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SUGGESTIONS

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. benadrukt dat het cohesiebeleid voor de periode 2014-2020 een belangrijk en doeltreffend 
instrument vormt voor de totstandbrenging van slimme, duurzame en inclusieve groei en 
voor de ondersteuning, door middel van een brede waaier aan maatregelen, van kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo's), die tot de voornaamste werkverschaffers in de EU 
behoren;

2. stelt dat het voor de sociale samenhang in de EU van cruciaal belang is de hoge 
werkloosheidscijfers in de EU en met name onder jongeren aan te pakken door de 
regionale competitiviteit en werkgelegenheid te stimuleren; vraagt daarom dat de 
Europees structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) zich vooral richten op het 
scheppen van banen door een gunstige omgeving te creëren voor kleine ondernemingen en 
start-ups;

3. benadrukt dat de ESI-fondsen steun verlenen aan autoriteiten en belanghebbenden op 
plaatselijk en regionaal niveau om innovatie te stimuleren en de competitiviteit van kmo's
te vergroten en op die manier de huidige economische problemen en met name de hoge 
werkloosheid aan te pakken;

4. beklemtoont dat inspanningen om groei te ondersteunen in een duurzame economie een 
evenwicht moeten treffen tussen economische en sociale maatregelen en normen op het 
vlak van veiligheid en gezondheid moeten opleggen zodat er in alle regio's van de EU 
degelijke en goed betaalde banen beschikbaar worden;

5. wijst erop dat de ESI-fondsen een belangrijke rol vervullen bij de ondersteuning van 
concrete projecten die tot doel hebben de ondernemersvaardigheden van jonge mensen te 
vergroten, en onderstreept dat alle lidstaten en regio's deze mogelijkheid ten volle moeten 
benutten om de jeugdwerkloosheid te bestrijden;

6. benadrukt dat kmo's via door de ESI-fondsen verstrekte instrumenten financiering kunnen 
ontvangen en wijst erop dat deze instrumenten moeten worden uitgebreid, aangezien 
moeilijkheden bij het verkrijgen van financiering tot de voornaamste obstakels behoren 
die een rem zetten op de groei van kmo's;

7. merkt op dat de bepalingen van de verordeningen voor de nieuwe cohesiebeleidsperiode 
(2014 – 2020) tot een verlichting van de administratieve lasten voor kmo's zullen leiden 
en aldus zullen bijdragen tot de totstandbrenging van een gunstiger omgeving voor het 
scheppen van arbeidsplaatsen.


