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SUGESTÕES

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

1. Saúda o Relatório Especial n.º 2/2012 do Tribunal de Contas intitulado «Instrumentos 
financeiros de apoio às PME cofinanciados pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional»; é de opinião que este relatório de auditoria seria também muito útil no final do 
período legislativo 2007-2013, permitindo novas conclusões sobre o desempenho dos 
instrumentos financeiros de apoio às PME cofinanciados pelo FEDER;

2. Reconhece que, num período de restrições orçamentais e de capacidade reduzida de 
empréstimo ao setor privado, as PME devem ser objeto de um apoio europeu reforçado, 
para que possam continuar a gerar emprego, inovação e crescimento; assinala que a 
política de coesão, sendo o principal instrumento de investimento para a convergência e o 
desenvolvimento sustentável de toda a União Europeia, é um dos dois principais canais da 
UE de apoio às PME; sublinha, por isso, que, no futuro, deve ser reforçada a utilização de 
instrumentos financeiros de apoio às PME na política de coesão, pois podem garantir 
fundos rotativos, promover parcerias público-privadas e alcançar um efeito multiplicador 
com o orçamento da UE;

3. Assinala que a auditoria do Tribunal reviu uma amostra de projetos que envolvem a 
utilização de instrumentos financeiros cofinanciados pelo FEDER durante os períodos de 
programação 2000-2006 e 2007-2013 e assinala que o número limitado de projetos 
avaliados e dos Estados-Membros em causa podem não transmitir uma imagem cabal da 
utilização dos fundos FEDER em toda a UE; 

4. Toma nota da conclusão geral do Tribunal de Justiça, segundo a qual a inadequação do 
atual quadro regulamentar dos fundos estruturais constitui a principal razão para a falta de 
eficácia e de eficiência das medidas; reconhece que esta situação foi também identificada 
pela Comissão Europeia através do capítulo IV sobre instrumentos financeiros da proposta 
sobre disposições comuns relativas aos Fundos Europeus e que revogam o Regulamento 
(CE) n.° 1083/2006 e da comunicação da Comissão sobre as plataformas de fundos 
próprios e alheios; recorda também que o parecer da Comissão do Desenvolvimento 
Regional do Parlamento Europeu sobre instrumentos financeiros inovadores no contexto 
do próximo QFP (2012/2027 (INI)) requer que se garanta sem demora a clareza, 
simplicidade e transparência do quadro jurídico dos instrumentos financeiros bem como 
uma referência jurídica coerente às definições de instrumento financeiro;

5. Congratula-se com as conclusões e recomendações do Tribunal relativas à avaliação do 
défice de financiamento; assinala que, na proposta legislativa para o próximo período de 
programação, essa avaliação é obrigatória, na forma de uma avaliação ex ante; solicita à 
Comissão que estabeleça requisitos pertinentes, incluindo elementos quantificados de 
aferição quanto ao papel e à aplicação da avaliação ex ante no regulamento pertinente, 
como parte do ato de base; considera também que a questão das disposições sobre a 
renovação dos fundos deve ser abordada na proposta legislativa relativa ao próximo 
período de programação;
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6. Recorda a disposição sobre os instrumentos financeiros disponíveis na comunicação da 
Comissão sobre as plataformas de fundos próprios e alheios; concorda com a 
recomendação do Tribunal para que esta ideia seja explorada e convida a Comissão a 
apresentar propostas concretas sobre os instrumentos financeiros disponíveis no mercado 
em tempo útil e antes do início do próximo período de programação;

7. Apoia o apelo do Tribunal com vista a uma definição mais clara do conceito de 
alavancagem em instrumentos financeiros; sublinha, no entanto, que, tendo em conta a 
pressão para alcançar uma alavancagem financeira superior, importa recordar que os 
instrumentos financeiros na política de coesão são geralmente projetos de financiamento 
em regiões menos desenvolvidas e com dificuldades económicas, com o objetivo de 
melhorar as situações de deficiência do mercado e sub-ótimas de investimento, pelo que 
os instrumentos financeiros na política de coesão incidem não só na rentabilidade a curto 
prazo, mas também em benefícios socioeconómicos elevados; refere a governação a 
vários níveis e a gestão partilhada na conceção e execução dos programas, como os 
conceitos fundamentais subjacentes à política de coesão que permitem às autoridades 
regionais e nacionais participar no planeamento e na execução dos programas; realça, por 
conseguinte, que o quadro legislativo necessita de manter um certo nível de flexibilidade 
também quando se trata das definições e dos requisitos do efeito de alavanca;

8. Subscreve a recomendação do Tribunal de que a Comissão deve fazer um 
acompanhamento fiável e tecnicamente sólido e realizar um sistema de avaliação 
específico em função dos instrumentos financeiros; convida a Comissão a seguir também 
a recomendação do Tribunal quanto ao acordo com os Estados-Membros sobre um 
pequeno número de indicadores de resultados mensuráveis, relevantes, específicos e 
uniformes para os instrumentos financeiros, o que reforçaria tanto o processo de 
acompanhamento como de auditoria;

9. Recorda que o parecer REGI sobre instrumentos financeiros inovadores no contexto do 
próximo QFP (2012/2027(INI)) saudou a aplicação de instrumentos financeiros alargados 
ao abrigo da política de coesão a todos os objetivos temáticos e a todos os fundos do 
Quadro Estratégico Comum no próximo período de programação; reconhece que a 
Comissão já confirmou a possibilidade do eixo prioritário no seu conjunto ser 
concretizado por meio de instrumentos financeiros; considera, por conseguinte, que 
poderia ser impossível incluir todos os instrumentos financeiros de apoio às PME 
cofinanciados pelo FEDER num único PO por Estado-membro e que os objetivos de 
racionalização do processo de planeamento e de erradicação de atrasos podem ser 
alcançados através de outras medidas, como a introdução de uma avaliação ex ante 
obrigatória ou de uma opção com vista à utilização dos instrumentos financeiros 
disponíveis no mercado;


