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EHDOTUKSET
Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin
hyväksyy:
1. korostaa, että vuosien 2014–2020 koheesiopolitiikka on tärkeä ja tehokas älykkään,
kestävän ja osallistavan kasvun sekä Eurooppa 2020 -ohjelman tavoitteiden saavuttamisen
väline, jonka toimenpiteillä ja innovatiivisilla rahoitusvälineillä tuetaan toiminnan
aloittamista ja pk-yritysten, myös mikroyritysten kehittämistä, sillä ne ovat yksi
tärkeimpiä uusien työpaikkojen luojia;
2. kehottaa jäsenvaltioita ja alueita ottamaan käyttöön tehokkaita tiedotus- ja
tukijärjestelmiä, jotka auttavat mikroyrityksiä ja pk-yrityksiä hyödyntämään
EU-rahoitusta, sekä hyväksymään kunnianhimoisia toimenpiteitä osana yhteistä
riskinjakomekanismia yhdistämällä EU:n talousarviovaroja esimerkiksi COSME- ja
Horisontti 2020-ohjelmasta ja investointirahastoista; panee lisäksi merkille, että talous- ja
rahoituskriisi on heikentänyt mikro- ja pk-yritysten mahdollisuuksia saada pankkilainoja;
korostaa siksi rahoitusvälineiden roolia uusina pk-yritysten tuen välineinä
ohjelmakaudella 2014–2020;
3. korostaa, että mikro- ja pk-yrityksillä on mahdollisuuksia saada rahoitusta Euroopan
rakenne- ja investointirahastojen innovatiivisten rahoitusvälineiden ja innovatiivisten
ohjelmien avulla, ja huomauttaa, että näiden välineiden, mukaan lukien joustavat
mikrorahoitusvälineet, soveltamisalaa on laajennettava, niiden oikeudellinen selvyys on
varmistettava ja on jaettava tietoa parhaista käytännöistä, koska rahoituksen saaminen on
yksi mikro- ja pk-yritysten kasvun pääasiallisista esteistä; muistuttaa, että
rahoitusvälineiden roolia voidaan lujittaa ja siten taata varojen uusiutuminen, edistää
julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia ja saada aikaan kerrannaisvaikutuksia EU:n
talousarviossa; pitää tähän liittyen myönteisenä, että rahoitusvälineiden soveltamisalaa on
laajennettu kattamaan kaikki temaattiset tavoitteet ja kaikki Euroopan rakenne- ja
investointirahastot ohjelmakaudella 2014–2020;
4. toteaa, että EU:n sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kannalta on keskeisen tärkeää, että
erityisesti nuorten ja muiden haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien korkeaan
työttömyysasteeseen puututaan elvyttämällä alueellista kilpailukykyä ja työllisyyttä sekä
vahvistamalla yrittäjähenkeä unionin alueella; kehottaa siksi jäsenvaltioita käyttämään
Euroopan rakenne- ja investointirahastoja siten, että keskitytään luomaan kestäviä
työpaikkoja ja liiketoimintamahdollisuuksia ja tarjotaan mikro- ja pk-yrityksille,
liiketoiminnalle ja uusyrityksille myönteinen ilmapiiri ja oikea sääntelykehys;
5. panee merkille, että Euroopan rakenne- ja investointirahastot tukevat paikallisia,
alueellisia ja kansallisia viranomaisia ja sidosryhmiä esimerkiksi työssä tapahtuvan
oppimisen, tutkimuksen, kehittämisen ja innovoinnin edistämiseksi ja parantavat
mikroyritysten (erityisesti yhden hengen yritysten) ja pk-yritysten kilpailukykyä
yhteistyön avulla tieteellisten ja tutkimusta harjoittavien laitosten kanssa ja siten auttavat
vastaamaan nykyisiin taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin ja erityisesti korkeaan
työttömyysasteeseen;
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6. korostaa, että tuettaessa kestävän talouden kasvua, innovointia ja työpaikkojen luomista
olisi taattava työterveys- ja turvallisuusnormit ja varmistettava tasapaino taloudellisten,
sosiaalisten ja ympäristöllisten vaatimusten välillä siten, että samalla tuetaan muun
muassa älykästä erikoistumista, kunnioitetaan ekosysteemiä ja luodaan kohtuullisesti
palkattuja ja laadukkaita työpaikkoja kaikilla EU:n alueilla; painottaa tässä yhteydessä,
että elinkeinoelämällä ja koulutussektorilla on tärkeä tehtävä rajojen yli toteutettavissa
hankkeissa, yliopistojen ja muiden korkealaatuisten koulutuslaitosten välisessä
yhteistyössä sekä innovaatioklusterien luomisessa; kehottaa edistämään
oppisopimuskoulutusta koskevia paikallisia ja alueellisia rahoitusohjelmia;
7. huomauttaa, että Euroopan rakenne- ja investointirahastoilla on tärkeä rooli työllisyyttä
sekä yrittäjyyttä, liiketoimintataitoja ja luovuutta edistävien kouriintuntuvien hankkeiden
tukemisessa myös nuorten keskuudessa; painottaa, että kaikissa jäsenvaltioissa ja kaikilla
alueilla on käytettävä tarkoin hyväksi tämä mahdollisuus nuorisotyöttömyyden
vähentämiseen; painottaa, että paikallis- ja alueviranomaisten olisi Euroopan rakenne- ja
investointirahastojen avulla kiinnitettävä erityistä huomiota yrittäjyyden edistämiseen
paikallisella ja alueellisella tasolla ja kiinnitettävä tässä huomiota myös nuorten
käynnistämiin uusyrityksiin;
8. huomauttaa, että uuden koheesiopolitiikan kauden (2014–2020) asetusten säännöksillä
pyritään keventämään mikro- ja pk-yritysten hallinnollista taakkaa etenkin työttömien
työnhakijoiden aktivoimisen osalta ja siten parantamaan työpaikkojen luomisen
edellytyksiä. kehottaa jäsenvaltioita poistamaan jäljellä olevat esteet Euroopan rakenne- ja
investointirahastojen paremmalta täytäntöönpanolta mikro- ja pk-yritysten hyväksi.
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