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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej 
sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji w sprawie wzmożonego stosowania 
instrumentów finansowych w następnym okresie programowania (2014-2020); podkreśla, 
że w czasach poważnego uszczuplania budżetów oraz ograniczonych zdolności udzielania 
pożyczek przez sektor prywatny, wzmożone stosowanie nowatorskich instrumentów 
finansowych może wesprzeć powstawanie partnerstw publiczno-prywatnych, 
spowodować efekt mnożnikowy z budżetem UE, otworzyć alternatywne źródła 
finansowania oraz zagwarantować przepływ ważnych środków finansowych dla 
strategicznych inwestycji regionalnych; jest przekonany, że jako uzupełnienie dotacji 
instrumenty finansowe mogą ewoluować i stać się ważnym aspektem unijnych strategii 
rozwoju regionalnego;

2. nalega, aby definicja prawna instrumentów finansowych została włączona do mającego 
się wkrótce pojawić zmienionego rozporządzenia finansowego oraz była spójnie 
stosowana jako odniesienie we wszystkich aktach ustawodawczych dotyczących 
instrumentów finansowych; podkreśla znaczenie zagwarantowania jasności, prostoty oraz 
przejrzystości ram prawnych dotyczących instrumentów finansowych w odpowiednim 
czasie, przed rozpoczęciem kolejnego okresu programowania, aby zagwarantować 
atrakcyjność tych instrumentów dla inwestorów publicznych i prywatnych;

3. podkreśla znaczenie oceny ex ante w identyfikacji przypadków niewydolności rynku lub 
niewystarczającego poziomu inwestycji; wzywa Komisję do wprowadzenia odpowiednich 
wymogów w zakresie roli i stosowania oceny ex ante i włączenia jej do odnośnych 
regulacji jako część aktu podstawowego;

4. z zadowoleniem przyjmuje rozszerzenie zastosowania instrumentów finansowych w 
obrębie polityki spójności na wszystkie cele tematyczne oraz wszystkie fundusze 
wspólnotowych ram wsparcia w następnym okresie programowania; podkreśla jednak, że 
konieczne jest baczniejsze przyjrzenie się stosowanym instrumentom finansowym w celu 
zmniejszenia ryzyka braku koordynacji oraz nakładania się różnych systemów;

5. jest przekonany, że odpowiedni nadzór, sprawozdawczość i kontrola mają podstawowe 
znaczenie dla zapewnienia, że unijne środki finansowe będą wykorzystywane do 
przewidzianych celów; wzywa Komisję do wzmocnienia wymogów sprawozdawczych 
dla organów zarządzających w trakcie okresu programowania, do wprowadzenia 
odpowiednio częstych kontroli oraz przekazywania Parlamentowi Europejskiemu 
rocznego sprawozdania podsumowującego wykorzystywanie i skuteczność instrumentów 
finansowych w poszczególnych wspólnotowych ramach wsparcia, celach tematycznych 
oraz państwach członkowskich;

6. jest zaniepokojony ograniczonymi zdolnościami instytucjonalnymi Komisji w zakresie 
dostosowania się do planowanej rozszerzonej roli instrumentów finansowych; jest 
przekonany, że należy również rozszerzyć wiedzę fachową oraz zdolności techniczne 
niezbędne do korzystania z instrumentów finansowych oraz gospodarowania nimi na 
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poziomie organów zarządzających, pośredników finansowych oraz banków; podkreśla, że 
lepsza znajomość instrumentów finansowych wśród osób/organów odpowiedzialnych za 
wdrażanie polityki publicznej ma podstawowe znaczenie dla znoszenia ograniczeń natury 
kulturowej oraz wspierania udanego stosowania instrumentów finansowych;

7. docenia rozszerzoną rolę miast w programowaniu i wdrażaniu funduszy wspólnotowych 
ram wsparcia w następnym okresie programowania; wzywa zatem Komisję do dalszego 
wyjaśnienia skutków proceduralnych i praktycznych silniejszej roli miast w rozwijaniu i 
wdrażaniu instrumentów finansowych;


