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WSKAZÓWKI

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

1. z zadowoleniem przyjmuje sprawozdanie specjalne nr 2/2012 Trybunału 
Obrachunkowego w sprawie instrumentów finansowych dla małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP) współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR); jest zdania, że warto przygotować takie sprawozdanie z kontroli 
również na zakończenie kadencji 2007-2013, umożliwiając tym samym wyciągnięcie 
dalszych wniosków dotyczących wyników współfinansowanych przez EFRR 
instrumentów finansowych dla MŚP;

2. uznaje, że w dobie ograniczeń budżetowych i ograniczonej zdolności sektora prywatnego 
do udzielania pożyczek małe i średnie przedsiębiorstwa powinny uzyskać większe 
europejskie wsparcie, tak aby nadal mogły tworzyć miejsca pracy oraz zapewniać 
innowacje i wzrost; odnotowuje, że polityka spójności – stanowiąca podstawowy 
instrument inwestycyjny na rzecz konwergencji i zrównoważonego rozwoju całej Unii 
Europejskiej – jest jednym z dwóch głównych kanałów przekazywania MŚP unijnego 
wsparcia; podkreśla w związku z tym, że należy w przyszłości zwiększyć wykorzystanie 
instrumentów finansowych w polityce spójności w odniesieniu do MŚP, ponieważ można 
dzięki temu zagwarantować fundusze odnawialne, wspierać partnerstwa publiczno-
prywatne i osiągać efekt mnożnikowy względem budżetu UE;

3. odnotowuje, że w ramach kontroli Trybunał przeanalizował próbkę projektów 
angażujących instrumenty finansowe współfinansowane przez EFRR w okresach 
programowania 2000-2006 i 2007-2013 oraz wskazuje, że ograniczona liczba zbadanych 
projektów i zainteresowanych państw członkowskich może nie dawać pełnego obrazu 
wykorzystania środków z EFRR w UE; 

4. zwraca uwagę na ogólne ustalenie Trybunału, według którego obecne nieodpowiednie 
ramy prawne funduszy strukturalnych są głównym powodem ograniczonej skuteczności i 
wydajności środków; uznaje, że również Komisja Europejska stwierdziła podobną 
sytuację we wniosku w sprawie wspólnych przepisów dotyczących europejskich funduszy 
i uchylających rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 (w rozdziale IV dotyczącym 
instrumentów finansowych) oraz w komunikacie w sprawie unijnych platform 
instrumentów kapitałowych i dłużnych; przypomina również, że w opinii komisji REGI 
Parlamentu Europejskiego w sprawie innowacyjnych instrumentów finansowych w 
kontekście następnych wieloletnich ram finansowych (2012/2027(INI)) wezwano do 
zagwarantowania natychmiastowej jasności, prostego charakteru i przejrzystości ram 
prawnych instrumentów finansowych i spójnego prawnego odniesienia do definicji 
instrumentów finansowych;

5. z zadowoleniem przyjmuje ustalenia i zalecenia Trybunału dotyczące oceny luki w 
finansowaniu; odnotowuje, że we wniosku ustawodawczym dotyczącym następnego 
okresu programowania nadano tej ocenie charakter obowiązkowy, czyniąc z niej ocenę ex 
ante; wzywa Komisję do wprowadzenia odpowiednich wymogów, w tym wskaźników 
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ilościowych, w zakresie roli i stosowania oceny ex ante do odnośnych regulacji jako część 
aktu podstawowego; uważa, że we wniosku ustawodawczym dotyczącym następnego 
okresu programowania należy zająć się również przepisami dotyczącymi rotacyjności;

6. przypomina zawartą w komunikacie Komisji na temat unijnych platform instrumentów 
kapitałowych i dłużnych wzmiankę dotyczącą zapewnienia gotowych instrumentów 
finansowych; zgadza się z zaleceniem Trybunału dotyczącym dalszego zbadania tego 
pomysłu i wzywa Komisję do terminowego przedłożenia konkretnych wniosków 
dotyczących gotowych instrumentów finansowych, przed rozpoczęciem następnego 
okresu programowania;

7. popiera apel Trybunału o jaśniejszą definicję koncepcji lewarowania w instrumentach 
finansowych; podkreśla jednak, że w związku z presją, aby zapewniać większy efekt 
lewarowania, należy przypomnieć, że instrumenty finansowe w polityce spójności 
zazwyczaj finansują projekty w słabiej rozwiniętych regionach i regionach 
doświadczających trudności gospodarczych, z myślą o poprawie sytuacji w przypadku 
niewydolności rynku i nieoptymalnego poziomu inwestycji, a co za tym idzie instrumenty 
finansowe w polityce spójności nie skupiają się jedynie na krótkoterminowej rentowności, 
ale również na istotnych korzyściach społeczno-gospodarczych; wskazuje na 
wielopoziomowy system rządzenia i zarządzanie dzielone przy opracowywaniu i realizacji 
programów jako podstawowe filary polityki spójności umożliwiające władzom 
regionalnym i krajowym udział w planowaniu i wdrażaniu programów; dlatego też 
podkreśla, że w ramach legislacyjnych należy zachować pewien poziom elastyczności 
również w odniesieniu do definicji i wymogów dotyczących efektu lewarowania;

8. popiera zalecenie Trybunału, według którego Komisja powinna zapewnić rzetelny i 
solidny technicznie system monitorowania i oceny odnoszący się konkretnie do 
instrumentów finansowych; zwraca się do Komisji, aby zastosowała się również do 
zalecenia Trybunału dotyczącego osiągnięcia porozumienia z państwami członkowskimi 
w sprawie niewielkiej liczby wymiernych, odpowiednich, konkretnych i jednolitych 
wskaźników wyników osiąganych w przypadku instrumentów finansowych, co 
usprawniłoby proces zarówno monitorowania, jak i kontroli;

9. przypomina, że w opinii komisji REGI Parlamentu Europejskiego w sprawie 
innowacyjnych instrumentów finansowych w kontekście następnych wieloletnich ram 
finansowych (2012/2027(INI)) z zadowoleniem przyjęto rozszerzenie w następnym 
okresie programowania stosowania instrumentów finansowych w ramach polityki 
spójności na wszystkie cele tematyczne i wszystkie fundusze wspólnych ram 
strategicznych; przyjmuje do wiadomości, że Komisja już potwierdziła możliwość 
realizowania całej osi priorytetowej za pośrednictwem instrumentów finansowych; jest 
zatem zdania, że włączenie wszystkich instrumentów finansowych dla MŚP 
współfinansowanych z EFRR do pojedynczego programu operacyjnego dla każdego 
państwa członkowskiego może okazać się niemożliwe oraz że cele zracjonalizowania 
procesu planowania oraz zlikwidowania opóźnień można osiągnąć dzięki innym 
działaniom, jak wprowadzenie obowiązkowej oceny ex ante lub opcji wykorzystywania 
gotowych instrumentów finansowych.


