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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že politika súdržnosti na obdobie 2014 – 2020 je dôležitým a účinným 
nástrojom na vytváranie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, na 
dosahovanie cieľov stratégie Európa 2020 a na podporu rozbehu a rozvoja malých a 
stredných podnikov (MSP) vrátane mikropodnikov, ktoré sú jedným z hlavných tvorcov 
pracovných miest v EÚ, a to prostredníctvom širokej škály opatrení a inovatívnych 
finančných nástrojov;

2. žiada členské štáty a regióny, aby zaviedli účinné informačné a podporné systémy, a tým 
umožnili mikropodnikom a MSP čerpať financovanie EÚ, a aby prijali ambiciózne 
opatrenia ako súčasť spoločného mechanizmu rozdelenia rizika tak, že zoskupia 
rozpočtové prostriedky EÚ, t.j. z programov COSME, Horizont 2020 a z európskych 
štrukturálnych a investičných (ESI) fondov; ďalej poznamenáva, že hospodárska 
a finančná kríza skomplikovala mikropodnikom a MSP získavanie bankových pôžičiek, 
a zdôrazňuje preto úlohu finančných nástrojov ako nových prostriedkov podpory MSP 
v programovom období 2014  – 2020;

3. zdôrazňuje možnosti, ktoré mikropodniky a MSP majú pri získavaní prístupu k financiám 
prostredníctvom inovatívnych finančných nástrojov a inovatívnych systémov 
zastrešovaných ESI fondmi, a poukazuje na potrebu rozšíriť pôsobnosť týchto nástrojov, 
a to vrátane flexibilných nástrojov mikrofinancovania, a zaručiť ich právnu istotu 
a vymieňať si navzájom osvedčené postupy, pretože ťažkosti pri prístupe k financovaniu 
sú jednou z hlavných prekážok brániacich rastu mikropodnikov a MSP; pripomína, že 
úlohu finančných nástrojov možno posilniť s cieľom zaistiť využitie revolvingových 
fondov, podporiť verejno-súkromné partnerstvá a dosiahnuť multiplikačný efekt v rámci 
rozpočtu EÚ; v tejto súvislosti víta rozšírenie pôsobnosti finančných nástrojov na všetky 
tematické ciele a všetky ESI fondy v programovom období 2014 – 2020;

4. uvádza, že je nanajvýš dôležité pre sociálnu súdržnosť EÚ, aby sa riešila vysoká miera 
nezamestnanosti v EÚ najmä medzi mladými ľuďmi a inými zraniteľnými skupinami 
posilnením regionálnej konkurencieschopnosti a zamestnanosti a vytvorením 
podnikateľského ducha; vyzýva preto členské štáty, aby využívali európske štrukturálne a 
investičné (ESI) fondy a sústredili sa pri tom na vytváranie pracovných miest a 
podnikateľských príležitostí tým, že zabezpečia priaznivé prostredie a správny regulačný 
rámec pre mikropodniky, malé a stredné podniky, spoločnosti a začínajúce podniky;

5. poznamenáva, že ESI fondy poskytujú podporu orgánom a zúčastneným stranám na 
miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni okrem iného na posilnenie vzdelávania 
prostredníctvom pracovného procesu, výskumu, vývoja a inovácií a na zlepšenie 
konkurencieschopnosti mikropodnikov (najmä podnikov s jedným pracovníkom) a MSP 
prostredníctvom spolupráce s vedecko-výskumnými zariadeniami, a tým prispievajú k 
vyrovnávaniu sa so súčasnými hospodárskymi problémami, najmä vysokou 
nezamestnanosťou;



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

SK

6. zdôrazňuje, že úsilie o podporu rastu, inovácií a vytvárania pracovných miest v 
udržateľnom hospodárstve by malo zaručiť zdravotné a bezpečnostné normy a zabezpečiť 
rovnováhu medzi hospodárskymi, sociálnymi a environmentálnymi požiadavkami a 
okrem iného súčasne podporovať inteligentnú špecializáciu a rešpektovať ekosystém, aby 
sa vytvorili dôstojné a dobre platené pracovné miesta vo všetkých regiónoch EÚ; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje dôležitú úlohu, ktorú majú zohrávať podniky a sektor vzdelávania 
prostredníctvom cezhraničných projektov, spolupráce medzi univerzitami a inými vysoko 
kvalitnými vzdelávacími inštitúciami a tvorby inovatívnych zoskupení; žiada, aby boli 
uľahčené využívanie miestnych a regionálnych programov financovania pre odbornú 
prípravu učňov;

7. poukazuje na to, že ESI fondy majú zohrávať dôležitú úlohu pri podpore zamestnanosti, 
konkrétnych projektov zameraných na podnietenie podnikateľských, podnikových 
a tvorivých zručností, a to i v prípade mladých ľudí; zdôrazňuje, že je potrebné, aby 
všetky členské štáty a regióny naplno využili túto príležitosť na riešenie problému 
nezamestnanosti mladých ľudí; zdôrazňuje, že miestne a regionálne orgány by mali 
prostredníctvom ESI fondov venovať osobitnú pozornosť propagácii podnikania na 
miestnej a regionálne úrovni, a to i so zameraním na začínajúce podniky mladých ľudí;

8. konštatuje, že ustanovenia nariadení pre nové obdobie politiky súdržnosti (2014 – 2020) 
znížia administratívne zaťaženie mikropodnikov a MSP, najmä keď budú prijímať 
nezamestnaných ľudí, a prispejú tým  k lepším podmienkam na vytváranie pracovných 
miest. vyzýva členské štáty, aby odstránili prekážky brániace lepšiemu uplatňovaniu ESI 
fondov v prospech mikropodnikov a MSP.
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