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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje zdôrazňuje, že dlhodobo pôsobiaci kapitál je nevyhnutný pre účinnú 
regionálnu politiku EÚ; vzhľadom na veľké regionálne rozdiely pri poskytovaní úverov 
pre hospodárstvo zároveň vyzdvihuje význam štrukturálnych a investičných fondov 
pre impulzy podporujúce dlhodobý rast;

2. víta podnet Komisie na poskytovanie investičného kapitálu, ktorý by bol nezávislejší 
od klasického financovania pôžičiek obchodnými bankami, ktoré sa ukázali byť príliš 
nestabilné;

3. upozorňuje na situáciu v mnohých členských štátoch, v ktorých komerčné banky naďalej 
poskytujú MSP prostriedky na investície len za neadekvátnych podmienok;

4. zdôrazňuje význam regionálnych finančných inštitútov s decentralizovanou štruktúrou, 
ktoré poskytli miestnemu hospodárstvu stabilné možnosti financovania aj počas 
hospodárskej krízy, a podčiarkuje, že by sa tieto – napríklad družstevné – miestne a 
regionálne štruktúry mali udržiavať a ďalej rozširovať;

5. víta vzhľadom na nedostatok štátnych financií a efektívnosť revolvingových fondov 
väčšie využívanie tejto splatnej pomoci v ďalšom finančnom období európskej kohéznej 
politiky, ako aj otvorenie týchto nástrojov pre všetky oblasti štrukturálnych fondov;

6. zároveň zdôrazňuje nevyhnutnosť zachovania priamych nesplatných dotácií, ktoré pre 
regióny predstavujú možnosť výberu primeraného nástroja alebo primeranej kombinácie 
nástrojov na základe regionálnej potreby; podporuje myšlienku, že by v porovnaní 
s bežnými nástrojmi EÚ nemali na regionálnej úrovni existovať nijaké väčšie prekážky 
pre individuálne riešenia;

7. žiada dôkladné účtovníctvo a transparentnosť finančných nástrojov, bez toho, aby nové a 
dodatočné požiadavky odstránili jednu z hlavných výhod revolvingových nástrojov –
nižšie administratívne výdavky MSP;

8. žiada viac zohľadňovať osobitosti miestnej a regionálnej úrovne a ich dvojitú funkciu 
pri právnych predpisoch a regulovaní finančných trhov, a v tejto súvislosti poukazuje 
na to, že mestá a regióny nielen dlhodobo investujú ma finančných trhoch, ale môžu aj 
sami predstavovať investičné ciele;


