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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
economische en monetaire zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. wijst op de betekenis van kapitaal met langetermijnwerking als onontbeerlijk element voor 
een doeltreffend regionaal beleid van de EU;  onderstreept gezien de grote regionale 
verschillen bij de verstrekking van kredieten voor de economie tevens de rol van de 
structuur- en investeringsfondsen bij het geven van impulsen die op de lange termijn 
groeibevorderend zijn;

2. is ingenomen met de suggestie van de Commissie om de beschikbaarstelling van 
investeringskapitaal onafhankelijker te maken van de klassieke leningsfinanciering door 
commerciële banken, die te gevoelig voor crises is gebleken;

3. vestigt de aandacht op de situatie in veel lidstaten, waar commerciële banken de middelen 
voor investeringen nog steeds slechts onder ontoereikende voorwaarden aan kmo's 
beschikbaar stellen;

4. benadrukt de rol van de regionale financieringsinstellingen met een decentrale structuur, 
die ook tijdens de crisis op de financiële markten solide financieringsmogelijkheden 
beschikbaar zijn blijven stellen aan de plaatselijke economie, en onderstreept dat deze –
bijvoorbeeld als coöperatie opgezette – plaatselijke en regionale structuren moeten 
worden behouden en uitgebreid;

5. spreekt gezien de krappe overheidsfinanciën en de efficiencyvoordelen van 
renouvellerende fondsen zijn voldoening uit over het feit dat deze terugbetaalbare steun in 
de volgende subsidieperiode van het Europees cohesiebeleid vaker zal worden ingezet en 
dat deze instrumenten nu open zullen zijn voor alle activiteitengebieden van de 
structuurfondsen;

6. onderstreept tevens dat daarnaast ook de steun die rechtstreeks toegekend wordt en niet 
behoeft te worden terugbetaald moet blijven bestaan, omdat de regio’s aldus over de 
mogelijkheid beschikken om naar gelang van de regionale behoeften het passende 
instrument of de passende combinatie van instrumenten te kiezen; is van mening dat er in 
vergelijking met de standaardinstrumenten van de EU geen hogere drempels voor 
individuele oplossingen op regionaal niveau mogen zijn;

7. dringt aan op grondige verslaglegging en transparantie met betrekking tot de financiële 
instrumenten, zonder dat echter een van de essentiële voordelen van de renouvellerende 
instrumenten – namelijk de geringere administratieve rompslomp voor kmo’s – door 
nieuwe en bijkomende eisen teniet wordt gedaan;

8. dringt erop aan meer rekening te houden met de bijzondere kenmerken van de plaatselijke 
en regionale niveaus en hun tweeledige functie bij de wetgeving voor en regulering van de 
financiële markten en wijst er in dit verband op dat steden en regio's op de financiële 
markten zowel langetermijninvesteringen kunnen doen als zelf investeringsobjecten 
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kunnen vormen.


