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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad 2014–2020 m. laikotarpio sanglaudos politika yra svarbi ir veiksminga 
priemonė pažangiam, tvariam ir integraciniam augimui užtikrinti ir strategijos 
„Europa 2020“ tikslams pasiekti kartu įvairiausiomis priemonėmis ir novatoriškais 
finansiniais instrumentais remiant naujai įsteigtas įmones ir vystant mažąsias ir vidutines 
įmones (MVĮ), įskaitant labai mažas įmones, kaip vieną iš pagrindinių darbo vietų ES 
kūrėjų;

2. ragina valstybes nares ir regionus taikyti veiksmingas informavimo ir paramos sistemas, 
kad labai mažos įmonės ir MVĮ galėtų pasinaudoti ES finansavimu, ir taip pat priimti 
plataus užmojo priemones – tai būtų dalis bendro rizikos pasidalijimo mechanizmo –
derinant ES biudžeto išteklius, t. y. tuos, kurie teikiami pagal Įmonių konkurencingumo ir 
MVĮ programą (COSME), pagal programą „Horizontas 2020“ ir iš Europos Sąjungos 
struktūrinių ir investicinių fondų; be to, pažymi, kad dėl ekonomikos ir finansų krizės 
labai mažoms įmonėms ir MVĮ buvo sunku gauti banko paskolas, ir todėl atkreipia dėmesį 
į finansinių priemonių, kaip naujo būdo remti MVĮ 2014–2020 m. programavimo 
laikotarpiu, vaidmenį;

3. atkreipia dėmesį į labai mažų įmonių ir MVĮ galimybes gauti finansavimą taikant Europos 
Sąjungos struktūrinių ir investicinių fondų finansines priemones ir novatoriškas schemas 
ir pažymi, kad būtina plėsti šių priemonių, įskaitant lanksčias mikrofinansavimo 
priemones, taikymo sritį ir užtikrinti jų teisinį aiškumą, taip pat dalytis geriausia praktika 
atsižvelgiantį tai, kad sunkumai siekiant gauti finansavimą – viena iš pagrindinių kliūčių, 
trikdančių labai mažų įmonių ir MVĮ augimą; primena, kad finansinių priemonių vaidmuo 
galėtų būti stiprinamas siekiant garantuoti apyvartines lėšas, skatinti viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerystes ir užtikrinti ES biudžeto didinamąjį poveikį; šiuo požiūriu teigiamai 
vertina tai, kad išplėsta finansinių priemonių taikymo sritis siekiant naujuoju 2014–
2020 m. programavimo laikotarpiu įtraukti visus teminius tikslus ir visus Europos 
Sąjungos struktūrinius ir investicinius fondus;

4. pažymi, kad, siekiant ES socialinės sanglaudos, nepaprastai svarbu spręsti didelio nedarbo 
lygio, ypač tarp jaunimo ir kitų pažeidžiamų grupių, problemą ES skatinant regioninį 
konkurencingumą ir užimtumą ir puoselėjant verslumo dvasią; todėl ragina valstybes 
nares naudotis Europos Sąjungos struktūriniais ir investiciniais fondais siekiant sutelkti 
dėmesį į ilgalaikių darbo vietų ir verslo galimybių kūrimą užtikrinant labai mažoms 
įmonėms, MVĮ, bendrovėms ir naujai įsteigtoms įmonėms palankią aplinką ir tinkamą 
reglamentavimo sistemą;

5. pažymi, kad Europos Sąjungos struktūriniai ir investiciniai fondai teikia paramą vietos, 
regioninio ir nacionalinio lygmens valdžios institucijoms ir suinteresuotosioms šalims 
siekiant skatinti, inter alia, mokymąsi darbo vietoje, mokslinius tyrimus, plėtrą ir 
inovacijas, taip pat gerinti labai mažų įmonių (ypač vieno asmens sudaromų įmonių) ir 
MVĮ konkurencingumą bendradarbiaujant su mokslo ir mokslinių tyrimų įstaigomis ir taip 
padėti atremti esamus ekonominius ir socialinius iššūkius, pirmiausia didelį nedarbo lygį;
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6. pabrėžia, kad pastangomis remti augimą, inovacijas ir darbo vietų kūrimą tvarioje 
ekonomikoje turėtų būti garantuoti sveikatos ir saugos standartai ir užtikrinta ekonominių, 
socialinių ir aplinkosauginių reikalavimų pusiausvyra kartu remiant, inter alia, pažangiąją 
specializaciją, paisant ekosistemos ir kuriant tinkamai mokamas kokybiškas darbo vietas 
visuose ES regionuose; todėl atkreipia dėmesį į svarbų vaidmenį, kurį įgyvendinant 
tarpvalstybinius projektus, bendradarbiaujant universitetams ir kitoms aukštos kokybės 
švietimo institucijoms, taip pat kuriant novatoriškus klasterius turi atlikti bendrovės ir 
švietimo sektorius; ragina sudaryti palankesnes sąlygas vietos ir regioninėms 
pameistrystės mokymų programoms vykdyti;

7. pažymi, kad Europos Sąjungos struktūriniai ir investiciniai fondai turi atlikti svarbų 
vaidmenį remiant užimtumą ir konkrečius projektus, skirtus verslumo, su įmonėmis 
susijusiems ir kūrybiniams įgūdžiams stiprinti – taip pat ir tarp jaunimo; pabrėžia, kad 
visos valstybės narės ir regionai turi visapusiškai pasinaudoti šia galimybe, kad išspręstų 
jaunimo nedarbo problemą; pabrėžia, kad, naudodamosi Europos Sąjungos struktūriniais 
ir investiciniais fondais, vietos ir regioninės valdžios institucijos turėtų ypatingą dėmesį 
atkreipti į verslumo vietos ir regioniniu lygmenimis skatinimą, įskaitant dėmesį jaunų 
žmonių naujai steigiamoms įmonėms;

8. pažymi, kad 2014–2020 m. laikotarpio sanglaudos politikos reglamentų nuostatomis
siekiama mažinti administracinę naštą labai mažoms įmonėms ir MVĮ, ypač kai tai susiję 
su bedarbių veiklumo skatinimu, ir kad taip bus prisidėta prie geresnių sąlygų darbo 
vietoms kurti; ragina valstybes nares panaikinti kliūtis, trukdančias geriau įgyvendinti 
Europos Sąjungos struktūrinių ir investicinių fondų veiklą labai mažų įmonių ir MVĮ 
naudai.
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