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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și 
afaceri sociale, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază faptul că politica de coeziune pentru perioada 2014-2020 constituie un 
instrument important și eficient pentru a crea creștere economică inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii și pentru a realiza obiectivele Strategiei Europa 2020, sprijinind, 
printr-o gamă largă de măsuri și de instrumente financiare inovatoare, înființarea și 
dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), inclusiv a microîntreprinderilor, care 
reprezintă una din principalele surse de locuri de muncă din UE;

2. solicită statelor membre și regiunilor să instituie sisteme eficiente de informare și de 
sprijin pentru a permite microîntreprinderilor și IMM-urilor să beneficieze de finanțarea 
UE și, de asemenea, să adopte măsuri ambițioase ca parte a mecanismului comun de 
partajare a riscurilor, asociind resursele bugetare ale UE, cum ar fi COSME, inițiativa 
„Orizont 2020� și Fondurile structurale și de investiții europene (FSI); observă, în plus, 
faptul că criza economică și financiară a îngreunat obținerea de credite de către 
microîntreprinderi și IMM-uri și subliniază, așadar, rolul instrumentelor financiare ca noi 
mijloace de sprijin pentru IMM-uri în perioada de programare 2014-2020;

3. subliniază faptul că microîntreprinderile și IMM-urile au posibilitatea de a avea acces la 
finanțare prin intermediul instrumentelor financiare inovatoare și a mecanismelor 
inovatoare oferite de fondurile FSI și atrage atenția asupra necesității de a extinde 
domeniul de aplicare și de a garanta claritatea juridică a acestor instrumente, inclusiv a 
instrumentelor flexibile de microfinanțare, și de a împărtăși cele mai bune practici, dat 
fiind că dificultatea de a obține finanțare este unul dintre principalele obstacolele în calea 
dezvoltării microîntreprinderilor și a IMM-urilor; reamintește faptul că rolul 
instrumentelor financiare ar putea fi consolidat pentru a garanta fondurile reînnoibile, 
favoriza parteneriatele public-privat și produce un efect de multiplicare împreună cu 
bugetul UE; salută, în acest sens, extinderea domeniului de aplicare a instrumentelor 
financiare la toate obiectivele tematice și la toate fondurile FSI în cadrul perioadei de 
programare 2014-2020;

4. afirmă că este extrem de important ca politica de coeziune socială a UE să combată ratele 
înalte ale șomajului la nivelul UE, în special în rândul tinerilor și a altor grupuri 
vulnerabile, prin stimularea competitivității și a creării de locuri de muncă la nivel 
regional și prin promovarea unui spirit antreprenorial; solicită, prin urmare, statelor 
membre să utilizeze fondurile FSI în mod prioritar pentru crearea de locuri de muncă și de 
oportunități de afaceri durabile, asigurând un mediu favorabil și un cadru de reglementare 
adecvat pentru microîntreprinderi, întreprinderile mici și mijlocii, societăți și 
întreprinderile nou-înființate;

5. subliniază faptul că fondurile FSI oferă sprijin autorităților și părților interesate la nivel 
local, național și regional pentru a promova, printre altele, învățarea la locul de muncă, 
cercetarea, dezvoltarea și inovarea și pentru a îmbunătăți competitivitatea 
microîntreprinderilor (în special a întreprinderilor individuale) și a IMM-urilor, prin 



PE519.736v02-00 4/5 AD\1010881RO.doc

RO

cooperarea cu instituțiile științifice și de cercetare, contribuind astfel la depășirea 
provocărilor economice și sociale actuale, în special a ratei înalte a șomajului;

6. subliniază faptul că, într-o economie durabilă, eforturile depuse pentru sprijinirea creșterii, 
a inovării și a creării de locuri de muncă ar trebui să garanteze norme de sănătate și 
siguranță și să asigure un echilibru între cerințele de ordin economic, social și de mediu, 
sprijinind, printre altele, specializarea inteligentă, respectând ecosistemele și conducând la 
crearea de locuri de muncă de calitate, bine remunerate în toate regiunile UE; subliniază, 
în acest sens, rolul important pe care îl au întreprinderile și sectorul educației prin 
proiectele transfrontaliere, cooperarea dintre universități și alte instituții educaționale de 
înaltă calitate și crearea de „poluri� de inovare; solicită facilitarea unor programe locale și 
regionale de finanțare a programelor de formare de tip ucenicie;

7. subliniază faptul că fondurile FSI joacă un rol important în sprijinirea ocupării forței de 
muncă și a proiectelor concrete care vizează consolidarea competențelor antreprenoriale, 
creative și a spiritului întreprinzător, în special în rândul tinerilor; subliniază necesitatea ca 
toate statele membre și regiunile să valorifice pe deplin această oportunitate pentru a 
combate șomajul în rândul tinerilor; subliniază faptul că, prin intermediul fondurilor FSI, 
autoritățile locale și regionale ar trebui să acorde o atenție deosebită promovării 
antreprenoriatului la nivel local și regional, punând un accent special pe întreprinderile 
nou-înființate de către tineri; 

8. atrage atenția asupra faptului că dispozițiile regulamentelor privind perioada 2014-2020 a 
politicii de coeziune vizează reducerea sarcinii administrative asupra microîntreprinderilor 
și IMM-urilor, în special în cazul în care sunt angajați șomeri, contribuind astfel la 
condiții mai bune pentru crearea de locuri de muncă; solicită statelor membre să elimine 
obstacolele care împiedică o mai bună punere în aplicare a fondurilor FSI în beneficiul 
microîntreprinderilor și IMM-urilor.
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