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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja pomen dolgoročnih kapitalskih sredstev, ki so nujna za učinkovito regionalno 
politiko EU; hkrati zaradi velikih regionalnih razlik v razpoložljivosti kreditov za 
gospodarstvo poudarja tudi vlogo strukturnih in investicijskih skladov za dolgoročno 
spodbujanje rasti;

2. pozdravlja pobudo Komisije, da pri dostopu do investicijskih sredstev zmanjša odvisnost 
od klasičnih posojil komercialnih bank, ki so se izkazala kot preveč izpostavljena krizi;

3. opozarja na razmere v mnogih državah članicah, kjer komercialne banke malim in 
srednjim podjetjem še naprej ponujajo investicijska sredstva pod neprimerno strogimi 
pogoji;

4. izpostavlja vlogo regionalnih decentraliziranih finančnih institucij, ki so lokalnemu 
gospodarstvu zagotavljale solidne možnosti financiranja tudi med krizo finančnega trga, in 
poudarja, da bi bilo treba te deloma sindikalno obarvane lokalne in regionalne strukture 
ohraniti in razširiti;

5. pozdravlja, glede na omejitve javnih blagajn in večjo učinkovitost obnovljivih skladov, 
večjo uporabo tovrstnih povratnih pomoči v naslednjem programskem obdobju evropske 
kohezijske politike, kot tudi odpiranje teh instrumentov za vsa področja dejavnosti 
strukturnih skladov;

6. istočasno poudarja, da je nujno ohraniti tudi možnost neposrednega podeljevanja 
nepovratne pomoči, saj se s tem regijam omogoča izbira ustreznega instrumenta ali 
kombinacije instrumentov v skladu z regionalnimi potrebami; meni, da v primerjavi s 
standardnimi instrumenti EU ne sme prihajati do večjih ovir za individualne rešitve na 
regionalni ravni;

7. zahteva temeljita finančna poročila in preglednost finančnih instrumentov, ne da bi 
obenem z novimi in dodatnimi zahtevami izničili eno izmed osrednjih prednosti 
obnovljivih instrumentov, tj. manjšo upravno obremenitev za mala in srednja podjetja;

8. poziva, naj se pri zakonodaji in regulaciji finančnih trgov v večji meri upoštevajo 
posebnosti lokalne in regionalne ravni in njune dvojne funkcije, ter ob tem opozarja, da so 
lahko mesta in regije na finančnih trgih dolgoročni vlagatelji ali pa predmet naložb.


