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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și 
afaceri sociale, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază faptul că politica de coeziune pentru perioada 2014-2020 constituie un 
instrument important și eficient pentru a crea creștere economică inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii și pentru a sprijini, printr-o gamă largă de măsuri, întreprinderile 
mici și mijlocii (IMM), care reprezintă una din principalele surse de locuri de muncă din
UE;

2. afirmă că este extrem de important ca politica de coeziune a UE să combată rata înaltă a 
șomajului la nivelul UE, în special în rândul tinerilor, prin stimularea competitivității și a 
creării de locuri de muncă la nivel regional; solicită, prin urmare, ca fondurile structurale 
și de investiții europene (FSI) să vizeze cu precădere crearea de locuri de muncă, 
asigurând un mediu favorabil întreprinderilor mici, societăților și întreprinderilor 
nou-înființate;

3. subliniază faptul că fondurile FSI sprijină autoritățile și părțile interesate la nivel local și 
regional să promoveze inovarea, să îmbunătățească competitivitatea IMM-urilor și astfel 
să depășească provocările economice actuale, în special rata înaltă a șomajului;

4. subliniază că eforturile depuse pentru sprijinirea creșterii într-o economie durabilă trebuie 
să asigure un echilibru între cerințele de ordin economic și cele sociale și să impună 
standarde de siguranță și sănătate cu scopul de a asigura locuri de muncă decente, bine 
remunerate, în toate regiunile UE;

5. atrage atenția asupra faptului că fondurile FSI joacă un rol important în sprijinirea unor 
proiecte concrete care vizează sporirea competențelor antreprenoriale ale tinerilor și 
subliniază necesitatea ca toate statele membre și regiunile să utilizeze pe deplin această 
oportunitate pentru a combate șomajul în rândul tinerilor;

6. subliniază faptul că IMM-urile au posibilitatea de a beneficia de finanțare prin intermediul 
instrumentelor furnizate de fondurile FSI și atrage atenția asupra necesității de a extinde 
aceste instrumente, având în vedere că dificultatea de a obține finanțare este unul dintre 
obstacolele principale în calea dezvoltării IMM-urilor;

7. atrage atenția asupra faptului că dispozițiile regulamentelor privind noua perioadă a 
politicii de coeziune (2014-2020) vor reduce sarcina administrativă asupra IMM-urilor, 
contribuind astfel la condiții mai bune pentru crearea de locuri de muncă.


