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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over Kommissionens forslag om at styrke anvendelsen af de finansielle 
instrumenter i næste programmeringsperiode (2014-2020); understreger, at i en tid med 
stramme offentlige finanser og begrænset udlånskapacitet i den private sektor, kan den 
øgede anvendelse af innovative finansielle instrumenter fremme offentlig-private 
partnerskaber, opnå en multiplikatoreffekt med EU's budget, åbne op for alternative 
finansieringskilder og sikre en vigtig finansieringsstrøm for strategiske regionale 
investeringer; mener, at de finansielle instrumenter, som et supplement til tilskud, kan 
udvikle sig til at blive et vigtigt aspekt af EU's regionale vækststrategier; 

2. opfordrer kraftigt til, at den kommende reviderede finansforordning skal indeholde en 
juridisk definition på finansielle instrumenter, som skal være en sammenhængende 
reference i alle retsakter, der omhandler de finansielle instrumenter; understreger 
vigtigheden af rettidigt og inden påbegyndelsen af næste programmeringsperiode at 
fastsætte klare, enkle og gennemsigtige juridiske rammer for de finansielle instrumenter 
med henblik på at sikre, at de finansielle instrumenter tiltrækker offentlige og private 
investorer;

3. understreger vigtigheden af forudgående vurderinger til identificering af situationer, hvor 
der er risiko for markedssvigt eller suboptimale investeringsforhold; anmoder 
Kommissionen om at indføre relevante krav for så vidt angår den forudgående vurderings 
rolle og anvendelse i den relevante forordning som del af basisretsakten;  

4. glæder sig over, at de finansielle instrumenters anvendelsesområde udvides til alle 
tematiske mål og alle FSR-fonde under samhørighedspolitikken i næste 
programmeringsperiode; understreger imidlertid, at et bedre overblik over de anvendte 
finansielle instrumenter er nødvendigt med henblik på at afbøde risikoen for manglende 
koordinering og overlapning mellem forskellige ordninger;

5. mener, at passende overvågning, rapportering og revision er af største vigtighed med 
henblik på at sikre, at EU's ressourcer anvendes til det påtænkte formål;  opfordrer 
Kommissionen til at skærpe forvaltningsmyndighedernes indberetningspligt i løbet af 
programmeringsperioden, indføre tilstrækkeligt hyppige revisioner og indgive en årlig 
sammenfattende rapport til Parlamentet om de finansielle instrumenters anvendelse og 
effektivitet på tværs af forskellige FSR-fonde, tematiske mål og medlemsstater;  

6. er bekymret over Kommissionens begrænsede institutionelle kapacitet til at håndtere de 
finansielle instrumenters forventede øgede rolle; mener, at knowhow og teknisk kapacitet 
til anvendelse og forvaltning af finansielle instrumenter ligeledes bør styrkes for så vidt 
angår forvaltningsmyndigheder, finansielle formidlere og banker; understreger, at et bedre 
kendskab til finansielle instrumenter blandt de, der er ansvarlige for gennemførelsen af 
offentlige politikker, er af afgørende betydning for at fjerne hindringer af kulturel art og 
fremme de finansielle instrumenters resultater; 
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7. anerkender byernes øgede rolle i programmeringen og gennemførelsen af FSR-fondene 
under næste programmeringsperiode; opfordrer derfor Kommissionen til at præcisere de 
proceduremæssige og praktiske konsekvenser af en stærkere rolle for byerne i udviklingen 
og gennemførelsen af de finansielle instrumenter.  


