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NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že politika soudržnosti na období 2014–2020 je důležitým a účinným 
nástrojem k vytvoření inteligentního udržitelného růstu podporujícího začlenění 
a k podpoře malých a středních podniků, jež jsou jedním z hlavních tvůrců pracovních 
míst v EU, a to prostřednictvím široké škály opatření; 

2. zdůrazňuje nesmírný význam sociální soudržnosti EU při řešení vysoké míry 
nezaměstnanosti v EU, především mladých lidí, prostřednictvím posílení 
konkurenceschopnosti a zaměstnanosti na regionální úrovni; vyzývá proto evropské 
strukturální a investiční fondy (ESI), aby se zaměřily na vytváření pracovních míst tím, 
že zajistí příznivé prostředí pro malé podniky, společnosti a začínající podniky; 

3. zdůrazňuje, že fondy ESI poskytují podporu úřadům a zúčastněným subjektům na místní 
a regionální úrovni pro posílení inovace a zlepšení konkurenceschopnosti malých 
a středních podniků, čímž se řeší současné hospodářské výzvy, především vysoká míra 
nezaměstnanosti;  

4. zdůrazňuje, že úsilí o podporu růstu v udržitelném hospodářství musí zajistit rovnováhu 
mezi ekonomickými a sociálními požadavky a zavést bezpečnostní a zdravotní normy, 
a poskytnout tak dobře placená pracovní místa na úrovni ve všech regionech EU; 

5. klade důraz na to, že fondy ESI hrají důležitou úlohu při podpoře konkrétních projektů 
zaměřených na posílení podnikatelských dovedností mladých lidí, a zdůrazňuje potřebu, 
aby všechny členské státy a regiony plně využily této příležitosti k řešení nezaměstnanosti 
mladých; 

6. zdůrazňuje možnost malých a středních podniků získat přístup k financím poskytovaným 
prostřednictvím fondů ESI a upozorňuje na potřebu tyto nástroje rozšířit, jelikož obtíže 
při přístupu k finančním prostředkům jsou jednou z hlavních překážek růstu malých 
a středních podniků; 

7. zdůrazňuje, že ustanovení obsažená v nařízeních pro novou etapu politiky soudržnosti  
na období 2014–2020 sníží administrativní zátěž pro malé a střední podniky, a přispějí 
tak k lepším podmínkám pro vytváření pracovních míst. 


