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NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že politika soudržnosti na období 2014–2020 je důležitým a účinným 
nástrojem k vytvoření inteligentního udržitelného růstu podporujícího začlenění, 
k dosažení cílů strategie Evropa 2020 a k podpoře a rozvoji nově založených malých 
a středních podniků, včetně mikropodniků, jelikož jsou jedním z hlavních tvůrců 
pracovních míst v EU, a to prostřednictvím široké škály opatření a inovativních finančních 
nástrojů;

2. žádá členské státy a regiony, aby vytvořily účinné informační systémy a systémy podpory, 
které by mikropodnikům i malým a středním podnikům umožnily využívat finanční 
prostředky EU, a rovněž aby přijaly v kontextu společného mechanismu sdílení rizik 
ambiciózní opatření na základě spojení rozpočtových zdrojů EU, tj. z programu COSME, 
Horizont 2020 a prostředků z evropských strukturálních investičních fondů (ESI); dále 
konstatuje, že je v důsledku hospodářské a finanční krize obtížnější pro mikropodniky 
i malé a střední podniky získat půjčku od banky, a zdůrazňuje proto úlohu finančních 
nástrojů jako nového prostředku na podporu malých a středních podniků v období 
plánování programů 2014–2020; 

3. zdůrazňuje možnosti mikropodniků a malých a středních podniků získat přístup 
k financím prostřednictvím inovativních finančních nástrojů a systémů poskytovaných 
evropskými strukturálními investičními fondy a upozorňuje na to, že je nutné rozšířit 
působnost a zaručit právní jistotu těchto nástrojů, včetně flexibilních nástrojů 
mikrofinancování, jakož i sdílet osvědčené postupy, jelikož obtíže při přístupu 
k finančním prostředkům jsou jednou z hlavních překážek růstu mikropodniků a malých 
a středních podniků; poukazuje na to, že úloha finančních nástrojů by mohla být posílena 
s cílem zajistit revolvingové fondy, podporovat partnerství mezi veřejným a soukromým 
sektorem a dosáhnout s ohledem na rozpočet EU multiplikačního účinku; vítá v této 
souvislosti, že se používání finančních nástrojů rozšiřuje v novém období plánování 
programů 2014–2020 na všechny tematické cíle a všechny fondy ESI;

4. zdůrazňuje nesmírný význam sociální soudržnosti při řešení vysoké míry nezaměstnanosti 
v EU, především mezi mladými lidmi a mezi dalšími ohroženými skupinami, 
prostřednictvím posílení konkurenceschopnosti a zaměstnanosti na regionální úrovni 
a podnícením podnikatelského ducha; vyzývá proto členské státy, aby se při využívání 
evropských strukturálních a investičních fondů zaměřily na vytváření udržitelných 
pracovních míst a příležitostí k podnikání tím, že zajistí příznivé prostředí a správný 
regulační rámec pro mikropodniky, malé podniky a střední podniky, společnosti 
a začínající podniky;

5. zdůrazňuje, že fondy ESI poskytují podporu úřadům a zúčastněným subjektům na místní, 
regionální a celostátní úrovni, mimo jiné za účelem podpory vzdělávání založeného 
na pracovní činnosti, výzkumu, vývoje a inovací a pro zlepšení konkurenceschopnosti 
mikropodniků (především individuálních podnikatelů) i malých a středních podniků, 
na základě spolupráce s vědeckými a výzkumnými institucemi, čímž se napomůže řešení 
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současných hospodářských a sociálních výzev, především vysoké míry nezaměstnanosti;

6. zdůrazňuje, že úsilí o podporu růstu, inovací a vytváření pracovních míst v udržitelném 
hospodářství by mělo zaručit bezpečnostní a zdravotní normy a zajistit rovnováhu mezi 
ekonomickými, sociálními a environmentálními požadavky, a zároveň podporovat mj. 
inteligentní specializaci a respektovat ekosystém, a poskytnout tak dobře placená pracovní 
místa na úrovni ve všech regionech EU; v této souvislosti zdůrazňuje význam podniků 
a odvětví vzdělávání na základě přeshraničních projektů, spolupráce mezi univerzitami 
a jinými vysoce kvalitními vzdělávacími institucemi a také vytváření inovativních 
uskupení; vyzývá k usnadnění využívání místních a regionálních programů financování 
učňovského školství; 

7. klade důraz na to, že fondy ESI hrají důležitou úlohu při podpoře zaměstnanosti 
a konkrétních projektů zaměřených na posílení podnikatelských, podnikových 
a kreativních dovedností, a to i v případě mladých lidí; zdůrazňuje potřebu, aby všechny 
členské státy a regiony plně využily této příležitosti k řešení nezaměstnanosti mladých; 
zdůrazňuje, že místní i regionální orgány by měly prostřednictvím fondů ESI věnovat 
zvláštní pozornost propagaci podnikání na místní a regionální úrovni, včetně začínajících 
podniků mladých lidí;

8. zdůrazňuje, že ustanovení obsažená v nařízeních pro novou etapu politiky soudržnosti na 
období 2014–2020 jsou cílená na snížení administrativní zátěže pro mikropodniky i malé 
a střední podniky, zejména v případě, že zaměstnají nezaměstnané osoby, a přispějí tak 
k lepším podmínkám pro vytváření pracovních míst; vyzývá členské státy, aby odstranily 
překážky, jež brání lepšímu uplatňování fondů ESI ve prospěch mikropodniků i malých 
a středních podniků.



AD\1010881CS.doc 5/5 PE519.736v02-00

CS

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí 28.11.2013

Výsledek konečného hlasování +:
–:
0:

31
0
0

Členové přítomní při konečném 
hlasování

Luís Paulo Alves, Victor Boştinaru, Nikos Chrysogelos, Rosa Estaràs 
Ferragut, Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Vincenzo Iovine, 
Seán Kelly, Mojca Kleva Kekuš, Jacek Olgierd Kurski, Petru 
Constantin Luhan, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, 
Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Markus Pieper, Tomasz 
Piotr Poręba, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, 
Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Hermann Winkler, Joachim
Zeller

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném 
hlasování

Karin Kadenbach, James Nicholson, Elisabeth Schroedter

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) 
přítomný(í) při konečném hlasování

Jill Evans, Carmen Romero López


