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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по заетост и социални
въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните
предложения:
1. изтъква, че политиката на сближаване за периода 2014—2020 г. е важен и ефективен
инструмент за създаването на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за
постигането на целите на стратегията „Европа 2020“ при същевременно оказване на
подкрепа, чрез широк спектър от мерки и иновативни финансови инструменти, за
създаването и развитието на малки и средни предприятия (МСП), включително
микропредприятия, като един от основните източници на работни места в ЕС;
2. изисква от държавите членки и регионите да въведат ефективни системи за
информация и подкрепа, така че микропредприятията и малките и средните
предприятия да могат да се възползват от финансиране от ЕС, както и да приемат
амбициозни мерки като част от съвместния механизъм за споделяне на риска чрез
съчетаване на бюджетни ресурси от ЕС, например от COSME, „Хоризонт 2020“ и
европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ); отбелязва, наред с това,
че икономическата и финансовата криза затруднява микропредприятията и МСП
при получаването на банкови кредити, и във връзка с това изтъква ролята на
финансовите инструменти като ново средство за подпомагане на МСП през
програмен период 2014—2020 г.;
3. изтъква възможностите за микропредприятията и МСП за достъп до финансиране
чрез иновативни финансови инструменти и иновативни схеми, предоставяни от
ЕСИ фондовете, и изтъква необходимостта от разширяване на обхвата и
гарантиране на правната яснота на тези инструменти, включително гъвкавите
инструменти за микрофинансиране, както и от споделяне на най-добри практики, с
оглед на факта, че трудният достъп до финансиране е една от основните пречки
пред растежа на микропредприятията и МСП; припомня, че ролята на финансовите
инструменти би могла да бъде засилена, така че да гарантира револвиращи фондове,
да насърчава публично-частните партньорства и да постига мултиплициращ ефект с
бюджета на ЕС; във връзка с това приветства разширяването на обхвата на
финансовите инструменти до всички тематични цели и всички ЕСИ фондове през
програмен период 2014—2020 г.;
4. заявява, че за социалното сближаване в ЕС е от извънредно значение справянето с
високия процент на безработица в ЕС, в частност сред младите хора и други
уязвими групи, чрез засилване на регионалната конкурентоспособност и заетост и
чрез насърчаване на предприемачески дух; във връзка с това призовава към това,
държавите членки да използват европейските структурни и инвестиционни (ЕСИ)
фондове, за да се съсредоточат върху създаването на устойчиви работни места и
възможности за стопанска дейност чрез предоставяне на благоприятна среда и на
правилната регулаторна рамка за микропредприятията, малките и средните
предприятия, фирмите и започващите дейност предприятия;
5. отбелязва, че ЕСИ фондовете предоставят подкрепа за органи и участници на
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местно, регионално и национално равнище с цел насърчаване, наред с друго, на
ученето в процеса на работа, научноизследователската дейност, развитието и
иновациите, както и за повишаване на конкурентоспособността на
микропредприятията (особено едноличните търговци) и МСП, чрез сътрудничество
с научни и изследователски бази, като по този начин спомагат за справянето с
текущите икономически и социални предизвикателства, в частност високия процент
на безработица;
6. изтъква, че усилията в подкрепа на растежа, иновациите и създаването на работни
места в една устойчива икономика следва да гарантират стандарти за здраве и
безопасност и баланс между икономическите, социалните и екологичните
изисквания, като същевременно подкрепят, наред с друго, интелигентната
специализация, зачитат екосистемите и осигуряват добре платени и качествени
работни места във всички региони на ЕС; във връзка с това подчертава важната
роля, която трябва да играят стопанските субекти и образователният сектор чрез
трансгранични проекти, сътрудничество между университети и други
висококачествени образователни институции и създаването на иновационни
клъстери; призовава към улесняване на местните и регионални програми за
производствени стажове;
7. изтъква, че ЕСИ фондовете трябва да играят важна роля при подпомагането на
заетостта и конкретни проекти, които целят насърчаването на предприемачески и
творчески умения, включително сред младите хора; подчертава необходимостта за
всички държави членки и региони да се възползват в пълна степен от тази
възможност с цел справяне с безработицата сред младите хора; изтъква, че чрез
ЕСИ фондовете местните и регионални органи следва да отдадат особено внимание
на насърчаването на предприемачеството на местно и регионално равнище, като се
съсредоточат върху започващите дейност предприятия на млади хора;
8. изтъква, че разпоредбите на регламентите за периода на политика на сближаване
2014—2020 г. имат за цел да намалят административното бреме за
микропредприятията и МСП, по-специално по отношение на ангажирането с
дейност на безработни хора, като по този начин ще допринесат за по-добри условия
за създаване на работни места; призовава държавите членки да премахнат пречките
пред по-доброто изпълнение на ЕСИ фондовете в полза на микропредприятията и
МСП.
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