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Alteração 1
Petru Constantin Luhan

Projeto de parecer
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Saúda o Relatório Especial n.º 2/2012 do 
Tribunal de Contas intitulado 
«Instrumentos financeiros de apoio às PME 
cofinanciados pelo Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional»; é de opinião 
que este relatório de auditoria seria 
também muito útil no final do período 
legislativo 2007-2013, permitindo novas 
conclusões sobre o desempenho dos 
instrumentos financeiros de apoio às PME 
cofinanciados pelo FEDER;

1. Saúda o Relatório Especial n.º 2/2012 do 
Tribunal de Contas intitulado 
«Instrumentos financeiros de apoio às PME 
cofinanciados pelo Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional»; é de opinião 
que este relatório de auditoria seria 
também muito útil no final do período 
legislativo 2007-2013, permitindo novas 
conclusões sobre o desempenho dos 
instrumentos financeiros de apoio às PME 
cofinanciados pelo FEDER; considera, 
além disso, que a redação desse relatório 
no final do presente período de 
programação permitirá evitar que se 
repitam os erros cometidos, o que 
proporcionará uma maior eficácia e 
eficiência das futuras medidas de 
engenharia financeira cofinanciadas pelo 
FEDER;

Or. ro

Alteração 2
Jean-Jacob Bicep

Projeto de parecer
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Reconhece que, num período de 
restrições orçamentais e de capacidade 
reduzida de empréstimo ao setor privado, 
as PME devem ser objeto de um apoio 
europeu reforçado, para que possam 
continuar a gerar emprego, inovação e 
crescimento; assinala que a política de 

2. Reconhece que, num período de 
restrições orçamentais e de capacidade 
reduzida de empréstimo ao setor privado, 
as PME devem ser objeto de um apoio 
europeu reforçado, para que possam 
continuar a gerar emprego, inovação e 
crescimento; assinala que deve ser 
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coesão, sendo o principal instrumento de 
investimento para a convergência e o 
desenvolvimento sustentável de toda a 
União Europeia, é um dos dois principais 
canais da UE de apoio às PME; sublinha, 
por isso, que, no futuro, deve ser reforçada 
a utilização de instrumentos financeiros de 
apoio às PME na política de coesão, pois 
podem garantir fundos rotativos, promover 
parcerias público-privadas e alcançar um 
efeito multiplicador com o orçamento da 
UE;

prestada uma atenção particular às PME 
geradoras de desenvolvimento sustentável 
e local, a fim de evitar distorções de 
concorrência entre elas; assinala que a 
política de coesão, sendo o principal 
instrumento de investimento para a 
convergência e o desenvolvimento 
sustentável de toda a União Europeia, é um 
dos dois principais canais da UE de apoio 
às PME; sublinha, por isso, que, no futuro, 
deve ser reforçada a utilização de 
instrumentos financeiros de apoio às PME 
na política de coesão, pois podem garantir 
fundos rotativos, promover parcerias 
público-privadas e alcançar um efeito 
multiplicador com o orçamento da UE;

Or. fr

Alteração 3
Petru Constantin Luhan

Projeto de parecer
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Reconhece que, num período de 
restrições orçamentais e de capacidade 
reduzida de empréstimo ao setor privado, 
as PME devem ser objeto de um apoio 
europeu reforçado, para que possam 
continuar a gerar emprego, inovação e 
crescimento; assinala que a política de 
coesão, sendo o principal instrumento de 
investimento para a convergência e o 
desenvolvimento sustentável de toda a 
União Europeia, é um dos dois principais 
canais da UE de apoio às PME; sublinha, 
por isso, que, no futuro, deve ser reforçada 
a utilização de instrumentos financeiros de 
apoio às PME na política de coesão, pois 
podem garantir fundos rotativos, promover 
parcerias público-privadas e alcançar um 
efeito multiplicador com o orçamento da 

2. Reconhece que, num período de 
restrições orçamentais e de capacidade 
reduzida de empréstimo ao setor privado, 
as PME, e em especial as microempresas, 
foram as mais afetadas, pelo que devem 
ser objeto de um apoio europeu reforçado, 
para que possam continuar a gerar 
emprego, inovação e crescimento; assinala 
que a política de coesão, sendo o principal 
instrumento de investimento para a 
convergência e o desenvolvimento 
sustentável de toda a União Europeia, é um 
dos dois principais canais da UE de apoio 
às PME; sublinha, por isso, que, no futuro, 
deve ser reforçada a utilização de 
instrumentos financeiros de apoio às PME 
na política de coesão, pois podem garantir 
fundos rotativos, promover parcerias 
público-privadas e alcançar um efeito 
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UE; multiplicador com o orçamento da UE;

Or. ro

Alteração 4
Petru Constantin Luhan

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

2-A. Sublinha que a restrição do acesso 
ao financiamento conduziu a uma 
diminuição do número de empresas em 
fase de arranque e que os instrumentos 
financeiros cofinanciados pelo FEDER 
desempenham assim um papel cada vez 
mais importante para fomentar o espírito 
empresarial;

Or. ro

Alteração 5
Jean-Jacob Bicep

Projeto de parecer
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Assinala que a auditoria do Tribunal 
reviu uma amostra de projetos que 
envolvem a utilização de instrumentos 
financeiros cofinanciados pelo FEDER 
durante os períodos de programação 2000-
2006 e 2007-2013 e assinala que o número 
limitado de projetos avaliados e dos 
Estados-Membros em causa podem não 
transmitir uma imagem cabal da utilização 
dos fundos FEDER em toda a UE;

3. Assinala que a auditoria do Tribunal 
reviu uma amostra de projetos que 
envolvem a utilização de instrumentos 
financeiros cofinanciados pelo FEDER 
durante os períodos de programação 2000-
2006 e 2007-2013 e assinala que o número 
limitado de projetos avaliados e dos 
Estados-Membros em causa podem não 
transmitir uma imagem cabal da utilização 
dos fundos FEDER em toda a UE; entende 
que o relatório de auditoria a elaborar 
eventualmente no final do período de 
programação 2007-2013 deve ter em 
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conta a assistência financeira especial 
prestada às PME nas regiões 
ultraperiféricas (RUP), de modo a 
assegurar uma avaliação completa da 
utilização destes fundos na União;

Or. fr

Alteração 6
Jean-Jacob Bicep

Projeto de parecer
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Apoia o apelo do Tribunal com vista a 
uma definição mais clara do conceito de 
alavancagem em instrumentos financeiros; 
sublinha, no entanto, que, tendo em conta a 
pressão para alcançar uma alavancagem 
financeira superior, importa recordar que 
os instrumentos financeiros na política de 
coesão são geralmente projetos de 
financiamento em regiões menos 
desenvolvidas e com dificuldades 
económicas, com o objetivo de melhorar as 
situações de deficiência do mercado e sub-
ótimas de investimento, pelo que os 
instrumentos financeiros na política de 
coesão incidem não só na rentabilidade a 
curto prazo, mas também em benefícios 
socioeconómicos elevados; refere a 
governação a vários níveis e a gestão 
partilhada na conceção e execução dos 
programas, como os conceitos 
fundamentais subjacentes à política de 
coesão que permitem às autoridades 
regionais e nacionais participar no 
planeamento e na execução dos programas; 
realça, por conseguinte, que o quadro 
legislativo necessita de manter um certo 
nível de flexibilidade também quando se 
trata das definições e dos requisitos do 
efeito de alavanca;

7. Apoia o apelo do Tribunal com vista a 
uma definição mais clara do conceito de 
alavancagem em instrumentos financeiros; 
sublinha, no entanto, que, tendo em conta a 
pressão para alcançar uma alavancagem 
financeira superior, importa recordar que 
os instrumentos financeiros na política de 
coesão são geralmente projetos de 
financiamento em regiões menos 
desenvolvidas e com dificuldades 
económicas, com o objetivo de melhorar as 
situações de deficiência do mercado e sub-
ótimas de investimento, pelo que os 
instrumentos financeiros na política de 
coesão incidem não só na rentabilidade a 
curto prazo, mas também em benefícios 
socioeconómicos elevados, importantes à 
escala regional; refere a governação a 
vários níveis e a gestão partilhada na 
conceção e execução dos programas, como 
os conceitos fundamentais subjacentes à 
política de coesão que permitem às 
autoridades regionais e nacionais participar 
no planeamento e na execução dos 
programas; realça, por conseguinte, que o 
quadro legislativo necessita de manter um 
certo nível de flexibilidade também quando 
se trata das definições e dos requisitos do 
efeito de alavanca;
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Or. fr


