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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga 
följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag att öka användningen av finansiella 
instrument under nästa programperiod (2014–2020). Parlamentet betonar att i tider av 
hårda finanspolitiska åtstramningar och minskad utlåningskapacitet hos den privata 
sektorn kan en ökad användning av innovativa finansiella instrument främja offentlig–
privata partnerskap, uppnå en multiplikatoreffekt för EU:s budget, öppna upp för 
alternativa finansieringskällor och garantera en viktig finansieringsmöjlighet för 
strategiska regionala investeringar. Parlamentet anser att de finansiella instrumenten 
skulle kunna utvecklas till att bli en viktig del i EU:s regionala utvecklingsstrategier, som 
komplement till bidrag.

2. Europaparlamentet yrkar på att den kommande, reviderade budgetförordningen ska 
innehålla en juridisk definition av finansiella instrument, som ska vara en enhetlig referens 
i alla rättsakter på området. Parlamentet betonar vikten av att i god tid och innan nästa 
programperiod börjar fastställa klara, enkla och överskådliga rättsliga ramar för de 
finansiella instrumenten för att offentliga och privata investerare ska uppfatta 
instrumenten som tilltalande.

3. Europaparlamentet understryker att det är viktigt att göra en förhandsbedömning för att 
identifiera situationer där det finns risk för marknadsmisslyckanden eller icke-optimala 
investeringar. Parlamentet uppmanar kommissionen att införa relevanta krav för 
förhandsbedömningens roll och tillämpning i den berörda förordningens grundläggande 
rättsakt. 

4. Europaparlamentet välkomnar att tillämpningen av finansiella instrument ska utvidgas till 
att omfatta alla de tematiska målen och GSR-fonderna inom ramen för 
sammanhållningspolitiken under nästa programperiod. Parlamentet betonar inte desto 
mindre att man måste få en bättre överblick över hur finansiella instrument tillämpas för 
att minska risken för bristande samordning och överlappningar mellan olika system.

5. Europaparlamentet anser att det är ytterst viktigt med tillräcklig övervakning, rapportering 
och revision för att se till att EU:s resurser används i avsett syfte. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att stärka rapporteringskraven för förvaltningsmyndigheter under 
programperioden, införa tillräckligt regelbundna revisioner och överlämna en årlig 
sammanfattande rapport till parlamentet om de finansiella instrumentens användning och 
effektivitet uppdelat på olika GSR-fonder, tematiska mål och medlemsstater. 

6. Europaparlamentet är bekymrat över att kommissionen har en begränsad institutionell 
kapacitet att hantera de finansiella instrumentens planerade utökade roll. Parlamentet 
anser att kunnandet och den tekniska kapaciteten för att använda och förvalta finansiella 
instrument även borde förstärkas hos förvaltningsmyndigheter, finansiella mellanhänder 
och banker. Parlamentet betonar att det är absolut nödvändigt att de som ansvarar för 
genomförandet av offentliga strategier har bättre kunskaper om de finansiella 
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instrumenten för att inte kulturella hinder ska stå i vägen och för att främja instrumentens 
framgång.

7. Europaparlamentet är medvetet om att städer kommer spela en allt viktigare roll i 
planeringen och genomförandet av GSR-fonderna under nästa programperiod. Parlamentet 
uppmanar därför kommissionen att närmare klargöra de procedurmässiga och praktiska 
konsekvenserna av städernas starkare roll för utvecklingen och genomförandet av de 
finansiella instrumenten.


