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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по икономически и 
парични въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. подчертава значението на дългосрочното капиталово финансиране като 
предпоставка за ефективността на регионалната политика на ЕС; същевременно 
подчертава – предвид големите регионални различия в отпускането на кредити на 
икономиката – ролята на структурните и инвестиционните фондове за 
насърчаването на растежа в дългосрочен план;

2. приветства предложението на Комисията предоставянето на инвестиционен капитал 
да бъде по-малко зависимо от класическото кредитно финансиране от търговските 
банки, които се оказаха твърде уязвими спрямо кризите;

3. обръща внимание на положението в много държави членки, в които търговските 
банки продължават да предоставят средства за инвестиции на малки и средни 
предприятия само при необосновано строги условия;

4. подчертава ролята на регионалните финансови институции с децентрализирана 
структура, които дори по време на криза на финансовите пазари предоставяха на 
местните икономики стабилни източници на финансиране, и подчертава, че тези  
местни и регионални структури – например с кооперативен характер – следва да се 
поддържат и разширяват;

5. приветства – предвид ограничените публични средства и предимствата от гледна 
точка на ефективността на револвиращите фондове – засиленото използване на тези 
възстановими форми на помощ през следващия програмен период на европейската 
политика на сближаване, както и отварянето на тези инструменти за всички области 
на действие на структурните фондове;

6. същевременно подчертава необходимостта успоредно с това да се запази 
възможността за безвъзмездни преки субсидии, тъй като по този начин на регионите 
се предоставя възможността за избор на подходящия за регионалните нужди 
инструмент или комбинация от инструменти; застъпва становището, че 
изискванията към индивидуалните решения на регионално равнище не следва да 
бъдат по-строги в сравнение със стандартните инструменти на ЕС;

7. призовава за задълбочена отчетност и прозрачност при финансовите инструменти, 
без обаче чрез нови и допълнителни изисквания за тази цел да се премахва едно от 
основните предимства на револвиращите инструменти – по-малката 
административна тежест за МСП;

8. призовава в законодателството и регулирането на финансовите пазари да се отчитат 
в по-голяма степен особеностите на местното и регионалното равнища и тяхната 
двойна функция, като в тази връзка отбелязва, че градовете и регионите могат да 
бъдат както дългосрочни инвеститори на финансовите пазари, така и цели на 
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инвестициите.


