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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad 2014–2020 m. laikotarpio sanglaudos politika yra svarbi ir veiksminga 
priemonė norint pasiekti pažangų, tvarų ir integracinį augimą ir, taikant platų priemonių 
spektrą, paremti mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ), kaip vienas iš pagrindinių darbo 
vietų ES kūrėjų;

2. pabrėžia, kad siekiant ES socialinės sanglaudos itin svarbu išspręsti didelio nedarbo lygio, 
ypač jaunimo, problemą ES skatinant regioninį konkurencingumą ir užimtumą; todėl 
ragina Europos struktūrinį ir investicinį (ESI) fondus sutelkti dėmesį į darbo vietų kūrimą 
sudarant palankią aplinką mažosioms įmonėms, bendrovėms ir naujai įsteigtoms 
įmonėms;

3. pabrėžia, kad iš ESI fondų teikiama pagalba vietos ir regioninio lygmens valdžios 
institucijoms ir suinteresuotiesiems subjektams siekiant skatinti inovacijas ir didinti MVĮ 
konkurencingumą ir taip išspręsti dabartines ekonomines problemas, visų pirma didelio 
nedarbo lygio problemą;

4. pabrėžia, kad stengiantis remti augimą ir tvarią ekonomiką turi būti užtikrinama 
ekonominių ir socialinių reikalavimų pusiausvyra ir nustatyti saugos ir sveikatos 
standartai, kad visuose ES regionuose būtų deramo, gerai apmokamo darbo;

5. atkreipia dėmesį į tai, kad ESI fondai turi atlikti svarbų vaidmenį remiant konkrečius 
projektus, kuriais siekiama ugdyti jaunimo verslumo įgūdžius, ir pabrėžia, kad visos 
valstybės narės ir regionai privalo visapusiškai pasinaudoti šia galimybe, kad galėtų 
išspręsti jaunimo nedarbo problemą;

6. atkreipia dėmesį į MVĮ galimybes gauti finansavimą taikant ESI fondų teikiamas 
priemones ir pabrėžia būtinybę išplėsti šias priemones, turint mintyje tai, kad sunkumai 
siekiant gauti finansavimą yra viena iš pagrindinių kliūčių, trukdančių MVĮ augimui;

7. atkreipia dėmesį į tai, kad pagal naujo 2014–2020 m. laikotarpio sanglaudos politikos 
reglamentuojamąsias nuostatas bus sumažinta MVĮ tenkanti administracinė našta ir taip 
bus sudarytos geresnės sąlygos kurti darbo vietas.


