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IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, ka ilgtermiņa ieguldījumu kapitālam ir ļoti svarīga nozīme iedarbīgas ES 
reģionālās politikas veidošanā; tāpat, ņemot vērā lielās reģionālās atšķirības 
uzņēmējdarbības kreditēšanas ziņā, uzsver struktūrfondu un investīciju fondu nozīmi 
ilgtermiņa izaugsmes veicināšanā; 

2. atzinīgi vērtē Komisijas ierosinājumu ieguldījumu kapitāla pieejamību darīt neatkarīgāku 
no tradicionālās kredītu piešķiršanas, ko īsteno komercbankas, jo tās izrādījušās ļoti 
jutīgas pret krīzēm; 

3. vērš uzmanību uz situāciju daudzās dalībvalstīs, kurās komercbankas joprojām uzstāda 
neizpildāmas prasības MVU ieguldījumu saņemšanai;

4. uzsver to decentralizētas struktūras reģionālo finanšu iestāžu lomu, kuras arī finanšu tirgu 
krīzes laikā vietējiem uzņēmumiem sniedza pienācīgas finansēšanas iespējas, un uzsver, 
ka šādas, piemēram, kooperatīvas, vietējās un reģionālās struktūras, būtu jāsaglabā un 
jāpaplašina; 

5. ņemot vērā ierobežoto valsts finansējumu un apgrozības fondu efektivitātes priekšrocības, 
atzinīgi vērtē atmaksājamas finansiālās palīdzības pastiprinātu izmantošanu nākošajā 
Eiropas kohēzijas politikas finansēšanas periodā, kā arī šādu instrumentu pieejamības 
paplašināšanu attiecībā uz visām struktūrfondu darbības jomām;

6. tāpat uzsver, ka paralēli jāsaglabā arī tieši piešķiramais, neatmaksājamais finansiālais 
atbalsts, jo tādējādi reģioniem tiek dota iespēja izvēlēties reģionālajām vajadzībām 
atbilstošu instrumentu vai instrumentu kopumu; atbalsta to, lai salīdzinājumā ar ES 
standarta instrumentiem uz individuāliem reģionālā līmeņa instrumentiem netiktu 
attiecinātas augstākas prasības;

7. prasa nodrošināt detalizētus pārskatus un pārredzamību attiecībā uz finanšu 
instrumentiem, tomēr tādējādi ar jaunām papildu prasībām nepazaudējot apgrozības 
instrumentu galvenās priekšrocības, proti, nelielo administratīvo slogu MVU; 

8. prasa vairāk ņemt vērā vietējā un reģionālā līmeņa īpatnības un tā dubulto funkciju tiesību 
aktos un finanšu tirgu regulējumā, un šajā sakarībā norāda, ka pilsētas un reģioni finanšu 
tirgos var gan veikt ilgtermiņa ieguldījumus, gan arī paši būt par ieguldījumu objektiem.


