regionalnymi, tak aby zapobiec rosnącemu wykluczeniu 
obszarów peryferyjnych i znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji; 

12. podkreśla konieczność zajęcia się tendencjami demograficznymi postępującego skupiania 
się ludności w miastach i masowego opuszczania obszarów wiejskich oraz ich 
konsekwencjami terytorialnymi; wzywa w związku z tym państwa członkowskie do 
opracowania strategii rewitalizacji wyludnionych obszarów poprzez stymulowanie 
prawdziwych możliwości rozwojowych, utrzymywanie usług użyteczności publicznej, 
tworzenie miejsc pracy i organizowanie szkoleń, poprawę warunków mieszkaniowych 
i warunków życia, zwiększanie potencjału administracyjnego oraz zwiększanie 
atrakcyjności tych obszarów dla inwestorów; 

13. podkreśla, że należy nie tylko dalej prowadzić polityki strukturalne po 2013 r., ale także 
wykorzystać przegląd budżetu jako szansę na udostępnienie koniecznych środków w celu 
zagwarantowania spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej obszarów UE 
w przyszłości;

14. wzywa Komisję do przedstawienia specjalnego wniosku ukierunkowanego na zajęcie się 
w konkretny sposób wykluczeniem terytorialnym i społecznym najbardziej narażonych 
społeczności i grup; 

15. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji.
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UZASADNIENIE

Wstęp
Polityka spójności jest jednym z najważniejszych priorytetów Unii Europejskiej. Dysponując 
kopertą finansową sięgającą 1/3 budżetu UE, polityka ta, która w znacznie większym stopniu 
niż pozostałe opiera się na zasadzie solidarności, ma na celu zmniejszenie dysproporcji 
gospodarczych, społecznych i terytorialnych pomiędzy państwami członkowskimi oraz ich 
268 regionami.

Jednak wspomniane dysproporcje są w dalszym ciągu znaczne. Należy pamiętać, że 
w jednym regionie na cztery wysokość PKB na mieszkańca nie przekracza 75% średniej Unii 
Europejskiej oraz że istotne nierówności występują także wewnątrz regionów.
W szeregu analiz przeprowadzonych w UE w ramach programu ESPON 2006, a także 
w sprawozdaniach w sprawie spójności i inicjatywach strategicznych zwraca się uwagę na 
fakt, że zjawisko wykluczenia społecznego charakteryzuje się koncentracją przestrzenną 
w najsłabiej rozwiniętych obszarach.
Celem niniejszego sprawozdania jest zwrócenie uwagi na system wzajemnych powiązań 
przestrzennych segregacji i grupy najbardziej narażone oraz podkreślenie znaczenia 
identyfikacji tych procesów i zastosowania do nich podejścia terytorialnego. Do zagadnienia 
najbardziej narażonych społeczności i grup należy zatem podchodzić w kontekście spójności 
terytorialnej.

Niniejszy dokument ma na celu podkreślenie konieczności identyfikacji i uznania głównych 
problemów wynikających z rozwoju terytorialnego w skali mikro, aby zaradzić zjawisku 
wykluczenia terytorialnego.
W sporządzonych dotychczas analizach terytorialnych oraz w obowiązującym europejskim 
systemie statystycznym istnieje jednak bardzo niewielka ilość danych dotyczących sytuacji na 
szczeblu europejskim.

Przejście od ubóstwa do wykluczenia
Grupy najbardziej narażone stoją w obliczu problemów występujących na wielu 
płaszczyznach i będących przyczyną pogłębiania się ubóstwa, które przyjmuje formę 
wykluczenia i postępującej segregacji. Przedłużająca się bezczynność i długotrwałe 
bezrobocie zmniejsza szanse osób nimi dotkniętych na przezwyciężenie wykluczenia 
społecznego i trudności finansowych. 

Wykluczenie jest w dużym stopniu uwarunkowane przestrzennie
Wykluczenie z nurtu rozwoju społecznego i gospodarczego w większości przypadków jest 
uwarunkowane przestrzennie i powiązane z wykluczeniem terytorialnym; w związku 
z powyższym najbardziej narażone grupy społeczne mają utrudniony dostęp do zatrudnienia 
i usług. 
Perspektywy życiowe grup społecznych są uzależnione od ich geograficznego 
rozmieszczenia: konkretnych regionów, mikroregionów oraz, ogólniej rzecz ujmując, od 
otoczenia, w którym żyją. Zatem ryzyko wykluczenia jest silnie powiązane z czynnikiem 
przestrzennym. 
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Omawiane zjawisko występuje na szczeblu mikroregionów 
Należy podkreślić, że obszary, na których występują kryzysy społeczne i gospodarcze, 
najczęściej obejmują obszary peryferyjne wewnątrz regionów lub w niedostatecznie 
rozwiniętych mikroregionach. W większości przypadków ich wyróżnienie na poziomie NUTS 
2 nie jest możliwe.
Dlatego też występowanie społeczności szczególnie narażonych z uwagi na ich lokalizację 
przestrzenną nie może zostać zbadane na poziomie NUTS 2, lecz na poziomach LAU1 i LAU 
2, zgodnie z terminologią UE.

Segregacja występuje również na obszarach wiejskich
Procesy segregacji są znacznie lepiej widoczne w miastach niż na otaczających je słabiej 
zaludnionych obszarach. Sytuacja na obszarach wiejskich, które borykają się z problemem 
segregacji, jest w rzeczywistości jeszcze gorsza. Na obszarach miejskich procesy segregacji 
są wzajemnie powiązane z tendencją do odpływu ludności na przedmieścia, co skutkuje 
zmniejszeniem znaczenia tradycyjnych centrów miast i poprzemysłowych obszarów
peryferyjnych. Jednocześnie obok obszarów miejskich gett, napięcia społeczne koncentrują 
się w dużo większym stopniu na zacofanych pod względem rozwoju obszarach wiejskich. 
Mieszkańcy wsi znajdują się w bardzo niekorzystnej sytuacji, jeśli chodzi o nowe państwa 
członkowskie, w których przemiany gospodarcze doprowadziły do pogłębienia się 
dysproporcji wewnątrz regionów.

Ukryty problem: brakujące instrumenty
Zjawisko wykluczenia terytorialnego, o którym mowa w niniejszym dokumencie, nie zostało 
w wystarczającym stopniu uwzględnione ani w europejskich statystykach, ani 
w instrumentach politycznych.
Grupy społeczne, których dotyczy także problem wykluczenia terytorialnego, pozostają 
ukryte dla celów analizy przestrzennej, procesów planowania działań, jak również dla 
decydentów.

Omawiane procesy zachodzą na szczeblu mniejszych jednostek terytorialnych; dlatego też 
istniejące obecnie narzędzia obserwacji na poziomie NUTS 2, takie jak zbieranie danych 
przez EUROSTAT czy systematyczne analizy w ramach programu ESPON nie są 
odpowiednie do zidentyfikowania tych procesów w skali europejskiej. Brakuje właściwych 
wskaźników terytorialnych, które byłyby powszechnie stosowane.
Jak wynika z analizy przedstawionej w niniejszym sprawozdaniu, obecny system statystyczny 
nie jest wystarczający do przygotowania analizy dysproporcji wewnątrzregionalnych 
w regionach NUTS 2, która byłaby porównywalna w odniesieniu do całego terytorium UE. 
Przy pomocy wskaźników służących do pomiaru dysproporcji na obszarach statystycznych 
jednostek terytorialnych w żadnym wypadku nie można wykazać rzeczywistych dysproporcji 
na szczeblu wewnątrzregionalnym. Cechy terytorialne, które mają wpływ na powstanie 
niekorzystnych warunków lokalnych, regionalnych i społecznych – a w szczególności 
przyczyniają się do segregacji – dotychczas nie zostały wprowadzone w sposób jednolity na 
szczeblu europejskim.

Wewnątrzregionalne peryferia społeczne i geograficzne
W odniesieniu do dysproporcji terytorialnych, w europejskiej polityce spójności, skupiającej 
się na regionach NUTS 2, nie uwzględniono szeregu problemów, jakie pojawiają się 
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wewnątrz regionów. Nierówności wewnątrzregionalne w wielu przypadkach mają większe 
znaczenie niż dysproporcje między regionami.

Znakomite wskaźniki społeczne i gospodarcze dużych i średnich miast będących siłą 
napędową gospodarki w regionie często odwracają naszą uwagę od problemów, które 
występują na sąsiadujących z nimi obszarach lub w dotkniętych podziałami dzielnicach miast. 
Pomiędzy dynamicznie rozwijającymi się obszarami miejskimi a obszarami, które znalazły 
się poza oddziaływaniem procesów rozwoju społecznego i gospodarczego, powstają znaczne 
różnice.

W celu rozwiązania tego problemu na szczeblu terytorialnym niezbędne jest zintegrowane 
podejście
Z powyższej analizy wynika, że podejścia horyzontalne nie wystarczają do rozwiązania 
problemów grup szczególnie narażonych. Aby zająć się sytuacją tych grup niezbędne jest 
zastosowanie podejścia terytorialnego, które obejmowałoby złożony charakter problemów 
występujących na przedmiotowych obszarach. Istnieje silna potrzeba wprowadzenia podejścia 
uwzględniającego szczebel mikroregionów i skupiającego się na dysproporcjach 
wewnątrzregionalnych oraz najbardziej wrażliwych obszarach.

Brak takiego podejścia oznacza możliwość pogłębienia procesu polaryzacji – zwłaszcza jeżeli 
inicjatywy gospodarcze i społeczne będą koncentrowały się na dynamicznych centrach –
i dalszego pogarszania się sytuacji na obszarach wykluczonych. Podejmując próby 
rozwiązania tego problemu, należy położyć silniejszy nacisk na planowanie przestrzenne oraz 
zintegrowany rozwój przestrzenny.

2. Zjawisko wewnątrzregionalnego wykluczenia terytorialnego
W niektórych sytuacjach może dochodzić do występowania braków w zakresie równych 
szans lub nagromadzenia konfliktów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem 
segregacji związanej z występowaniem skupisk  grup najbardziej narażonych. Jest to 
powszechny problem miast, ale z doświadczeń nowych państw członkowskich wynika, że jest 
on uwarunkowany terytorialnie.

Na ryzyko wykluczenia terytorialnego narażone są najsłabiej rozwinięte obszary
Między grupą szczególnie narażoną a większością społeczeństwa istnieje dystans zarówno 
w znaczeniu przestrzennym, jak i społecznym. Przyczyną wykluczenia jest w większości 
przypadków obszar, na którym zamieszkuje wykluczona grupa. Lokalizacja może wiązać się 
z poważnymi niekorzystnymi skutkami, w zależności od następujących czynników:

 Cechy lokalizacji:
o dostępność miejsc pracy
o odległość od centrów miast
o słaba infrastruktura transportowa lub stosunkowo wysokie ceny transportu
o niski poziom dochodów

 Cechy wewnętrzne obszaru
o brak dobrze prosperujących przedsiębiorstw
o niski współczynnik zatrudnienia
o niski poziom dochodów
o niski poziom kwalifikacji
o zasoby ludzkie (pod względem zdrowia, kwalifikacji, zamożności)
o kondycja obszarów zabudowanych
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o napięcia pomiędzy różnymi grupami społecznymi, zjawisko rasizmu bądź segregacji 

o niska jakość usług publicznych lub ich brak.
Zjawisko wykluczenia terytorialnego nie stanowi zasadniczo typowego problemu słabo 
rozwiniętych obszarów i nie dotyczy wyłącznie obszarów wiejskich, ale stanowi szczególną 
cechę obszarów peryferyjnych – mikroregionów znajdujących się w głębokim kryzysie. 
Istnieją następujące rodzaje obszarów dotkniętych wykluczeniem terytorialnym, wynikające 
z cech obszarów, które często występują łącznie:

- obszary o położeniu peryferyjnym;
- obszary, na których istnieją duże skupiska grup wykluczonych społeczne - tzw. „peryferia 
społeczne”; 
- obszary konfliktów społecznych będących wynikiem przemian gospodarczych 
i strukturalnych.

W analizie większych jednostek terytorialnych problemy wykluczonych obszarów pozostają 
ukryte
Jeden z problemów dotyczących braku widoczności słabo rozwiniętych i zacofanych 
obszarów wynika z ich rozrzutu terytorialnego. W sytuacji gdy statystyki przedstawiają dane 
dotyczące większych jednostek terytorialnych, różnice wewnątrz tych jednostek ulegają 
zatarciu. Dostępna bazowa jednostka pomiaru dla polityki spójności UE (NUTS 2) umożliwia 
porównanie czynników społecznych i gospodarczych dotyczących tych jednostek 
terytorialnych w różnych państwach. W odniesieniu do podziału środków polityki spójności 
pomiędzy regiony i kraje, podejście takie powinno być nadal stosowane.

Jednak z punktu widzenia interpretacji spójności terytorialnej obecnie trwa szereg procesów 
przestrzennych, które nie są widoczne przy zastosowaniu wskaźników społeczno-
gospodarczych wyróżnionych na poziomie NUTS 2, a zatem nadal pozostają ukryte.

Terytorialna koncentracja grup najbardziej narażonych na peryferiach regionów
Oprócz potrzeb miast i otaczających je rozległych obszarów wiejskich, główną przyczyną 
występowania poważnych różnic w zakresie rozwoju wewnątrz regionów, zwłaszcza 
w Europie Środkowo-Wschodniej jest brak infrastruktury.
Z uwagi na organizację terytorialną miejscowego rynku pracy i brak połączeń transportowych 
lub informacyjnych, mniej mobilni mieszkańcy obszarów wiejskich nie mogą korzystać 
z ułatwień, jakie oferują bardziej rozwinięte miasta. W związku z tym przyciągający wpływ 
miast nie jest silny, a ubóstwo i niewystarczający dostęp do infrastruktury sprawiają, że 
potencjał obszarów wiejskich dostrzegany jest w coraz mniejszym stopniu.

W nowych państwach członkowskich, gdzie napięcia wynikające z koncentracji imigrantów 
w miastach nie są tak częste, segregacja społeczna i braki w zakresie zapewniania równych 
szans występują najczęściej na obszarach wiejskich. Jest to jednak wyzwanie 
o porównywalnej skali.

Wykluczenie terytorialne znajduje się poza zakresem problemów społecznych
Ponadto, podczas gdy ubóstwo jest zasadniczo skutkiem niewystarczających dochodów, 
zjawisko wykluczenia terytorialnego jest jeszcze szersze, ponieważ osoby zamieszkujące 
w osiedlach i na obszarach dotkniętych zjawiskiem segregacji tracą w rezultacie znacznie 
więcej szans: możliwości nauki, dostęp do infrastruktury i usług.



PR\714856PL.doc 11/11 PE404.519v01-00

PL

Różnice etniczne, prowadzące do koncentracji imigrantów w miejskich gettach i pogłębiona 
segregacja populacji Romów w nowych państwach członkowskich sprawiają, że problemy 
zacofanych obszarów są jeszcze poważniejsze, ponieważ ich integracja jest jeszcze 
trudniejsza.

Wreszcie najbardziej narażone grupy, nie mając dostępu do korzyści wynikających z rozwoju 
społeczno-gospodarczego, mogą również zostać odsunięte od udziału w procesach 
decyzyjnych.

Ograniczony zakres gromadzenia i przetwarzania danych terytorialnych w ramach badań 
europejskich
Narzędzia europejskiej statystyki nie pozwalają wystarczająco wyraźnie dostrzec problemów 
społecznych. Aby znaleźć porównywalne jednostki terytorialne, należy wybrać różne 
poziomy podziału terytorialnego i dane z różnych krajów w taki sposób, aby zróżnicowanie 
jednostek terytorialnych pod względem wielkości było możliwie jak najmniejsze.
Oprócz problemów dotyczących zagęszczenia terytorialnego, dysponujemy jedynie 
ograniczonymi wskaźnikami społecznymi w rozbiciu na obszary i dlatego też europejskie 
badania przestrzenne skupiają się w mniejszym stopniu na problemach społecznych. Istnieje 
kilka studiów przypadku, które ilustrują zjawiska segregacji i wykluczenia terytorialnego, ale 
jak dotychczas nie przygotowano żadnej bardziej szczegółowej i aktualnej ogólnoeuropejskiej 
analizy. Wskaźniki, które można zastosować w odniesieniu do obszarów są następujące:

- wskaźnik aktywności,
- stopa zatrudnienia,
- odsetek osób długotrwale bezrobotnych,
- liczba absolwentów szkół wyższych,
- wskaźnik rozwoju społecznego (HDI),
- zagrożenie ubóstwem,
- średnia długość życia,
- odsetek osób o wykształceniu jedynie podstawowym.

Sposoby walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym różnią się w zależności od kraju. 
Systemy funkcjonujące w państwach członkowskich różnią się nie tylko wysokością 
dostępnych środków, ale także odmiennymi mechanizmami alokacji. Niezależnie od różnic 
pomiędzy krajami, jeżeli rzeczywiście istnieje wola rozwiązania problemów dotyczących 
słabo rozwiniętych i dotkniętych segregacją obszarów, to należy przyznać, że problemy 
ubóstwa i wykluczenia społecznego są zagadnieniami o charakterze terytorialnym, wobec 
których należy stosować podejście przestrzenne, przy wykorzystaniu odpowiednich środków 
ukierunkowanych bezpośrednio na obszary borykające się z największymi trudnościami. 
Środki te powinny pomóc uwolnić potencjał konkurencyjności obszarów zacofanych 
gospodarczo i wykluczonych, uwzględniając stojące przed nimi wyzwania i możliwości oraz 
umożliwiając im nadrobienie zaległości z myślą o stworzeniu bardziej spójnej terytorialnie 
i społecznie UE. 
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