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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru afaceri economice și 
monetare, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. subliniază importanța capitalului cu efecte pe termen lung, esențială pentru o politică 
regională eficientă a UE;subliniază, având în vedere importantele disparități regionale în 
accesul la credite pentru activitatea economică, rolul fondurilor structurale, precum și al 
fondurilor de investiții pentru stimularea dezvoltării pe termen lung;

2. salută propunerea Comisiei de a disocia furnizarea de capital pentru investiții de 
mecanismele clasice de finanțare prin împrumut ale băncilor comerciale, care s-au dovedit
a fi vulnerabile în fața crizei;

3. atrage atenția asupra situației din numeroase state membre, în care băncile comerciale 
acordă resurse pentru investiții IMM-urilor, ca și până acum, doar în condiții foarte 
dificile;

4. subliniază rolul instituțiilor financiare cu structură descentralizată, care au pus la 
dispoziția economiei locale posibilități solide de finanțare chiar și pe perioada crizei pieței 
de capital, și evidențiază faptul că aceste structuri locale și regionale, cum ar fi cele cu 
componentă cooperativă, ar trebui menținute și extinse;

5. salută, în contextul penuriei de fonduri publice și al eficienței fondurilor de tip revolving, 
utilizarea crescândă a acestor ajutoare rambursabile în următoarea perioada de programare 
a politicii europene de coeziune, precum și deschiderea acestor instrumente către toate 
domeniile de intervenție ale fondurilor structurale;

6. subliniază totodată necesitatea ca și ajutoarele nerambursabile, direct acordate, să rămână 
pe cât posibil disponibile, oferind, astfel, regiunilor posibilitatea de a-și alege instrumentul 
potrivit sau mixul de instrumente potrivit, în funcție de necesitățile regionale; consideră 
că, spre deosebire de instrumentele standard ale UE, soluțiile personalizate la nivel 
regional nu trebuie să facă față unor obstacole și mai semnificative;

7. solicită raportarea temeinică și transparență în cazul instrumentelor financiare, fără ca prin 
aceasta să se pericliteze unul dintre avantajele de bază ale fondurilor de tip revolving, și 
anume costurile administrative reduse pentru IMM-uri, prin introducerea de noi cerințe 
adiționale;

8. solicită luarea în considerare într-o măsură mai mare a particularităților de la nivel local și 
regional și a funcției duble a acestora în procesul de legiferare și de reglementare a 
piețelor de capital și subliniază, în acest context, că orașele și regiunile pot fi deopotrivă 
active pe piețele financiare prin investiții pe termen lung, dar pot face, la rândul lor, și 
obiectul investițiilor.


