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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, 
includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. salută propunerea Comisiei de a intensifica utilizarea instrumentelor financiare în 
următoarea perioadă de programare (2014-2020); subliniază că în această perioadă de 
constrângeri fiscale severe și capacități de creditare reduse în sectorul privat, utilizarea pe 
o scară mai largă a unor instrumente financiare inovatoare poate să promoveze 
parteneriatele de tip public-privat, să determine un efect multiplicator pentru bugetul UE, 
să deschidă surse alternative de finanțare și să garanteze un flux semnificativ de finanțare
pentru investiții strategice regionale; consideră că, în completarea granturilor, 
instrumentele financiare ar putea deveni un aspect important al strategiilor UE de creștere 
regională;

2. solicită ca definiția juridică a instrumentelor financiare să fie inclusă în Regulamentul 
financiar care va fi revizuit în curând, astfel încât să constituie o referință coerentă pentru 
toate actele legislative care abordează instrumentele financiare; subliniază importanța 
garantării, la timp și înainte de începerea noii perioade de programare, a clarității, 
simplității și transparenței cadrului juridic referitor la instrumentele financiare, pentru a se 
asigura atractivitatea acestor instrumente pentru investitorii publici și privați;

3. subliniază importanța unei evaluări ex ante pentru identificarea situațiilor de eșec al pieței 
și de investiții suboptime; solicită Comisiei să introducă cerințe relevante referitoare la 
rolul și aplicarea evaluării ex ante în reglementările pertinente, în corpul actului de bază; 

4. salută utilizarea pe o scară mai largă în următoarea perioadă de programare a 
instrumentelor financiare în cadrul politicii de coeziune pentru toate obiectivele tematice 
și toate fondurile din cadrul strategic comun; subliniază, totuși, că este necesară o analiză 
de ansamblu mai bună a instrumentelor financiare pentru a reduce riscul unei lipse de 
coordonare și riscul de suprapunere a diverselor scheme;

5. consideră că monitorizarea, raportarea și auditarea adecvate sunt deosebit de importante 
pentru a asigura utilizarea resurselor UE în scopurile preconizate; solicită Comisiei să 
consolideze cerințele de raportare pentru autoritățile de gestiune în cursul perioadei de 
programare, să introducă audituri suficient de frecvente și să transmită Parlamentului 
European un raport anual de sinteză privind utilizarea și eficacitatea instrumentelor 
financiare pentru diversele fonduri din cadrul strategic comun, pentru diversele obiective 
tematice și în diferitele state membre; 

6. este preocupat de capacitatea instituțională limitată a Comisiei de a face față extinderii 
rolului preconizat al instrumentelor financiare; consideră că ar trebui, de asemenea, 
consolidate know-how-ul și capacitatea tehnică pentru utilizarea și gestionarea 
instrumentelor financiare la nivelul autorităților de gestiune, al intermediarilor financiari și 
al băncilor; subliniază că o mai bună cunoaștere a instrumentelor financiare de către cei 
responsabili pentru aplicarea politicilor publice este vitală pentru eliminarea 
constrângerilor de natură culturală și promovarea succesului instrumentelor financiare;



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

RO

7. recunoaște rolul sporit al municipalităților în programarea și aplicarea fondurilor din 
cadrul strategic comun în următoarea perioadă de programare; solicită, prin urmare, 
Comisiei să clarifice în continuare implicațiile procedurale și practice ale unui rol mai 
important al municipalităților în dezvoltarea și utilizarea instrumentelor financiare. 


