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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy a 2014–2020 közötti időszak kohéziós politikája fontos és hatékony 
eszköz az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés megteremtésében és az Európa 
2020 stratégia célkitűzéseinek elérésében, valamint az Unióban a munkahelyteremtés 
terén az egyik legfontosabb szerepet betöltő, a mikrovállalkozásokat is magukban foglaló 
kis- és középvállalkozások (kkv-k) beindításának és fejlesztésének széles körű 
intézkedések és innovatív pénzügyi eszközök általi támogatásában;

2. felhívja a tagállamokat és a régiókat, hogy hozzanak létre hatékony információs és 
támogatási rendszereket annak érdekében, hogy a mikrovállalkozások és kkv-k 
részesülhessenek az uniós támogatásokból, valamint fogadjanak el ambiciózus 
intézkedéseket a közös kockázatkezelési mechanizmus részeként, az uniós költségvetési 
forrásoknak (pl. COSME, Horizont 2020) az európai strukturális és befektetési alapokból 
származó forrásokkal való ötvözése által; megjegyzi továbbá, hogy a gazdasági válság a 
mikrovállalkozások és a kkv-k számára megnehezítette a bankhitelhez jutást, és 
hangsúlyozza ezért a pénzügyi eszközök mint a kkv-k támogatásának új eszköze szerepét 
a 2014–2020-as programozási időszakban;

3. hangsúlyozza a mikrovállalkozások és a kkv-k számára nyitva álló lehetőségeket arra, 
hogy az európai strukturális és beruházási alapok innovatív pénzügyi eszközei és 
innovatív rendszerei révén forráshoz jussanak, és rámutat arra, hogy ki kell terjeszteni 
ezen eszközök alkalmazási körét, valamint a rugalmas mikrofinanszírozási eszközökre is 
kiterjedően garantálni kell azok jogi egyértelműségét, továbbá meg kell osztani a bevált 
gyakorlatokat, tekintettel arra, hogy a forráshoz jutással kapcsolatos nehézségek jelentik 
jelenleg a mikrovállalkozások és a kkv-k növekedésének útjában álló egyik legfőbb 
akadályt; emlékeztet arra, hogy a pénzügyi eszközök szerepét meg lehetne erősíteni a 
megújuló alapok garantálása, a köz- és magánszféra közötti partnerségek támogatása, az 
uniós költségvetés vonatkozásában pedig a multiplikátor hatás elérése érdekében; üdvözli 
ezzel összefüggésben, hogy a pénzügyi eszközök alkalmazási körét a 2014–2020 közötti 
új programozási időszakban valamennyi tematikus célkitűzésre, valamint európai 
strukturális és beruházási alapra kiterjesztik;

4. kijelenti, hogy az Unió társadalmi kohéziója szempontjából kiemelkedően fontos a magas 
munkanélküliségi arány kezelése, különösen a fiatalok és más kiszolgáltatott csoportok 
körében, a regionális versenyképesség és foglalkoztatás növelése, valamint a vállalkozói 
szellem előmozdítása révén; felhívja ezért a tagállamokat és az európai strukturális és 
beruházási alapokat, hogy összpontosítsanak a fenntartható munkahelyek és üzleti 
lehetőségek megteremtésére, a mikro-, kis- és középvállalkozások, egyéb vállalkozások, 
valamint az induló vállalkozások számára kedvező környezet és a megfelelő szabályozási 
keret biztosítása által;

5. megjegyzi, hogy az európai strukturális és beruházási alapok helyi, regionális és nemzeti 
szinten támogatják a hatóságokat és az érintetteket többek közt a munkahelyi tanulás, a 
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kutatás, a fejlesztés és az innováció és elősegítése, valamint a mikrovállalkozások 
(különösen az egyszemélyes vállalkozások) és a kkv-k versenyképességének elősegítése 
érdekében, a tudományos és kutató intézményekkel való együttműködés révén, ezáltal 
segítve a jelenlegi gazdasági és társadalmi kihívások és különösen a magas 
munkanélküliségi arány kezelését;

6. hangsúlyozza, hogy a fenntartható gazdaság keretében megvalósuló növekedés, innováció 
és munkahelyteremtés támogatására irányuló erőfeszítéseknek többek közt az intelligens 
szakosodás támogatása és az ökoszisztéma tiszteletben tartása mellett biztosítaniuk kell a 
az egészségügyi és biztonsági követelmények betartását, valamint a gazdasági, szociális és 
környezetvédelmi követelmények közötti egyensúlyt, annak érdekében, hogy az Unió 
valamennyi régiójában megfelelő jövedelmet nyújtó, minőségi állásokat kínáljanak; 
hangsúlyozza ezzel összefüggésben a vállalkozások és az oktatási ágazat által az 
ágazatközi projektek, az egyetemek és más magas színvonalú oktatási intézmények 
közötti együttműködés és innovációs „klaszterek” megteremtése révén betöltendő fontos 
szerepet; kéri a gyakorlati szakmai képzésre irányuló helyi és regionális finanszírozási 
programok elősegítését;

7. rámutat arra, hogy az európai strukturális és beruházási alapokra fontos szerep hárul a 
foglalkoztatás, valamint a vállalkozási, vállalkozói és kreatív készségeket fejlesztő 
konkrét projektek támogatásában, többek közt a fiatalok körében; hangsúlyozza annak 
szükségességét, hogy minden tagállam és régió teljes mértékben éljen ezzel a lehetőséggel 
a fiatalok munkanélküliségének kezelése érdekében; hangsúlyozza, hogy az európai 
strukturális és beruházási alapok révén a helyi és regionális hatóságoknak különös 
figyelmet kell fordítaniuk a vállalkozói tevékenység helyi és regionális szintű 
előmozdítására, többek közt a fiatalok induló vállalkozásaira összpontosítva;

8. rámutat arra, hogy a 2014–2020-as kohéziós politikai időszakra irányadó rendelkezések 
célja, hogy csökkentsék a mikrovállalkozások és a kkv-k adminisztratív terheit, különösen 
a munkanélküliek aktivizálása tekintetében, ezáltal járulva hozzá a munkahelyteremtés 
feltételeinek javításához; felhívja a tagállamokat arra, hogy számolják fel azokat az 
akadályokat, amelyek az európai strukturális és beruházási alapoknak a 
mikrovállalkozások és kkv-k javára történő jobb végrehajtásának útjában állnak.
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