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Amendamentul 1
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută Raportul special nr. 2/2012 al 
Curții de Conturi referitor la instrumentele 
financiare cofinanțate de Fondul european 
de dezvoltare regională (FEDR) în vederea 
sprijinirii IMM-urilor; consideră că un 
astfel de raport de audit ar fi foarte util și la 
sfârșitul perioadei legislative 2007-2013, 
permițând formularea unor concluzii 
suplimentare privind performanța 
instrumentelor financiare cofinanțate de 
FEDR în vederea sprijinirii IMM-urilor;

1. salută Raportul special nr. 2/2012 al 
Curții de Conturi referitor la instrumentele 
financiare cofinanțate de Fondul european 
de dezvoltare regională (FEDR) în vederea 
sprijinirii IMM-urilor; consideră că un 
astfel de raport de audit ar fi foarte util și la 
sfârșitul perioadei legislative 2007-2013, 
permițând formularea unor concluzii 
suplimentare privind performanța 
instrumentelor financiare cofinanțate de 
FEDR în vederea sprijinirii IMM-urilor;
consideră în același timp că redactarea 
unui astfel de raport la sfârșitul acestei 
perioade legislative va oferi posibilitatea 
evitării greșelilor făcute, ducând implicit 
la creșterea eficacității și eficienței 
viitoarelor măsuri de inginerie financiară 
cofinanțate de FEDER;

Or. ro

Amendamentul 2
Jean-Jacob Bicep

Proiect de aviz
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. recunoaște că, într-o perioadă de 
constrângeri fiscale și de reducere a 
capacității de împrumut a sectorului privat, 
IMM-urile ar trebui să beneficieze de un 
sprijin european consolidat pentru a 
continua să genereze locuri de muncă, 
inovare și creștere economică; constată că 
politica de coeziune, reprezentând 

2. recunoaște că, într-o perioadă de 
constrângeri fiscale și de reducere a 
capacității de împrumut a sectorului privat, 
IMM-urile ar trebui să beneficieze de un 
sprijin european consolidat pentru a 
continua să genereze locuri de muncă, 
inovare și creștere economică; observă că 
ar trebui acordată o atenție deosebită 
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principalul instrument de investiții pentru 
convergență și dezvoltare durabilă al 
Uniunii Europene în ansamblul ei, 
constituie unul dintre cele două canale 
principale de sprijin ale UE pentru IMM-
uri; subliniază, prin urmare, că utilizarea 
instrumentelor financiare în cadrul politicii 
de coeziune pentru sprijinirea IMM-urilor 
ar trebui consolidată în viitor, întrucât în 
acest mod se poate garanta reînnoirea 
fondurilor, se pot promova parteneriatele 
public-private și se poate obține un efect de 
multiplicare la nivelul bugetului UE;

IMM-urilor care contribuie la dezvoltarea 
durabilă la nivel local, pentru a evita 
orice denaturare a concurenței între 
acestea; constată că politica de coeziune, 
reprezentând principalul instrument de 
investiții pentru convergență și dezvoltare 
durabilă al Uniunii Europene în ansamblul 
ei, constituie unul dintre cele două canale 
principale de sprijin ale UE pentru IMM-
uri; subliniază, prin urmare, că utilizarea 
instrumentelor financiare în cadrul politicii 
de coeziune pentru sprijinirea IMM-urilor 
ar trebui consolidată în viitor, întrucât în 
acest mod se poate garanta reînnoirea 
fondurilor, se pot promova parteneriatele 
public-private și se poate obține un efect de 
multiplicare la nivelul bugetului UE;

Or. fr

Amendamentul 3
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. recunoaște că, într-o perioadă de 
constrângeri fiscale și de reducere a 
capacității de împrumut a sectorului privat, 
IMM-urile ar trebui să beneficieze de un 
sprijin european consolidat pentru a 
continua să genereze locuri de muncă, 
inovare și creștere economică; constată că 
politica de coeziune, reprezentând 
principalul instrument de investiții pentru 
convergență și dezvoltare durabilă al 
Uniunii Europene în ansamblul ei, 
constituie unul dintre cele două canale 
principale de sprijin ale UE pentru IMM-
uri; subliniază, prin urmare, că utilizarea 
instrumentelor financiare în cadrul politicii 
de coeziune pentru sprijinirea IMM-urilor 
ar trebui consolidată în viitor, întrucât în 
acest mod se poate garanta reînnoirea 

2. recunoaște că, într-o perioadă de 
constrângeri fiscale și de reducere a 
capacității de împrumut a sectorului privat, 
IMM-urile și în special 
microîntreprinderile au fost cele mai 
afectate și astfel acestea ar trebui să 
beneficieze de un sprijin european 
consolidat pentru a continua să genereze 
locuri de muncă, inovare și creștere 
economică; constată că politica de 
coeziune, reprezentând principalul 
instrument de investiții pentru convergență 
și dezvoltare durabilă al Uniunii Europene 
în ansamblul ei, constituie unul dintre cele 
două canale principale de sprijin ale UE 
pentru IMM-uri; subliniază, prin urmare, 
că utilizarea instrumentelor financiare în 
cadrul politicii de coeziune pentru 
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fondurilor, se pot promova parteneriatele 
public-private și se poate obține un efect de 
multiplicare la nivelul bugetului UE;

sprijinirea IMM-urilor ar trebui consolidată 
în viitor, întrucât în acest mod se poate 
garanta reînnoirea fondurilor, se pot 
promova parteneriatele public-private și se 
poate obține un efect de multiplicare la 
nivelul bugetului UE;

Or. ro

Amendamentul 4
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază faptul că limitarea 
accesului la finanțare a condus la o 
scădere a numărului start-up-urilor și 
astfel rolul pe care instrumentele 
financiare cofinanțate de către FEDER îl 
joacă în stimularea antreprenoriatului 
este din ce în ce mai important;

Or. ro

Amendamentul 5
Jean-Jacob Bicep

Proiect de aviz
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. recunoaște faptul că auditul Curții a 
analizat un eșantion de proiecte care 
implică măsuri bazate pe instrumente 
financiare cofinanțate de FEDR în 
perioadele de programare 2000-2006 și 
2007-2013 și subliniază faptul că numărul 
limitat de proiecte analizate și de state 
membre vizate poate fi insuficient pentru a 
obține o imagine completă a utilizării 

3. recunoaște faptul că auditul Curții a 
analizat un eșantion de proiecte care 
implică măsuri bazate pe instrumente 
financiare cofinanțate de FEDR în 
perioadele de programare 2000-2006 și 
2007-2013 și subliniază faptul că numărul 
limitat de proiecte analizate și de state 
membre vizate poate fi insuficient pentru a 
obține o imagine completă a utilizării 
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fondurilor FEDR în cadrul UE; fondurilor FEDR în cadrul UE; consideră 
că eventualul raport de audit de la 
sfârșitul perioadei de programare 2007-
2013 trebuie să ia în considerare ajutorul 
financiar specific acordat IMM-urilor din 
regiunile ultraperiferice, pentru a se 
asigura o evaluare completă a modului în 
care aceste fonduri au fost utilizate în 
cadrul Uniunii;

Or. fr

Amendamentul 6
Jean-Jacob Bicep

Proiect de aviz
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. sprijină solicitarea Curții privind o 
definiție mai clară a conceptului de efect de 
pârghie în cadrul instrumentelor financiare;
subliniază totuși că, având în vedere 
presiunea exercitată pentru a obține un 
efect de pârghie mai puternic, este 
important să se reamintească faptul că 
instrumentele financiare utilizate în cadrul 
politicii de coeziune finanțează în general 
proiecte în regiuni mai puțin dezvoltate și 
în regiuni care se confruntă cu dificultăți 
economice, cu scopul de a ameliora 
situațiile de eșec al pieței și de investiții 
suboptime, așadar instrumentele financiare 
din cadrul politicii de coeziune nu se 
concentrează doar asupra profitabilității pe 
termen scurt, ci și asupra maximizării 
beneficiilor socio-economice; subliniază că 
guvernanța pe mai multe niveluri și 
gestiunea partajată în elaborarea și punerea 
în funcțiune a programelor reprezintă 
conceptele fundamentale ale politicii de 
coeziune care permit autorităților regionale 
și naționale să se implice în planificarea și 
implementarea programelor; subliniază, 
prin urmare, că cadrul legislativ trebuie să 

7. sprijină solicitarea Curții privind o 
definiție mai clară a conceptului de efect de 
pârghie în cadrul instrumentelor financiare;
subliniază totuși că, având în vedere 
presiunea exercitată pentru a obține un 
efect de pârghie mai puternic, este 
important să se reamintească faptul că 
instrumentele financiare utilizate în cadrul 
politicii de coeziune finanțează în general 
proiecte în regiuni mai puțin dezvoltate și 
în regiuni care se confruntă cu dificultăți 
economice, cu scopul de a ameliora 
situațiile de eșec al pieței și de investiții 
suboptime, așadar instrumentele financiare 
din cadrul politicii de coeziune nu se 
concentrează doar asupra profitabilității pe 
termen scurt, ci și asupra maximizării 
beneficiilor socio-economice, importante 
la scară regională; subliniază că 
guvernanța pe mai multe niveluri și 
gestiunea partajată în elaborarea și punerea 
în funcțiune a programelor reprezintă 
conceptele fundamentale ale politicii de 
coeziune care permit autorităților regionale 
și naționale să se implice în planificarea și 
implementarea programelor; subliniază, 
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mențină un anumit nivel de flexibilitate și 
în ceea ce privește definițiile și cerințele 
referitoare la efectul de pârghie;

prin urmare, că cadrul legislativ trebuie să 
mențină un anumit nivel de flexibilitate și 
în ceea ce privește definițiile și cerințele 
referitoare la efectul de pârghie;

Or. fr


