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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že politika súdržnosti na obdobie 2014 – 2020 je dôležitým a účinným 
nástrojom na vytváranie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu a na podporu, 
prostredníctvom celého radu opatrení, malých a stredných podnikov (MSP), ktoré sú 
jedným z hlavných tvorcov pracovných miest v EÚ;

2. uvádza, že je nanajvýš dôležité pre sociálnu súdržnosť EÚ, aby sa riešila vysoká miera 
nezamestnanosti v EÚ najmä medzi mladými ľuďmi posilnením regionálnej 
konkurencieschopnosti a zamestnanosti; vyzýva preto, aby sa európske štrukturálne a 
investičné (ESI) fondy sústredili na vytváranie pracovných miest tým, že zabezpečia 
priaznivé prostredie pre malé podniky, spoločnosti a začínajúce podniky;

3. zdôrazňuje, že ESI fondy poskytujú podporu pre orgány a zúčastnené strany na miestnej 
a regionálnej úrovni na posilnenie inovácií a zlepšenie konkurencieschopnosti MSP a teda 
riešenie súčasných hospodárskych problémov, najmä vysokej nezamestnanosti;

4. zdôrazňuje, že úsilie o podporu rastu v udržateľnom hospodárstve musí zabezpečiť 
rovnováhu medzi hospodárskymi a sociálnymi požiadavkami a zaviesť bezpečnostné a 
zdravotné normy, aby sa vytvorili dôstojné a dobre platené pracovné miesta vo všetkých 
regiónoch EÚ;

5. konštatuje, že ESI fondy hrajú dôležitú úlohu pri podporovaní konkrétnych projektov 
zameraných na zlepšovanie podnikateľských zručností mladých ľudí a zdôrazňuje, že je 
potrebné, aby všetky členské štáty a regióny naplno využili túto príležitosť na boj proti 
nezamestnanosti mladých ľudí;

6. zdôrazňuje možnosti MSP na získanie prístupu k financovaniu prostredníctvom nástrojov 
poskytovaných ESI fondmi a zdôrazňuje nutnosť rozšíriť tieto nástroje vzhľadom na to, že 
ťažkosti pri prístupe k financovaniu sú jednou z hlavných prekážok brániacich rastu MSP;

7. konštatuje, že ustanovenia nariadení o novom období politiky súdržnosti (2014 – 2020) 
znížia administratívne zaťaženie MSP a prispejú k lepším podmienkam na vytváranie 
pracovných miest.


