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WSKAZÓWKI
Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji
następujących wskazówek:
1. podkreśla, że polityka spójności na lata 2014–2020 to ważne i skuteczne narzędzie
pobudzania inteligentnego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu
społecznemu oraz realizacji celów strategii „Europa 2020”, wspierające przy pomocy
szeregu środków i innowacyjnych instrumentów finansowych powstawanie i rozwój
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), w tym również mikroprzedsiębiorstw, które są
jednym z głównych źródeł zatrudnienia w UE;
2. wzywa państwa członkowskie i regiony do wdrożenia skutecznych systemów
informacyjnych i systemów wsparcia, aby umożliwić mikroprzedsiębiorstwom i MŚP
korzystanie z funduszy europejskich, a także do przyjęcia ambitnych środków w ramach
wspólnego mechanizmu podziału ryzyka poprzez połączenie środków budżetowych UE
(COSME, Horyzont 2020) oraz środków z europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych; zwraca ponadto uwagę, że w wyniku kryzysu gospodarczego i
finansowego mikroprzedsiębiorstwa i MŚP mają trudności z uzyskaniem pożyczek
bankowych oraz podkreśla wobec tego rolę instrumentów finansowych jako nowego
środka wsparcia MŚP w okresie programowania 2014–2020;
3. podkreśla, że mikroprzedsiębiorstwa i MŚP mają możliwości uzyskania dostępu do
finansowania dzięki innowacyjnym instrumentom finansowym i innowacyjnym
programom udostępnianym przez europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, a
także zwraca uwagę na potrzebę rozszerzenia zakresu i zagwarantowania jasności prawnej
tych instrumentów, w tym również elastycznych instrumentów mikrofinansowych, oraz
dzielenia się najlepszymi praktykami, zwłaszcza że trudności związane z uzyskaniem
finansowania to jedna z głównych przeszkód ograniczających rozwój
mikroprzedsiębiorstw i MŚP; przypomina, że zwiększenie roli instrumentów finansowych
może pomóc w zagwarantowaniu dostępu do funduszy odnawialnych oraz sprzyjać
partnerstwu publiczno-prywatnemu i uzyskaniu efektu mnożnikowego w odniesieniu do
budżetu UE; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje rozszerzenie zakresu
stosowania instrumentów finansowych na wszystkie cele tematyczne oraz wszystkie
europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne w okresie programowania 2014–2020;
4. stwierdza, że wyjątkowo ważnym zadaniem, które należy wykonać w ramach spójności
społecznej w UE, jest rozwiązanie problemu wysokiej stopy bezrobocia w Unii, w
szczególności wśród ludzi młodych i innych grup szczególnie wrażliwych, a to poprzez
wspieranie konkurencyjności i zatrudnienia na szczeblu regionalnym oraz pobudzanie
ducha przedsiębiorczości; wobec tego wzywa państwa członkowskie do korzystania z
europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych z myślą o tworzeniu trwałych
miejsc pracy i możliwości biznesowych poprzez zapewnienie warunków oraz
odpowiednich ram prawnych sprzyjających rozwojowi mikroprzedsiębiorstw, MŚP,
zakładów i nowych firm rozpoczynających działalność gospodarczą;
5. podkreśla, że europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne udzielają wsparcia
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organom i zainteresowanym podmiotom na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym z
myślą o uczeniu się poprzez praktykę w miejscu pracy, badaniach naukowych, rozwoju i
pobudzaniu innowacji w celu poprawy konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw
(zwłaszcza firm jednoosobowych) i MŚP poprzez współpracę z ośrodkami naukowymi i
badawczymi, a tym samym stawiają czoła obecnym wyzwaniom gospodarczym i
społecznym, takim jak w szczególności wysoka stopa bezrobocia;
6. podkreśla, że wysiłki podejmowane na rzecz pobudzania wzrostu, innowacji i tworzenia
miejsc pracy w zrównoważonej gospodarce powinny gwarantować odpowiednie
standardy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także równowagę między
potrzebami gospodarczymi, społecznymi i środowiskowymi przy jednoczesnym wsparciu
m.in. inteligentnej specjalizacji z poszanowaniem ekosystemu, aby we wszystkich
regionach UE powstawały przyzwoite i dobrze płatne miejsca pracy; w związku z tym
podkreśla ważną rolę, jaką mają do odegrania firmy i sektor edukacji w ramach projektów
transgranicznych, współpracy między uniwersytetami i innymi placówkami oświatowymi
prezentującymi wysoki poziom oraz w ramach tworzenia innowacyjnych klastrów; wzywa
do ułatwień w odniesieniu do lokalnych i regionalnych programów finansowania
przyuczania do zawodu;
7. zwraca uwagę, że europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne mają do odegrania
ważną rolę w zakresie wspierania zatrudnienia i konkretnych projektów mających na celu
promowanie kwalifikacji w zakresie przedsiębiorczości i prowadzenia firmy oraz
umiejętności kreatywnych, w tym również w przypadku ludzi młodych; podkreśla, że
wszystkie państwa członkowskie i regiony muszą w pełni wykorzystać tę możliwość, aby
rozwiązać problem bezrobocia wśród ludzi młodych; podkreśla, że za pośrednictwem
europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych organy lokalne i regionalne
powinny zwracać szczególną uwagę na kwestię promowania przedsiębiorczości na
szczeblu lokalnym i regionalnym, w tym również koncentrować się na firmach
zakładanych przez ludzi młodych;
8. zwraca uwagę, że przepisy rozporządzeń dotyczących polityki spójności na lata 2014–
2020 mają na celu obniżenie obciążeń administracyjnych dla mikroprzedsiębiorstw i
MŚP, zwłaszcza w odniesieniu do aktywizacji osób bezrobotnych, co przyczynia się do
poprawy warunków powstawania nowych miejsc pracy; wzywa państwa członkowskie do
usunięcia przeszkód utrudniających skuteczniejsze wdrażanie europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych z korzyścią dla mikroprzedsiębiorstw i MŚP.
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