
PA\901155PT.doc PE489.366v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão do Desenvolvimento Regional

2012/2027(INI)

7.5.2012

PROJECTO DE PARECER
da Comissão do Desenvolvimento Regional

dirigido à Comissão dos Orçamentos

sobre instrumentos financeiros inovadores no contexto do próximo Quadro 
Financeiro Plurianual
(2012/2027(INI))

Relatora de parecer: Mojca Kleva



PE489.366v01-00 2/4 PA\901155PT.doc

PT

PA_NonLeg



PA\901155PT.doc 3/4 PE489.366v01-00

PT

SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão dos Orçamentos, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que 
aprovar:

1. Congratula-se com a proposta da Comissão de reforçar os Instrumentos Financeiros (IF) 
no próximo período de programação (2014-2020); sublinha que, num período de elevadas 
restrições orçamentais e reduzida capacidade de empréstimo por parte do setor privado, a 
maior utilização de instrumentos financeiros inovadores pode fomentar parcerias público-
privadas, alcançar um efeito multiplicador com o orçamento da UE, criar fontes 
alternativas de financiamento e garantir um importante fluxo de financiamento para 
investimentos regionais estratégicos; acredita que os IF poderiam constituir, em 
complemento das subvenções, um importante aspeto das estratégias regionais da UE para 
o crescimento;

2. Insiste em que seja incluída uma definição jurídica dos IF no Regulamento Financeiro 
revisto e que a mesma se torne numa referência coerente em todos os atos legislativos em 
matéria de IF; salienta a importância de assegurar, em tempo oportuno, a clareza, 
simplicidade e transparência do quadro jurídico em matéria de IF antes do início do 
próximo período de programação, a fim de garantir a atratividade dos IF para os 
investidores públicos e privados;

3. Sublinha a importância de uma avaliação ex ante para identificar situações de deficiências 
de mercado ou insuficiência de investimento; solicita à Comissão a introdução de 
requisitos pertinentes para o papel e a aplicação da avaliação ex ante no regulamento 
correspondente como parte do ato de base; 

4. Saúda o facto de a aplicação dos IF ser alargada no âmbito da política de coesão a todos 
os objetivos temáticos e fundos QEC no próximo período de programação; destaca, no 
entanto, a necessidade de uma melhor visão global dos IF aplicados, de modo a atenuar o 
risco de uma falta de coordenação e de uma sobreposição de diferentes esquemas;

5. Acredita que o acompanhamento, a comunicação de informações e a auditoria adequados 
são decisivos para assegurar que os recursos da UE sejam utilizados para o objetivo 
pretendido; convida a Comissão a reforçar os requisitos de apresentação de informações 
para as autoridades de gestão durante o período de programação, a prever auditorias com 
frequência e a apresentar ao Parlamento Europeu um relatório de síntese anual sobre a 
utilização e eficácia dos IF nos vários fundos QEC, objetivos temáticos e Estados-
Membros; 

6. Expressa a sua preocupação quanto à capacidade institucional diminuta da Comissão para 
gerir o papel crescente dos IF previsto;  acredita que o "saber-fazer" e a capacidade 
técnica para utilizar e gerir os IF devem ser igualmente reforçados a nível das autoridades 
de gestão, dos intermediários financeiros e dos bancos; salienta que o melhor 
conhecimento dos IF entre os responsáveis pela execução de políticas públicas é vital para 
suprimir os condicionalismos de natureza cultural e promover o sucesso dos IF;
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7. Reconhece o papel cada vez maior das cidades na programação e aplicação dos fundos 
QEC no próximo período de programação; solicita, por conseguinte, à Comissão que 
esclareça as implicações processuais e práticas da crescente importância das cidades no 
desenvolvimento e na aplicação dos IF;  


