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FÖRSLAG
Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att
som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:
1. Europaparlamentet betonar att sammanhållningspolitiken för perioden 2014–2020 är
ett viktigt och effektivt instrument för att skapa smart och hållbar tillväxt för alla och
uppnå målen för Europa 2020-strategin, och för att med hjälp av en rad olika åtgärder och
innovativa finansieringsinstrument stödja nygrundade företag och utveckling av små och
medelstora företag, inklusive mikroföretag, vilka är en av de huvudsakliga
sysselsättningsskapande faktorerna i EU.
2. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och regionerna att se till att det finns
effektiva informations- och stödmekanismer så att mikroföretagen och de små och
medelstora företagen kan dra nytta av EU-finansiering samt att anta ambitiösa åtgärder
som ett led inom den gemensamma riskdelningsmekanismen genom att sammanföra
EU:s budgetmedel, alltså från Cosme, Horisont 2020 och de europeiska struktur- och
investeringsfonderna. Parlamentet konstaterar ytterligare att den ekonomiska och
finansiella krisen gjort det svårt för mikroföretagen och de små och medelstora företagen
att få banklån och betonar därför finansieringsinstrumentens roll som ett nytt sätt att stödja
små och medelstora företag under programperioden 2014–2020.
3. Europaparlamentet betonar mikroföretagens och de små och medelstora företagens
möjligheter att få tillgång till finansiering genom innovativa finansieringsinstrument och
innovativa upplägg inom ramen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna, och
framhåller att omfattningen av dessa instrument behöver ökas och ett klart rättsläge
garanteras, också för flexibla mikrofinansieringsinstrument, samt att exempel på bästa
praxis bör delges, med hänsyn till att finansieringssvårigheter är ett av de största hindren
mot tillväxt för mikroföretag och små och medelstora företag. Parlamentet påpekar att
finansieringsinstrumentens roll skulle kunna byggas ut, så att de också användes för att
garantera revolverande fonder, främja offentlig-privata partnerskap och uppnå en
multiplikatoreffekt med EU:s budget. Parlamentet ser i detta sammanhang positivt på att
finansieringsinstrumenten utvidgas till att användas för alla tematiska mål och alla
europeiska struktur- och investeringsfonder under programperioden 2014–2020.
4. Europaparlamentet framhåller att det är av yttersta vikt för EU:s sociala sammanhållning
att man tar itu med den höga arbetslösheten, särskilt bland ungdomar och andra sårbara
grupper i EU genom att främja regional konkurrenskraft och sysselsättning och fostra till
företagaranda. Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna att rikta in de europeiska
struktur- och investeringsfonderna på att skapa hållbara arbetstillfällen och
affärsmöjligheter genom att erbjuda en gynnsam miljö och rätt regelverk för mikroföretag,
små och medelstora företag och nystartade företag.
5. Europaparlamentet konstaterar att de europeiska struktur- och investeringsfonderna ger
stöd åt myndigheter och aktörer på lokal, regional och nationell nivå, så att de kan främja
bl.a. lärande på arbetsplatsen, forskning, utveckling och innovation och förbättra
mikroföretagens (särskilt enpersonsföretagens) och de små och medelstora företagens
konkurrenskraft genom samarbete med institutioner för vetenskap och forskning, och på
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så vis bidra till att tackla de rådande ekonomiska och sociala utmaningarna, särskilt den
höga arbetslösheten.
6. Europaparlamentet betonar att insatserna för att stödja tillväxt, innovation och
sysselsättningsskapande i en hållbar ekonomi bör garantera normer för hälsa och säkerhet
och tillförsäkra en balans mellan ekonomiska, sociala och miljörelaterade krav, och
samtidigt stödja bl.a. smart specialisering som respekterar ekosystemet och ger
anständiga, välbetalda arbetstillfällen av hög kvalitet. i alla regioner i EU. Parlamentet
understryker i detta sammanhang den viktiga roll som företagen och utbildningssektorn
har att spela genom gränsöverskridande projekt, samarbete mellan universitet och andra
undervisningsinstitutioner av hög kvalitet och skapande av innovativa ”kluster”.
Parlamentet vill att det ska gå lättare att ställa upp lokala och regionala program för att
finansiera lärlingsutbildning.
7. Europaparlamentet påpekar att de europeiska struktur- och investeringsfonderna är viktiga
för stödet till sysselsättningsprojekt och konkreta projekt som syftar till bättre färdigheter
inom entreprenörskap, företagande och på det kreativa området, även för ungdomar.
Parlamentet understryker att alla medlemsstater och regioner måste utnyttja denna
möjlighet fullt ut för att råda bot på ungdomsarbetslösheten. Parlamentet betonar att de
lokala och regionala myndigheterna genom de europeiska struktur- och
investeringsfonderna bör fästa särskild uppmärksamhet på att främja entreprenörskap på
lokal och regional nivå, där det också bör ingå att tyngdpunkten förläggs till företag som
nygrundas av ungdomar.
8. Europaparlamentet påpekar att bestämmelserna i förordningarna om
sammanhållningspolitiken för perioden 2014–2020 syftar till att minska den
administrativa bördan för mikroföretag och små och medelstora företag, särskilt i
samband med aktivering av arbetslösa, och därmed bidra till bättre förutsättningar för
sysselsättningsskapande. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att få bort hindren för
en bättre användning av de europeiska struktur- och investeringsfonderna till nytta för
mikroföretag och små och medelstora företag.
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