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NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že má-li být regionální politika EU účinná, jsou nezbytné dlouhodobé 
kapitálové investice; v souvislosti se značnými regionálními rozdíly v poskytování úvěrů 
hospodářským subjektům zároveň zdůrazňuje úlohu, kterou sehrávají strukturální
a investiční fondy z hlediska podnětů podporujících dlouhodobý růst;

2. vítá snahu Komise omezit závislost poskytování investičního kapitálu na klasickém 
úvěrovém financování komerčními bankami, u něhož se projevila malá odolnost vůči 
krizi;

3. upozorňuje na situaci v mnoha členských státech, ve kterých komerční banky i nadále 
poskytují malým a středním podnikům prostředky na investice za nevyhovujících 
podmínek;

4. zdůrazňuje úlohu regionálních finančních institucí s decentralizovanou strukturou, které 
místním hospodářským subjektům poskytovaly solidní možnosti financování i během 
krize na finančních trzích, a zdůrazňuje, že tyto místní a regionální struktury, vyznačující 
se např. družstevním charakterem, je třeba zachovat a rozšiřovat;

5. vzhledem k nedostatečné výši veřejných financí a efektivitě revolvingových fondů vítá 
četnější využívání této splatné formy pomoci v příštím finančním období evropské 
politiky soudržnosti a rovněž zpřístupnění těchto nástrojů všem oblastem činnosti 
strukturálních fondů;

6. zároveň zdůrazňuje, že je nutné zachovat rovněž možnost přímo poskytovaných 
nenávratných dotací, neboť si tak regiony mohou podle svých potřeb zvolit vhodný nástroj 
nebo vhodnou kombinaci nástrojů; zastává názor, že pro individuální řešení na regionální 
úrovni by ve srovnání se standardními nástroji EU neměly existovat větší překážky;

7. v souvislosti s finančními nástroji žádá podrobné vedení účetnictví a transparentnost, aniž 
by však nové a dodatečné požadavky ohrozily jednu z hlavních výhod revolvingových 
nástrojů, tj. minimální administrativní náklady malých a středních podniků;

8. žádá, aby se při tvorbě právních předpisů a regulaci finančních trhů ve větší míře 
zohledňovaly místní a regionální zvláštnosti a jejich dvojí funkce, a v této souvislosti 
upozorňuje na skutečnost, že města a regiony mohou na finančních trzích vystupovat 
nejen jako dlouhodobí investoři, ale že také mohou představovat investiční cíle;


