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FORSLAG

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

1. glæder sig over Revisionsrettens særberetning nr. 2/2012 om finansielle instrumenter for 
små og mellemstore virksomheder (SMV'er) medfinansieret af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU); mener, at en sådan revisionsrapport også ved slutningen af 
valgperioden 2007-2013 vil have stor værdi og muliggøre yderligere konklusioner 
angående de finansielle instrumenters resultater for SMV'er, der er medfinansieret af 
EFRU;

2. anerkender, at i tider med finanspolitiske stramninger og reduceret lånekapacitet i den 
private sektor bør der fokuseres på SMV'er med øget europæisk støtte for fortsat at skabe 
beskæftigelse, innovation og vækst; bemærker, at samhørighedspolitikken som det 
vigtigste investeringsinstrument for konvergens og bæredygtig udvikling i hele EU er den 
ene af de to vigtigste EU-støttekanaler for SMV'er; understreger derfor, at brugen af 
finansielle instrumenter i samhørighedspolitikken i forbindelse med SMV'er for fremtiden 
bør styrkes, da det kan garantere revolverende fonde, fremme offentlig-private 
partnerskaber og skabe en multiplikatoreffekt for EU-budgettet;

3. anerkender, at Revisionsrettens revision gennemgik en stikprøve af projekter, der 
omfattede foranstaltninger i finansielle instrumenter, som medfinansieres af EFRU, i 
programmeringsperioderne 2000-2006 og 2007-2013 og påpeger, at det begrænsede antal 
analyserede projekter og berørte medlemsstater måske ikke vil kunne repræsentere et 
komplet billede af anvendelsen af EFRU-midler i hele EU; 

4. noterer sig Revisionsrettens overordnede resultater med hensyn til uhensigtsmæssigheden 
af de nuværende lovgivningsmæssige rammer for strukturfondene som primær årsag til 
foranstaltningernes begrænsede effektivitet; anerkender, at en sådan situation også er 
blevet påvist af Kommissionen via kapitel IV om finansielle instrumenter i forslaget til 
fælles bestemmelser for europæiske midler og ophævelse af forordning (EF) 
nr. 1083/2006 og Kommissionens meddelelse om egenkapital- og låneplatforme; minder 
også om, at Europa-Parlamentets REGI-udtalelse om innovative finansielle instrumenter i 
forbindelse med den næste FFR (2012/2027(INI)) opfordrede til straks at garantere 
klarhed, enkelhed og gennemsigtighed i de juridiske rammer for finansielle instrumenter 
og sammenhængende juridisk reference til finansielle instrumenters definitioner;

5. glæder sig over Revisionsrettens resultater og anbefalinger angående vurdering af 
finansieringsgabet; bemærker, at en sådan vurdering er gjort obligatorisk i forslaget til 
retsakt for den næste programmeringsperiode i form af en forudgående vurdering; 
anmoder Kommissionen om at indføre relevante krav, herunder kvantificerede 
referenceværdier, for så vidt angår den forudgående vurderings rolle og anvendelse i den 
relevante forordning som del af basisretsakten; anser, at spørgsmålet om revolverende 
bestemmelser også behandles i forslaget til retsakt for den næste programmeringsperiode;

6. minder om, at leveringen af finansielle standardinstrumenter er nævnt i Kommissionens 
meddelelse om egenkapital- og låneplatforme; er enig i Revisionsrettens anbefaling til 
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yderligere undersøgelse af denne ide og opfordrer Kommissionen til rettidigt at levere 
konkrete forslag angående finansielle standardinstrumenter og før starten af den næste 
programmeringsperiode;

7. støtter Revisionsrettens opfordring til en tydeligere definition af ideen om udnyttelse i 
finansielle instrumenter; understreger ikke desto mindre, at i lyset af presset om at levere 
større udnyttelse er det vigtigt at huske på, at finansielle instrumenter i 
samhørighedspolitik generelt er finansieringsprojekter i mindre udviklede regioner og 
regioner med økonomiske vanskeligheder med henblik på at forbedre situationer med 
markedssvigt og ikkeoptimale investeringer, og finansielle instrumenter i 
samhørighedspolitik fokuserer således ikke kun på kortsigtet rentabilitet, men også på 
store socioøkonomiske fordele; peger på flerniveaustyring og delt forvaltning inden for 
design og levering af programmerne som de fundamentale ideer bag samhørighedspolitik, 
der giver regionale og nationale myndigheder mulighed for at deltage i planlægning og 
gennemførelse af programmer; understreger derfor, at de lovgivningsmæssige rammer, 
også når det drejer sig om definitioner og krav til løftestangseffekt, skal opretholde et vist 
niveau af fleksibilitet;

8. støtter Revisionsrettens anbefaling om, at Kommissionen bør levere et pålideligt og 
teknisk robust overvågnings- og evalueringssystem, der er specifikt for finansielle 
instrumenter; opfordrer Kommissionen til også at følge Revisionsrettens anbefaling 
angående aftale med medlemsstaterne om et lille antal målbare, relevante, specifikke og 
ensartede resultatindikatorer for finansielle instrumenter, der både vil styrke 
overvågnings- og revisionsprocesser;

9. minder om, at REGI-udtalelsen om innovative finansielle instrumenter i forbindelse med 
den næste FFR (2012/2027(INI)) udtrykte tilfredshed med, at de finansielle instrumenters 
anvendelsesområde udvides til alle tematiske mål og alle FSR-fonde under 
samhørighedspolitikken i næste programmeringsperiode; erkender, at Kommissionen 
allerede har bekræftet muligheden for, at hele det prioriterede felt skal leveres via 
finansielle instrumenter; mener derfor, at integration af alle EFRU-medfinansierede 
finansielle instrumenter til SMV'er under ét samlet operationelt program pr. medlemsstat 
kan gøre det umuligt, og at målet om at rationalisere planlægningsprocessen og fjerne 
forsinkelser kan opnås med andre foranstaltninger såsom indførelse af den obligatoriske 
forudgående vurdering eller mulighed for anvendelse af finansielle standardinstrumenter.


