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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako 
komisji przedmiotowo właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla, że kapitał pracujący przez długi czas jest niezbędny, aby polityka regionalna 
UE była skuteczna; w świetle dużych różnic między regionami w udzielaniu kredytów dla 
podmiotów gospodarki jednocześnie podkreśla rolę funduszy strukturalnych 
i inwestycyjnych w zapewnianiu długoterminowych impulsów sprzyjających wzrostowi;

2. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji, aby zapewniać kapitał inwestycyjny 
niezależnie od klasycznego finansowania z kredytów udzielanych przez banki 
komercyjne, co okazało się zawodne w czasie kryzysu;

3. zwraca uwagę na sytuację w wielu państwach członkowskich, w których banki 
komercyjne tak jak wcześniej udostępniają MŚP środki na inwestycje tylko na 
nieprzystępnych warunkach;

4. podkreśla rolę regionalnych instytucji finansowych ze zdecentralizowaną strukturą, które 
zapewniały korzystne możliwości finansowania podmiotom lokalnej gospodarki także 
podczas kryzysu finansowego, i podkreśla, że należy te lokalne i regionalne struktury – na 
przykład o charakterze spółdzielczym – zachować i rozbudować;

5. w świetle braków w kasach publicznych i przewag funduszy rewolwingowych w zakresie 
efektywności z zadowoleniem przyjmuje zwiększone wykorzystanie tej zwrotnej pomocy 
w następnym okresie programowania europejskiej polityki spójności, jak również 
otwarcie tego instrumentu na wszystkie obszary funkcjonowania funduszy strukturalnych;

6. jednocześnie podkreśla konieczność pozostawienia w miarę możliwości także 
bezpośrednio wypłacanych bezzwrotnych środków, ponieważ dzięki temu regionom 
umożliwi się wybieranie pasującego instrumentu lub kombinacji instrumentów 
w zależności od regionalnych potrzeb; opowiada się za tym, aby w porównaniu ze 
standardowymi instrumentami UE w przypadku indywidualnych rozwiązań na szczeblu 
regionalnym nie można było wprowadzać większych utrudnień;

7. wzywa do dokładnego rozliczania się i przejrzystości w przypadku instrumentów 
finansowych, nie przekreślając przy tym jednak głównej zalety instrumentów 
rewolwingowych – mniejszych obciążeń administracyjnych dla MŚP – poprzez nowe 
i dodatkowe wymogi;

8. wzywa do większego uwzględnienia szczególnej charakterystyki szczebla lokalnego 
i regionalnego i jego podwójnej funkcji przy tworzeniu przepisów i regulacji dotyczących 
rynków finansowych i w tym kontekście wskazuje, że miasta i regiony na rynkach 
finansowych mogą zarówno dokonywać długoterminowych inwestycji, jak również same 
być przedmiotem inwestycji;


