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Kako Europska unija može doprinijeti stvaranju pogodnog okruženja za 
poduzeća, poslovne djelatnosti i novoosnovana poduzeća kako bi se stvorila 
nova radna mjesta?
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PRIJEDLOZI

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja da kao nadležni 
odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uključi sljedeće prijedloge:

1. naglašava da je kohezijska politika za razdoblje 2014. � 2020. važno i djelotvorno 
sredstvo za stvaranje pametnog, održivog i uključivog rasta i podupiranje širokim 
spektrom mjera malih i srednjih poduzeća koji su među najzaslužnijima za stvaranje 
radnih mjesta u EU-u;

2. tvrdi da je za socijalnu koheziju EU-a iznimno važno riješiti problem visokih stopa 
nezaposlenosti u EU-u, osobito među mladima, potičući regionalnu konkurentnost i 
zapošljavanje; poziva stoga da se europski strukturni i investicijski fondovi usmjere na 
stvaranje radnih mjesta osiguravajući pogodno okruženje za mala poduzeća, poslovne 
djelatnosti i novoosnovana poduzeća; 

3. naglašava da se strukturnim i investicijskim fondovima podupiru tijela i dionici na 
lokalnoj i regionalnoj razini kako bi se pospješile inovacije i poboljšala konkurentnost 
malih i srednjih poduzeća te na taj način riješili trenutačni gospodarski izazovi, osobito 
visoka nezaposlenost;

4. naglašava da se mjerama za poticanje rasta u održivoj ekonomiji mora osigurati ravnoteža 
između ekonomskih i socijalnih zahtjeva te da se moraju uspostaviti zdravstvene norme 
kako bi se stvorila dostojanstvena, dobro plaćena radna mjesta u svim regijama EU-a;

5. ističe da strukturni i investicijski fondovi imaju važnu ulogu u podupiranju konkretnih 
projekata s ciljem unapređenja poduzetničkih vještina mladih te naglašava da je potrebno 
da sve države članice i regije u potpunosti iskoriste tu mogućnost za rješavanje problema 
nezaposlenosti mladih;

6. ukazuje na to da mala i srednja poduzeća mogu ostvariti pristup financiranju uz pomoć 
instrumenata strukturnih i investicijskih fondova, te ističe da je potrebno proširiti te 
instrumente s obzirom na to da su poteškoće u pristupu financiranju jedna o glavnih 
prepreka rastu malih i srednjih poduzeća;

7. ističe da će se odredbama uredbi za novo razdoblje kohezijske politike 2014. – 2020. 
smanjiti administrativno opterećenje za mala i srednja poduzeća, čime se doprinosi 
stvaranju boljih uvjeta za stvaranje radnih mjesta.


