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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών
Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός
της τις ακόλουθες προτάσεις:
1. τονίζει ότι η πολιτική συνοχής για την περίοδο 2014-2020 είναι ένα σημαντικό και
αποτελεσματικό μέσο για τη δημιουργία έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς
ανάπτυξης και για την επίτευξη των στόχων της Ευρώπης 2020, καθώς και για την
υποστήριξη, μέσα από ένα ευρύ φάσμα μέτρων και καινοτόμων χρηματοπιστωτικών
μέσων, της εκκίνησης και της ανάπτυξης των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων
(ΜΜΕ), των πολύ μικρών επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων, ως ένα από τους κύριους
φορείς δημιουργίας θέσεων εργασίας στην ΕΕ·
2. ζητεί από τα κράτη μέλη και τις περιοχές να εφαρμόσουν συστήματα αποτελεσματικής
ενημέρωσης και στήριξης, ώστε να μπορέσουν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις και οι ΜΜΕ
να επωφεληθούν από τις ενωσιακές χρηματοδοτήσεις, και να λάβουν φιλόδοξα μέτρα στο
πλαίσιο του κοινού μηχανισμού επιμερισμού του κινδύνου, συνδυάζοντας τους
δημοσιονομικούς πόρους της ΕΕ, π.χ. από τα προγράμματα CΟSΜΕ, Horizon 2020 και τα
κονδύλια των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων· σημειώνει,
περαιτέρω, ότι η οικονομική και δημοσιονομική κρίση έχει καταστήσει δυσκολότερο για
τις ΜΜΕ να λαμβάνουν τραπεζικά δάνεια και τονίζει, συνεπώς, τον ρόλο των
χρηματοδοτικών μέσων ως νέων μέσων στήριξης των ΜΜΕ στην περίοδο
προγραμματισμού 2014 – 2010·
3. τονίζει τις δυνατότητες των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ να αποκτήσουν
πρόσβαση σε χρηματοδότηση μέσω καινοτόμων χρηματοπιστωτικών μέσων που
προβλέπονται από τα ταμεία ESI, συμπεριλαμβανομένων ευέλικτων μέσων
μικροχρηματοδότησης, και επισημαίνει την ανάγκη διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής και
εξασφάλισης νομικής σαφήνειας των μέσων αυτών, καθώς και ανταλλαγής των βέλτιστων
πρακτικών, δεδομένου ότι οι δυσκολίες στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι ένα
από τα κύρια εμπόδια στην ανάπτυξη των ΜΜΕ· επισημαίνει ότι ο ρόλος των
χρηματοπιστωτικών μέσων μπορεί να ενισχυθεί προκειμένου να εξασφαλίσει
ανακυκλούμενα κεφάλαια, να προωθήσει εταιρικές σχέσεις μεταξύ του δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα, και να επιτύχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα με τον προϋπολογισμό
της ΕΕ· στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει την ικανοποίησή του για την επέκταση του πεδίου
εφαρμογής των χρηματοπιστωτικών μέσων ώστε να συμπεριλάβει όλους τους θεματικούς
στόχους και όλα τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία κατά την περίοδο
προγραμματισμού 2014-2020·
4. δηλώνει ότι είναι υψίστης σημασίας για την κοινωνική συνοχή της ΕΕ η αντιμετώπιση
των υψηλών ποσοστών ανεργίας, ιδίως μεταξύ των νέων ανθρώπων και άλλων ευάλωτων
ομάδων στην ΕΕ, με την ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και της
απασχόλησης και την προαγωγή του επιχειρηματικού πνεύματος · καλεί, ως εκ τούτου, τα
κράτη μέλη να επικεντρώσουν τη χρήση των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων της
ΕΕ (ESI) στη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας και επιχειρηματικών ευκαιριών,
παρέχοντας ένα φιλόξενο περιβάλλον και το κατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο για τις πολύ
μικρές και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις εταιρείες και τις νεοσύστατες
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επιχειρήσεις·
5. τονίζει ότι τα Ταμεία ESI παρέχουν υποστήριξη στις αρχές και τους φορείς σε τοπικό,
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για την προώθηση, μεταξύ άλλων, της μάθησης με βάση
την εργασία, της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας, και για τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των πολύ μικρών επιχειρήσεων, (ιδίως δε των ατομικών
επιχειρήσεων) και των ΜΜΕ, μέσω συνεργασίας με επιστημονικά και ερευνητικά
ιδρύματα, βοηθώντας με τον τρόπο αυτό στην αντιμετώπιση των τρεχουσών οικονομικών
και κοινωνικών προκλήσεων, ιδίως δε του υψηλού ποσοστού ανεργίας·
6. τονίζει ότι οι προσπάθειες για τη στήριξη της ανάπτυξης, της καινοτομίας και της
δημιουργίας απασχόλησης σε μια βιώσιμη οικονομία πρέπει να εγγυώνται τα πρότυπα
ασφάλειας και υγείας και να εξασφαλίζουν μια ισορροπία μεταξύ των οικονομικών,
κοινωνικών και περιβαλλοντικών απαιτήσεων ενώ ταυτόχρονα να υποστηρίζουν την
έξυπνη εξειδίκευση και να σέβονται το οικοσύστημα και να οδηγούν σε καλά
αμειβόμενες και υψηλής ποιότητας θέσεις εργασίας σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ·
υπογραμμίζει, σχετικά, τον σημαντικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίσουν οι
επιχειρήσεις και ο εκπαιδευτικός τομέας μέσω διασυνοριακών προγραμμάτων,
συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων υψηλού
επιπέδου και της δημιουργίας θυλάκων καινοτομίας ζητεί να καταστούν ευκολότερα τα
τοπικά και περιφερειακά προγράμματα χρηματοδότησης της επαγγελματικής κατάρτισης·
7. επισημαίνει ότι τα Ταμεία ESI μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη στήριξη
της απασχόλησης και συγκεκριμένων έργων που αποσκοπούν στην ενίσχυση των
επιχειρηματικών, επιχειρησιακών και δημιουργικών δεξιοτήτων των ατόμων,
συμπεριλαμβανομένων των νέων· υπογραμμίζει την ανάγκη όλα τα κράτη μέλη και οι
περιφέρειες να κάνουν πλήρη χρήση αυτής της ευκαιρίας για την αντιμετώπιση της
ανεργίας των νέων· τονίζει ότι μέσω των ESI οι τοπικές και περιφερειακές αρχές θα
πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην προώθηση της επιχειρηματικότητας σε τοπικό
και περιφερειακό επίπεδο, εστιάζοντας στις νεοσύστατες επιχειρήσεις που δημιουργούν
νέοι άνθρωποι
8. επισημαίνει ότι οι διατάξεις των κανονισμών για την περίοδο πολιτικής συνοχής (2014
2020) αποσκοπούν στη μείωση του διοικητικού φόρτου για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις
και για τις ΜΜΕ, κυρίως όταν ενεργοποιούν ανέργους, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό
στη δημιουργία καλύτερων συνθηκών για τη δημιουργία θέσεων εργασίας· καλεί τα
κράτη μέλη να απομακρύνουν τα εμπόδια στα οποία προσκρούει η βελτίωση της
εφαρμογής των ταμείων ΕSI προς όφελος των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ.

PE519.736v02-00

EL

4/5

AD\1010881EL.doc

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ημερομηνία έγκρισης

28.11.2013

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:
–:
0:

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική
ψηφοφορία

Luís Paulo Alves, Victor Boştinaru, Νικος Χρυσόγελος, 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, Γεώργιος Σταυρακάκης, Nuno
Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Hermann Winkler,
Joachim Zeller

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική
ψηφοφορία

Karin Kadenbach, James Nicholson, Elisabeth Schroedter

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2)
παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jill Evans, Carmen Romero López

AD\1010881EL.doc

31
0
0

5/5

PE519.736v02-00

EL

