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IEROSINĀJUMI
Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo lietu
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:
1. uzsver, ka kohēzijas politika laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam ir svarīgs un efektīvs
instruments, lai radītu pārdomātu, ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi un sasniegtu
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus, kā arī, īstenojot plašu pasākumu klāstu un izmantojot
inovatīvus finanšu instrumentus, atbalstītu mazo un vidējo uzņēmumu (MVU), tostarp
mikrouzņēmumu, darbības sākšanu un izvēršanu, jo tie ir vieni no galvenajiem darbvietu
radītājiem ES;
2. prasa dalībvalstīm un reģioniem izveidot efektīvas informācijas un atbalsta sistēmas, lai
mikrouzņēmumiem un MVU dotu iespēju izmantot ES finansējumu, un arī pieņemt
vērienīgus pasākumus saistībā ar kopīgo riska dalīšanas mehānismu, apvienojot ES
budžeta resursus, proti, no programmām COSME un „Apvārsnis 2020” un no Eiropas
strukturālajiem un investīciju (ESI) fondiem; turklāt norāda, ka ekonomikas un finanšu
krīzes dēļ mikrouzņēmumiem un MVU ir grūti saņemt banku aizdevumus, un šajā sakarā
uzsver, ka finanšu instrumenti ir jauns veids, kā 2014.–2020. gada plānošanas periodā
atbalstīt MVU;
3. uzsver mikrouzņēmumu un MVU iespējas piekļūt finansējumam, izmantojot ESI fondu
nodrošinātos inovatīvos finanšu instrumentus un inovatīvās shēmas, un norāda uz
vajadzību paplašināt šo instrumentu, tostarp elastīgu mikrofinansēšanas instrumentu,
piemērošanas jomu un garantēt to juridisko skaidrību, kā arī dalīties ar paraugpraksi,
ņemot vērā to, ka grūtības piekļūt finansējumam ir viens no galvenajiem šķēršļiem
mikrouzņēmumu un MVU izaugsmei; atgādina, ka finanšu instrumentu nozīmi var
palielināt, lai garantētu līdzekļu apgrozību, veicinātu publiskā un privātā sektora
partnerības un apvienojumā ar ES budžetu panāktu pastiprinošu ietekmi; šajā sakarā
atzinīgi vērtē to, ka finanšu instrumentu piemērošanas joma ir paplašināta,
2014.-2020. gada plānošanas periodā tos attiecinot uz visiem tematiskajiem mērķiem un
visiem ESI fondiem;
4. norāda, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai, veicinot reģionālo konkurētspēju un nodarbinātību un
radot uzņēmējdarbības garu, ES sociālā kohēzija sniegtu ieguldījumu augstā bezdarba
līmeņa novēršanā ES, jo īpaši jauniešu un citu mazaizsargāto grupu vidū; tādēļ aicina
dalībvalstis izmantot ESI fondus, lai radītu darbvietas un uzņēmējdarbības iespējas,
nodrošinot labvēlīgu vidi un pareizo tiesisko regulējumu mikrouzņēmumiem, mazajiem
un vidējiem uzņēmumiem, uzņēmējdarbībai un jaunu uzņēmumu veidošanai;
5. norāda, ka ESI fondi sniedz atbalstu iestādēm un ieinteresētajām personām vietējā,
reģionālā un valsts līmenī, lai, sadarbojoties ar zinātnes un pētniecības struktūrām, cita
starpā veicinātu mācības darbavietā, pētniecību, izstrādi un inovāciju un uzlabotu
mikrouzņēmumu (sevišķi individuālo uzņēmumu) un MVU konkurētspēju, tādējādi
palīdzot risināt pašreizējās ekonomiskās un sociālās problēmas, jo īpaši augsto bezdarba
līmeni;
6. uzsver, ka, cenšoties atbalstīt ilgtspējīgas ekonomikas izaugsmi, inovācijas un darbvietu
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izveidi, būtu jāgarantē sanitārie un drošības standarti un jānodrošina līdzsvars starp
ekonomiskajām, sociālajām un vides prasībām, vienlaikus atbalstot cita starpā pārdomātu
specializāciju, ņemot vērā ekosistēmu un radot pienācīgi atalgotas kvalitatīvas darbvietas
visos ES reģionos; šajā sakarā uzsver, ka uzņēmumiem un izglītības nozarei ir nozīmīga
loma, īstenojot pārrobežu projektus, sadarbību starp augstskolām un citām augstas
kvalitātes izglītības iestādēm, kā arī veidojot inovāciju kopas; aicina ar vietējām un
reģionālām finansēšanas programmām sekmēt mācekļu apmācību;
7. norāda, ka ESI fondiem ir svarīga nozīme, sniedzot atbalstu nodarbinātībai un konkrētiem
projektiem, kuru mērķis ir uzņēmējdarbības, uzņēmības un radošo prasmju uzlabošana,
tostarp jauniešu vidū; uzsver, ka visām dalībvalstīm un reģioniem būtu pilnībā jāizmanto
šī iespēja, lai risinātu jauniešu bezdarba problēmu; uzsver, ka ar ESI fondu palīdzību
vietējām un reģionālajām iestādēm īpaša uzmanība būtu jāpievērš uzņēmējdarbības
veicināšanai vietējā un reģionālā līmenī, tostarp jākoncentrējas uz jauniešu dibinātiem
uzņēmumiem;
8. norāda, ka regulu noteikumi attiecībā uz kohēzijas politikas laikposmu no 2014. līdz
2020. gadam paredz administratīvā sloga samazināšanu mikrouzņēmumiem un MVU,
sevišķi situācijās, kad darbā tiek pieņemti bezdarbnieki, tādējādi palīdzot nodrošināt
labākus nosacījumus darbvietu radīšanai; aicina dalībvalstis likvidēt šķēršļus tam, lai
mikrouzņēmumi un MVU varētu labāk izmantot ESI fondus.
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