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FORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, 
til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger betydningen af langsigtet kapitaltilførsel som en forudsætning for, at EU's 
regionalpolitik kan blive effektiv; understreger ligeledes den rolle, som Struktur- og 
Investeringsfondene spiller for langsigtet fremme af væksten, på baggrund af de store 
regionale forskelle med hensyn til långivning til erhvervslivet;

2. glæder sig over Kommissionens forslag om, at ydelsen af investeringskapital skal gøres 
mere uafhængig af den klassiske finansieringsform med lån fra forretningsbanker, der har 
vist sig at være for sårbare over for kriser;

3. gør opmærksom på situationen i mange medlemsstater, hvor forretningsbanker stadig 
stiller investeringsmidler til rådighed for SMV'er under alt for skrappe betingelser;

4. understreger, at de regionale finansinstitutter med decentral struktur spiller en vigtig rolle, 
idet de også under krisen på finansmarkedet har stillet pålidelig finansiering til rådighed 
for den lokale økonomi, og fremhæver, at disse lokale og regionale strukturer, hvoraf 
nogle har et kooperativt præg, bør bevares og udvides; 

5. glæder sig over den øgede brug af revolverende fonde i den kommende 
finansieringsperiode som led i den europæiske samhørighedspolitik i betragtning af 
lavvandet i de offentlige kasser og effektivitetsfordelene forbundet med denne bistand 
med henblik på senere tilbagebetaling, og bifalder frigivelsen af disse instrumenter for alle 
strukturfondenes aktivitetsområder;

6. understreger samtidig nødvendigheden af, at der ud over den bistand, der skal betales 
tilbage, skal være mulighed for at få bistand uden krav om tilbagebetaling, da regionerne 
dermed får mulighed for at udvælge det passende instrument eller den passende 
kombination af instrumenter svarende til deres specifikke behov; slår til lyd for, at de 
kriterier, der skal være opfyldt i forbindelse med individuelle løsninger, ikke må være 
strengere end dem, der gælder i forbindelse med EU's standardinstrumenter;

7. kræver, at brugen af finansieringsinstrumenterne gøres til genstand for omhyggelig 
regnskabsaflæggelse og gennemsigtighed, dog uden at hovedfordelen ved de revolverende 
finansieringsinstrumenter – nemlig de meget små administrative byrder for SMV'er – går 
tabt ved, at der indføres nye og yderligere krav;

8. kræver, at der i forbindelse med lovgivning og regulering af finansmarkederne tages større 
hensyn til de lokale og regionale myndigheders særlige karakter og dobbeltfunktion, og 
henviser i denne forbindelse til, at byer og regioner både kan foretage langsigtede 
investeringer på finansmarkederne og selv være genstand for finansiering;


