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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da je kohezijska politika za obdobje 2014–2020 pomemben in učinkovit 
instrument za zagotavljanje pametne, trajnostne in vključujoče rasti in uresničevanje ciljev 
strategije Evropa 2020 ter za podpiranje novoustanovljenih, malih, srednjih in 
mikropodjetij, ki ustvarijo velik delež delovnih mest v EU, in sicer s pomočjo široke 
palete ukrepov in inovativnih finančnih instrumentov;

2. poziva države članice in regije, naj vzpostavijo učinkovite informacijske in podporne 
mehanizme, da bodo mikro, malim in srednjim podjetjem omogočile uporabo evropskih 
sredstev, in naj sprejmejo ambiciozne ukrepe v okviru skupnega mehanizma za delitev 
tveganja, v katerem naj bi združili proračunska sredstva EU, na primer programov 
COSME in Obzorje 2020 ter evropskih strukturnih in investicijskih skladov; poleg tega 
ugotavlja, da je gospodarska in finančna kriza mikro, malim in srednjim podjetjem otežila 
pridobivanje bančnih posojil, zato poudarja, da imajo finančni instrumenti pomembno 
vlogo pri podpiranju teh podjetij v programskem obdobju 2014–2020;

3. poudarja, da lahko mala in srednja podjetja dostopajo do finančnih sredstev prek 
inovativnih finančnih instrumentov in shem, ki jih zagotavljajo evropski strukturni in 
investicijski skladi, in da je treba uporabo teh instrumentov razširiti in zagotoviti pravno 
jasnost v zvezi z njimi (tudi v zvezi s prožnimi instrumenti mikrofinanciranja) ter 
izmenjati dobre prakse, saj so težave pri dostopanju do finančnih sredstev ena glavnih ovir 
za rast mikro, malih in srednjih podjetij; poudarja, da bi lahko vlogo finančnih 
instrumentov zagotovi okrepili, da bi zajamčili obnovljive sklade, spodbudili javno-
zasebna partnerstva in dosegli pomnoževalni učinek s proračunom EU; ob tem pozdravlja 
razširitev uporabe finančnih instrumentov na vse tematske cilje in vse evropske strukturne 
in investicijske sklade v novem programskem obdobju 2014–2020;

4. poudarja, da je za socialno kohezijo EU izjemno pomembno, da se pri spopademo z 
visoko brezposelnostjo v EU, predvsem med mladimi, in pri drugih ranljivih skupinah, in 
sicer s spodbujanjem regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja ter z ustvarjanjem 
podjetniškega duha; zato poziva države članice, naj uporabijo evropske strukturne in 
investicijske sklade in se osredotočijo na ustvarjanje trajnostnih delovnih mest in 
poslovnih priložnosti z zagotovitvijo ugodnega okolja in ustreznega regulativnega okvira 
za mikro, mala in srednja podjetja, poslovne dejavnosti in novoustanovljena podjetja;

5. poudarja, da evropski strukturni in investicijski skladi javne organe in zainteresirane strani 
na lokalni, regionalni in nacionalni ravni s sodelovanjem z znanstvenimi in raziskovalnimi 
ustanovami podpirajo pri spodbujanju učenja na delovnem mestu, raziskav, razvoja in 
inovacij, in izboljševanju konkurenčnosti mikropodjetij (predvsem tistih z enim 
zaposlenim), malih in srednjih podjetij ter jim tako pomagajo pri soočanju z aktualnimi 
gospodarskimi in družbenimi izzivi, predvsem z visoko brezposelnostjo;

6. poudarja, da je treba pri prizadevanjih v podporo rasti, inovacijam in ustvarjanju delovnih 
mest v trajnostnem gospodarstvu uveljaviti zdravstvene in varnostne standarde in 
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zagotoviti ravnovesje med gospodarskimi, socialnimi in okoljskimi zahtevami, pri tem pa 
podpirati pametno specializacijo, spoštovati ekosistem in zagotoviti ustrezno plačana in 
kakovostna delovna mesta v vseh regijah EU; pri tem poudarja pomen vključevanja 
podjetij in izobraževalnega sektorja s čezmejnimi projekti, sodelovanjem med univerzami 
in visokimi šolami ter vzpostavljanjem inovativnih „grozdov“; poziva k lažjemu izvajanju 
lokalnih in regionalnih programov za financiranje vajeniškega usposabljanja;

7. poudarja, da imajo evropski strukturni in investicijski skladi pomembno vlogo pri 
podpiranju zaposlovanja in konkretnih projektov, ki so namenjeni spodbujanju 
podjetniških znanj in veščin, tudi med mladimi, ter da morajo vse države članice in regije 
v celoti izkoristiti to priložnost za odpravo brezposelnosti mladih; poudarja, da bi morali 
lokalni in regionalni organi prek evropskih strukturnih in investicijskih skladov namenjati 
posebno pozornost spodbujanju podjetništva na lokalni ravni, tudi podjetjem, ki jih na 
novo ustanovijo mladi;

8. poudarja, da naj bi določbe ureditve za novo obdobje kohezijske politike (2014–2020) 
zmanjšale upravno breme za mikro, mala in srednja podjetja, predvsem če bodo 
zaposlovala brezposelne, ter s tem ustvarile boljše pogoje za ustvarjanje delovnih mest; 
poziva države članice, naj odpravijo ovire za boljše izvajanje evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov v korist mikro, malih in srednjih podjetij.
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