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δημιουργία ενός φιλόξενου περιβάλλοντος για τις μικρές και μεγάλες 
επιχειρήσεις καθώς και τις νεοσύστατες εταιρείες για τη δημιουργία θέσεων 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 
της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. τονίζει ότι η πολιτική συνοχής για την περίοδο 2014-2020 είναι ένα σημαντικό και 
αποτελεσματικό μέσο για τη δημιουργία έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξης και την υποστήριξη, μέσα από ένα ευρύ φάσμα μέτρων, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων ( ΜΜΕ) ως ένα από τους κύριους φορείς δημιουργίας θέσεων 
εργασίας στην ΕΕ ·

2 .  δηλώνει ότι είναι υψίστης σημασίας για την κοινωνική συνοχή της ΕΕ η αντιμετώπιση 
των υψηλών ποσοστών ανεργίας, ιδίως μεταξύ των νέων στην ΕΕ, με την ενίσχυση της 
περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης· καλεί , ως εκ τούτου, τα 
διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία της ΕΕ (ESI), να επικεντρωθούν στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας, παρέχοντας ένα φιλόξενο περιβάλλον για τις μικρές επιχειρήσεις, τις 
εταιρείες και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις·

3 . τονίζει ότι τα Ταμεία ESI παρέχουν υποστήριξη στις αρχές και τους φορείς σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο για την προώθηση της καινοτομίας και τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ, με στόχο να αντιμετωπισθούν οι τρέχουσες οικονομικές 
προκλήσεις , ιδίως δε το υψηλό ποσοστό ανεργίας·

4.   τονίζει ότι οι προσπάθειες για τη στήριξη της ανάπτυξης σε μια βιώσιμη οικονομία πρέπει 
να εξασφαλίζουν μια ισορροπία μεταξύ των οικονομικών και κοινωνικών απαιτήσεων και 
να επιβάλλουν πρότυπα ασφάλειας και υγείας , προκειμένου να παρέχονται αξιοπρεπείς,
καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ·

5. επισημαίνει ότι τα Ταμεία ESI μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 
υποστήριξη συγκεκριμένων έργων που αποσκοπούν στην ενίσχυση των επιχειρηματικών 
δεξιοτήτων των νέων ανθρώπων, και υπογραμμίζει την ανάγκη όλα τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες να κάνουν πλήρη χρήση αυτής της ευκαιρίας για την αντιμετώπιση της 
ανεργίας των νέων·

6.  τονίζει τις δυνατότητες των ΜΜΕ να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση μέσω των 
μέσων που προβλέπονται από τα ταμεία ESI, και επισημαίνει την ανάγκη να διευρυνθούν 
τα μέσα αυτά, δεδομένου ότι οι δυσκολίες στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι ένα 
από τα κύρια εμπόδια στην ανάπτυξη των ΜΜΕ·

7.   επισημαίνει ότι οι διατάξεις των κανονισμών για τη νέα περίοδο πολιτικής συνοχής (2014 
2020) , θα μειώσουν τον διοικητικό φόρτο για τις ΜΜΕ , συμβάλλοντας έτσι σε 
καλύτερες συνθήκες για τη δημιουργία θέσεων εργασίας.


