ES KOHĒZIJAS POLITIKA
2014.–2020. GADAM
Ieguldījumu novirzīšana galvenajām izaugsmes prioritātēm

Jaunā kohēzijas politika nozīmē, ka reģioniem un dalībvalstīm jānovirza ES ieguldījumi
četrām galvenajām ekonomiskās izaugsmes un darbvietu radīšanas jomām.
•
•
•
•

Pētniecība un inovācijas
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT)
Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) konkurētspējas uzlabošana
Atbalsts pārejai uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni

Prioritāte: mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) konkurētspējas uzlabošana
Kādēļ Eiropas Savienībai jāiegulda MVU?
• 99 % no ES uzņēmumiem (aptuveni 20 miljoni) ir MVU, proti, uzņēmumi, kuros strādā mazāk nekā
250 darbinieki. Šie uzņēmumi kalpo kā ekonomiskās izaugsmes, inovāciju, nodarbinātības un sociālās
integrācijas galvenais virzītājspēks. Tie veido Eiropas ekonomikas mugurkaulu.
• Eiropas MVU ir ekonomikas atveseļošanās pamatā, radot 2 no katrām 3 privātā sektora darbvietām un
nodrošinot divkāršu nodarbinātības izaugsmes tempu lielākos uzņēmumos.
• MVU ir nepieciešama palīdzība, lai piekļūtu finansēm un piesaistītu kvalificētus darbiniekus, un tie ir mazāk
aizsargāti pret ekonomiskām pārmaiņām.
• Lai saglabātu konkurētspēju pasaules mēroga tirgū, MVU jābūt produktīvākiem un jāuzlabo savu produktu,
pakalpojumu un mārketinga kvalitāte un iespējas tos atšķirt no citiem produktiem un pakalpojumiem.

Kā kohēzijas politika ir atbalstījusi MVU 2007.–2013. gadā?
Līdz šim dalībvalstu ziņojumi liecina, ka:
• ar kohēzijas politikas ieguldījumiem tika atbalstīti 73 500 jaunizveidoto uzņēmumu un izveidotas vairāk
nekā 263 000 darbvietu MVU;
• gandrīz 70 miljardi eiro tika izmantoti uzņēmumu, jo īpaši MVU, atbalstam, lai tie kļūtu novatoriskāki,
vairāk izmantotu IKT, piekļūtu kvalificētiem darbiniekiem vai modernizētu darba praksi.

Reģionālās
politikas un
pilsētpolitikas

Kohēzijas politika 2014.–2020. gadam turpinās atbalstīt MVU, kā aprakstīts tālāk.
Kohēzijas politikas līdzekļi tiks izmantoti, lai veicinātu uzņēmējdarbību un atbalstītu MVU izaugsmi, novēršot
problēmas, kas aizkavē to attīstību. Saskaņā ar reformēto kohēzijas politiku šīs jomas mērķis būs divkāršot
pašreizējo atbalstu līdz aptuveni 140 miljardiem eiro 2014.–2020. gadā, daļēji to panākot ar plašāku finanšu
instrumentu izmantošanu. Palielinātie ieguldījumi palīdzēs MVU:
• Piekļūt finansēm ar dotāciju, aizdevumu, aizdevuma garantiju, riska kapitāla u. c. līdzekļu starpniecību.
• Efektīvi izmantot uzņēmējdarbības zināšanas un ieteikumus, informāciju un tīklu veidošanas iespējas,
tostarp pārrobežu partnerības.
• Uzlabot to piekļuvi pasaules mēroga tirgiem un mazināt ar uzņēmējdarbību saistīto risku.
• Izmantot jaunus izaugsmes avotus, piemēram, videi draudzīgu ekonomiku, ilgtspējīgu tūrismu, veselības
aprūpes un sociālos pakalpojumus, tostarp senioru ekonomiku un kultūras un radošās nozares.
• Apmācīt uzņēmējus, vadītājus un darbiniekus, lai viņi spētu pielāgoties jauniem izaicinājumiem.
• Ieguldīt cilvēkkapitālā un organizācijās, kas nodrošina uz praksi vērstu profesionālo izglītību un arodmācības.
• Veidot vērtīgus sakarus ar pētniecības centriem un universitātēm, lai veicinātu inovācijas.
Jauni vienkāršoti un kopīgi noteikumi un pasākumi atvieglos MVU piekļuvi kohēzijas politikas līdzekļiem
2014.–2020. gadā. Tie ir šādi:
•
•
•
•

ziņošana tiešsaistē par līdzekļu izlietojumu;
skaidrāki atbilstības noteikumi;
mērķtiecīgākas un retākas revīzijas attiecībā uz mazāka mēroga darbībām;
uzņēmuma izveides procesa un to piekļuves finanšu instrumentiem paplašināšana un vienkāršošana.

Jauna stratēģiska pieeja
• Ikvienai dalībvalstij jāizveido stratēģiska politikas struktūra, kas paredzēta universāliem jaunizveidotiem
uzņēmumiem un sniedz visaptverošu priekšstatu par uzņēmējdarbības atbalstu.
• Tostarp jāveicina informētība un jāpilnveido uzņēmējdarbības prasmes, kā arī jānodrošina pasākumi,
kas palīdz jaunizveidotiem uzņēmumiem ieiet tirgū un piekļūt finansēm, jo īpaši mikrofinansēm.
• Arī Eiropas Mazās uzņēmējdarbības akts “Small Business Act” ir ES pasākums, kas paredzēts visaptverošas
MVU politikas struktūras izveidei Eiropas Savienībā, lai uzlabotu un veicinātu uzņēmējdarbību.

