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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy a 2014–2020 közötti időszak kohéziós politikája fontos és hatékony 
eszköz az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés megteremtésében és az Unióban 
a munkahelyteremtés terén az egyik legfontosabb szerepet betöltő kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) széles körű intézkedések általi támogatásában;

2. kijelenti, hogy az Unió társadalmi kohéziója szempontjából kiemelkedően fontos a 
regionális versenyképesség és foglalkoztatás növelése révén az Unióban tapasztalható 
magas munkanélküliségi arány kezelése, különösen a fiatalok körében; felhívja ezért az 
európai strukturális és beruházási alapokat, hogy összpontosítsanak a 
munkahelyteremtésre, a kis- és egyéb vállalkozások, valamint az induló vállalkozások 
számára kedvezőbb környezet megteremtése által;

3. hangsúlyozza, hogy az európai strukturális és beruházási alapok helyi és regionális szinten 
támogatják a hatóságokat és az érintetteket az innováció elősegítése és a kkv-k 
versenyképességének javítása érdekében, hogy ezáltal kezeljék a jelenlegi gazdasági 
kihívásokat, és különösen a magas munkanélküliségi arányt;

4. hangsúlyozza, hogy a fenntartható gazdasági növekedés támogatására irányuló 
erőfeszítéseknek biztosítaniuk kell a gazdasági és szociális követelmények közötti 
egyensúlyt, valamint a biztonsági és egészségügyi előírások alkalmazását annak 
érdekében, hogy az Unió valamennyi régiójában tisztességes, jól fizető állásokat 
kínáljanak;

5. rámutat arra, hogy az európai strukturális és beruházási alapokra fontos szerep hárul a 
fiatalok vállalkozási készségeit fejlesztő konkrét projektek támogatásában, és 
hangsúlyozza annak szükségességét, hogy minden tagállam és régió teljes mértékben éljen 
ezzel a lehetőséggel a fiatalok munkanélküliségének kezelése érdekében;

6. hangsúlyozza a kkv-k számára nyitva álló lehetőségeket arra, hogy az európai strukturális 
és beruházási alapok eszközei révén forráshoz jussanak, és rámutat ezen eszközök 
bővítésének szükségességére, tekintettel arra, hogy a forráshoz jutással kapcsolatos 
nehézségek képezik jelenleg a kkv-k növekedését gátló egyik legfőbb akadályt;

7. rámutat arra, hogy az új kohéziós politikai időszakra (2014–2020) irányadó rendelkezések 
csökkenteni fogják a kkv-k adminisztratív terheit, ezáltal hozzájárulva a 
munkahelyteremtés feltételeinek javításához.


