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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. hangsúlyozza a hosszú távú tőkebefektetetések jelentőségét, amelyek a hatékony uniós 
regionális politika elengedhetetlen feltételei; hangsúlyozza – tekintettel a beruházási 
hitelhez jutás terén tapasztalható jelentős regionális különbségekre – az európai 
strukturális és beruházási alapok szerepét a növekedés hosszú távú ösztönzőinek 
kialakításában; 

2. üdvözli a Bizottság javaslatát a beruházási tőkéhez jutás függetlenebbé tételére a 
klasszikus kereskedelmi banki kölcsönfinanszírozástól, amely nem bizonyult elég 
ellenállónak a válságokkal szemben;

3. felhívja a figyelmet a számos tagállamban régóta és jelenleg is fennálló helyzetre, 
amelyben a kereskedelmi bankok csak elégtelen feltételek mellett biztosítanak forrásokat 
a kis- és középvállalkozások beruházásai számára;

4. hangsúlyozza a decentralizált struktúrájú regionális pénzügyi intézmények szerepét, 
amelyek a pénzügyi válság idején is stabil finanszírozási lehetőségeket biztosítottak a 
helyi gazdaság számára, és kiemeli, hogy ezeket a – például szövetkezeti jellegű – helyi és 
regionális struktúrákat meg kell őrizni és bővíteni kell;

5. üdvözli – tekintettel a szűkös állami költségvetésekre és a megújuló segélyalapok 
hatékonysági előnyére – e visszafizetendő támogatások fokozottabb alkalmazását az 
európai kohéziós politika következő támogatási időszakában, valamint ezen eszközök 
elérhetővé tételét a strukturális alapok összes támogatott területe számára;

6. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy emellett a közvetlenül odaítélt, vissza nem 
térítendő támogatások is elérhetők maradjanak, mivel ezáltal megnyílik a lehetőség a 
régiók számára, hogy a helyi szükségleteknek megfelelő eszközt vagy eszközcsomagot 
válasszák; egyetért annak szükségességével, hogy a regionális szintű egyéni megoldások 
terhei ne legyenek nagyobbak a standard uniós eszközök terheinél;

7. felszólít a finanszírozási eszközök alapos számviteli nyilvántartására és átláthatóságára, 
nem csökkentve mindeközben a visszafizetendő eszközök egyik fő előnyét – a kis- és 
középvállalkozások csekély adminisztratív terheit – új és pótlólagos követelmények révén.

8. kéri a helyi és regionális szint sajátosságainak és kettős szerepének fokozottabb tekintetbe 
vételét a pénzügyi piacok jogszabályi keretének kialakítása és felügyeletük során, és ezzel 
összefüggésben rámutat, hogy a városok és régiók a pénzügyi piacokon egyrészt hosszú 
távú befektetéseket eszközölnek, másrészt maguk is befektetések célpontjai lehetnek;


