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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet understryker att långsiktigt kapital är en förutsättning för en effektiv 
regionalpolitik i EU. Med tanke på de stora regionala skillnaderna i beviljandet av krediter 
till ekonomin betonar parlamentet samtidigt att struktur- och investeringsfonderna är 
viktiga för att främja tillväxten på lång sikt.

2. Europaparlamentet ser positivt på kommissionens förslag att göra beviljandet av 
investeringskapital mer oberoende av den traditionella lånefinansieringen via 
affärsbanker, som har visat sig vara alltför kriskänslig.

3. Europaparlamentet uppmärksammar den situation som råder i många medlemsstater, där 
affärsbanker fortfarande endast beviljar små och medelstora företag investeringsmedel 
enligt överdrivet stränga villkor.

4. Europaparlamentet betonar att de regionala finansinstituten med en decentraliserad 
struktur spelar en viktig roll, eftersom de har erbjudit den lokala ekonomin solida 
finansieringsmöjligheter även under krisen på finansmarknaderna, och understryker att 
dessa lokala och regionala strukturer, varav vissa har en kooperativ prägel, måste bevaras 
och utökas.

5. Med hänsyn till det ansträngda läget för de offentliga finanserna och de 
effektivitetsvinster som kan åstadkommas med revolverande fonder välkomnar 
Europaparlamentet den ökade användningen av dessa återbetalningsbara stöd under nästa 
finansieringsperiod för den europeiska sammanhållningspolitiken samt att dessa 
instrument blir tillgängliga för samtliga åtgärdsområden inom strukturfonderna.

6. Europaparlamentet betonar samtidigt att även möjligheten att erhålla direktutbetalat stöd 
som inte är återbetalningspliktigt måste finnas kvar, så att regionerna kan välja det 
instrument eller den kombination av instrument som lämpar sig bäst för att tillgodose 
behoven i den egna regionen. Parlamentet anser att de krav som gäller för enskilda 
lösningar på regional nivå inte får vara strängare än dem som gäller för EU:s 
standardinstrument.

7. Europaparlamentet kräver att användningen av finansinstrument ska vara föremål för 
noggranna räkenskaper och öppenhet, dock utan att en av de viktigaste fördelarna med de 
revolverande instrumenten, nämligen att små och medelstora företag inte belastas med 
alltför mycket administration, går förlorad genom att nya och ytterligare krav införs.

8. Europaparlamentet kräver att det vid lagstiftning och reglering av finansmarknaderna ska
tas större hänsyn till lokala och regionala instansers särdrag och deras dubbla funktion, 
och påpekar i detta sammanhang att städer och regioner både kan göra långsiktiga 
investeringar och själva utgöra investeringsobjekt på finansmarknaderna.


