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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia ilgalaikio poveikio kapitalo reikšmę, nes jis būtinas veiksmingai ES regioninei 
politikai; pabrėžia, kad, atsižvelgiant į didelius regionų skirtumus teikiant paskolas 
ekonomikos sektoriui, struktūriniai ir investicijų fondai taip pat svarbūs skatinant ilgalaikį 
augimą;

2. palankiai vertina Komisijos raginimą investicinio kapitalo teikimą padaryti labiau 
nepriklausomą nuo įprastinio komercinių bankų teikiamo paskolų finansavimo, nes toks 
finansavimas pasirodė esantis per daug pažeidžiamas krizės;

3. atkreipia dėmesį į padėtį daugelyje valstybių narių, kuriose komerciniai bankai lėšas 
investicijoms MVĮ tebeteikia tik nepakankamai priimtinomis sąlygomis;

4. pabrėžia decentralizuotos struktūros regionų finansų įstaigų reikšmę, nes jos ir per finansų 
rinkos krizę vietos ekonomikos sektoriui teikė patikimas finansavimo galimybes, ir 
pabrėžia, kad šias vietos ir regionų struktūras, pavyzdžiui, kooperacinio pobūdžio, reikia 
išsaugoti ir plėsti;

5. palankiai vertina tai, kad, atsižvelgiant į ribotus viešuosius išteklius ir atnaujinamųjų 
fondų našumą, per kitą ES sanglaudos politikos paramos teikimo laikotarpį bus daugiau 
naudojamasi šia grąžintina pagalba ir šios priemonės bus prieinamos visoms struktūrinių 
fondų veiklos sritims;

6. taip pat pabrėžia būtinybę, kad, be minėtos grąžintinos pagalbos, turi išlikti ir tiesiogiai 
teikiamos negrąžintinos pagalbos galimybė, nes taip regionai galės pasirinkti pagal savo 
poreikį tinkamą priemonę ar priemonių derinį; pasisako už tai, kad regiono lygmens 
individualiems sprendimams negali būti didesnių kliūčių negu standartinėms ES 
priemonėms;

7. ragina, teikiant finansines priemones, užtikrinti griežtą atskaitomybę ir skaidrumą, tačiau 
naujais ir papildomais reikalavimais nesužlugdyti vieno iš pagrindinių atnaujinamųjų 
priemonių pranašumų – mažesnių administravimo sąnaudų MVĮ;

8. ragina, reglamentuojant finansų rinkas ir priimant šios srities teisės aktus, labiau 
atsižvelgti į vietos ir regionų lygmenų ypatumus ir į jų dvigubą funkciją bei, 
atsižvelgdamas į tai, nurodo, kad miestai ir regionai finansų rinkose gali ir daryti 
ilgalaikes investicijas, ir patys būti investicijų objektas.


