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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής 
Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπογραμμίζει τη σημασία του κεφαλαίου με μακρόπνοο αντίκτυπο ως απαραίτητου για 
μία δραστική ενωσιακή πολιτική στον τομέα των περιφερειών· τονίζει, σε σχέση με τις 
μεγάλες περιφερειακές διαφορές στη χορήγηση πιστώσεων για την οικονομία, και τον 
ρόλο των διαρθρωτικών ταμείων και ταμείων επενδύσεων για τη μακρόπνοη προαγωγή 
της μεγέθυνσης·

2. επιδοκιμάζει την ώθηση που δίνει η Επιτροπή στην ενίσχυση της αποδέσμευσης της 
διάθεσης επενδυτικών κεφαλαίων από τους κλασικούς μηχανισμούς δανειακής 
χρηματοδότησης μέσω εμπορικών τραπεζών, οι οποίοι έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα 
ευάλωτοι σε κρίσεις·

3. επισημαίνει την κατάσταση σε πολλά κράτη μέλη, όπου οι εμπορικές τράπεζες 
εξακολουθούν να διαθέτουν πόρους για επενδύσεις σε ΜΜΕ μόνο υπό επαχθείς όρους·

4. εξαίρει τον ρόλο των περιφερειακών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με αποκεντρωμένη 
δομή, τα οποία εξασφάλισαν και κατά τη διάρκεια της κρίσης των χρηματοπιστωτικών 
αγορών σταθερές δυνατότητες χρηματοδότησης στην τοπική οικονομία, και διατρανώνει 
ότι τέτοιοι φορείς, μεταξύ άλλων όσοι είναι δομημένοι κατά το συνεταιριστικό πρότυπο, 
πρέπει να διατηρηθούν και να επεκταθούν·

5. επαινεί, ενόψει της περιορισμένης δημόσιας χρηματοδότησης και της 
αποτελεσματικότητας των ανανεούμενων πιστώσεων, την αυξημένη χρήση αυτών των 
επιστρεπτέων ενισχύσεων κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού της ευρωπαϊκής 
πολιτικής για τη συνοχή καθώς και το άνοιγμα αυτών των μέσων σε όλα τα πεδία δράσης 
των διαρθρωτικών ταμείων·

6. τονίζει παράλληλα την αναγκαιότητα να διατηρηθεί η δυνατότητα των απευθείας 
χορηγούμενων ενισχύσεων, οι οποίες δεν είναι επιστρεπτέες, για να μπορούν έτσι οι 
περιφέρειες  να επιλέγουν, ανάλογα με τις κατά τόπους ανάγκες, το κατάλληλο μέσο ή 
τον κατάλληλο συνδυασμό μέσων· υποστηρίζει ότι, σε σύγκριση με τα βασικά μέσα της 
ΕΕ, η πρόσβαση σε εξατομικευμένες λύσεις δεν πρέπει να καθίσταται δυσκολότερη σε 
περιφερειακό επίπεδο·

7. ζητεί να υπάρχει αναλυτική λογοδοσία και διαφάνεια στα χρηματοδοτικά μέσα, χωρίς 
ωστόσο να εξουδετερώνεται έτσι, με την επιβολή νέων και επιπρόσθετων απαιτήσεων, 
ένα από τα σημαντικότερα προτερήματα των ανανεούμενων πιστώσεων, ο αμελητέος 
γραφειοκρατικός φόρτος για τις ΜΜΕ·

8. απαιτεί να ληφθούν σοβαρότερα υπόψη οι ιδιαιτερότητες του τοπικού και του 
περιφερειακού επιπέδου και η διπλή τους λειτουργία στη νομοθεσία και στη ρύθμιση των 
χρηματοπιστωτικών αγορών, από αυτή δε την άποψη επισημαίνει ότι οι πόλεις και οι 
περιφέρειες στις χρηματοπιστωτικές αγορές μπορούν να προβαίνουν σε μακρόπνοες 
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επενδύσεις και ταυτόχρονα να δέχονται επενδύσεις οι ίδιες.


