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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по заетост и социални 
въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. Изтъква, че политиката на сближаване за периода 2014-2020 г. е важен и ефективен 
инструмент за създаването на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за 
оказването на подкрепа, чрез широк спектър от мерки, на малките и средни 
предприятия (МСП) като основни източници на работни места в ЕС;

2. Заявява, че за социалното сближаване в ЕС е от извънредно значение справянето с 
високия процент на безработица в ЕС, в частност сред младите хора, чрез засилване 
на регионалната конкурентоспособност и заетост; във връзка с това призовава към 
това, европейските структурни и инвестиционни (ЕСИ) фондове да се съсредоточат 
върху създаването на работни места чрез предоставяне на благоприятна среда за 
малките предприятия, фирмите и започващите дейност предприятия;

3. Изтъква, че ЕСИ фондовете предоставят подкрепа за органи и участници на местно 
и регионално равнище с цел насърчаване на иновациите и повишаване на 
конкурентоспособността на МСП, като по този начин визират текущи 
икономически предизвикателства, в частност високия процент на безработица;

4. Изтъква, че усилията в подкрепа на растежа в една устойчива икономика трябва да 
гарантират баланс между икономическите и социалните изисквания и да налагат 
стандарти за безопасност и здраве, с цел осигуряване на достойни, добре платени 
работни места във всички региони на ЕС;

5. Изтъква, че ЕСИ фондовете играят важна роля при подпомагането на конкретни 
проекти, които целят засилване на предприемаческите умения на младите хора, и 
подчертава необходимостта от това, всички държави членки и региони да използват 
в пълна степен тази възможност, за да се справят с безработицата сред младите;

6. Изтъква възможностите за МСП за достъп до финансиране чрез инструменти, 
предоставяни от ЕСИ фондовете, и изтъква необходимостта от разширяване на 
обхвата на тези инструменти с оглед на факта, че трудният достъп до финансиране е 
една от основните пречки пред растежа на МСП;

7. Изтъква, че разпоредбите на регламентите за новия период на политика на 
сближаване (2014-2020 г.) ще намалят административното бреме за МСП, като по 
този начин ще допринесат за по-добри условия за създаване на работни места.


