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IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo lietu 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, ka kohēzijas politika laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam ir svarīgs un efektīvs 
instruments gudras, ilgtspējīgas un integrējošas izaugsmes radīšanai, kā arī atbalsta 
sniegšanai mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) kā vieniem no galvenajiem 
darbvietu radītājiem ES, īstenojot plašu pasākumu klāstu;

2. norāda, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai, veicinot reģionālo konkurētspēju un nodarbinātību, ES 
sociālā kohēzija sniegtu ieguldījumu augstā bezdarba līmeņa novēršanā ES, jo īpaši 
jauniešu vidū; tāpēc aicina nodrošināt, lai Eiropas strukturālo un investīciju (ESI) fondu 
izmantojums būtu vērsts uz darbvietu radīšanu, nodrošinot labvēlīgu vidi mazajiem 
uzņēmumiem, uzņēmējdarbībai un jaunu uzņēmumu veidošanai;

3. uzsver, ka ESI fondi sniedz atbalstu iestādēm un ieinteresētajām personām vietējā un 
reģionālā līmenī, lai veicinātu inovācijas un uzlabotu MVU konkurētspēju, tādējādi risinot 
pašreizējās ekonomiskās problēmas, jo īpaši saistībā ar augsto bezdarba līmeni;

4. uzsver, ka, cenšoties atbalstīt ilgtspējīgas ekonomikas izaugsmi, ir jānodrošina līdzsvars 
starp ekonomiskajām un sociālajām prasībām un jāparedz drošības un veselības 
aizsardzības standarti, lai garantētu kvalitatīvas un labi apmaksātas darbvietas visos ES 
reģionos;

5. norāda, ka ESI fondiem ir svarīga nozīme, sniedzot atbalstu konkrētiem projektiem, kuru 
mērķis ir jauniešu uzņēmējdarbības prasmju uzlabošana, un uzsver, ka visām dalībvalstīm 
un reģioniem būtu pilnībā jāizmanto šī iespēja, lai risinātu jauniešu bezdarba problēmu;

6. uzsver MVU iespējas piekļūt finansējumam, izmantojot ESI fondu nodrošinātos 
instrumentus, un norāda uz vajadzību paplašināt šo instrumentu darbības jomu, ņemot 
vērā, ka grūtības piekļūt finansējumam ir viens no galvenajiem šķēršļiem MVU 
izaugsmei;

7. norāda, ka regulu noteikumi attiecībā uz jauno kohēzijas politikas laikposmu (2014.–
2020. gads) sekmēs administratīvā sloga samazināšanu MVU, tādējādi palīdzot nodrošināt 
labākus nosacījumus jaunu darbvietu radīšanai.


