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SUGESTII

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

1. salută Raportul special nr. 2/2012 al Curții de Conturi referitor la instrumentele financiare 
cofinanțate de Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) în vederea sprijinirii 
IMM-urilor; consideră că un astfel de raport de audit ar fi foarte util și la sfârșitul 
perioadei legislative 2007-2013, permițând formularea unor concluzii suplimentare 
privind performanța instrumentelor financiare cofinanțate de FEDR în vederea sprijinirii 
IMM-urilor;

2. recunoaște că, într-o perioadă de constrângeri fiscale și de reducere a capacității de 
împrumut a sectorului privat, IMM-urile ar trebui să beneficieze de un sprijin european 
consolidat pentru a continua să genereze locuri de muncă, inovare și creștere economică; 
constată că politica de coeziune, reprezentând principalul instrument de investiții pentru 
convergență și dezvoltare durabilă al Uniunii Europene în ansamblul ei, constituie unul 
dintre cele două canale principale de sprijin ale UE pentru IMM-uri; subliniază, prin 
urmare, că utilizarea instrumentelor financiare în cadrul politicii de coeziune pentru 
sprijinirea IMM-urilor ar trebui consolidată în viitor, întrucât în acest mod se poate 
garanta reînnoirea fondurilor, se pot promova parteneriatele public-private și se poate 
obține un efect de multiplicare la nivelul bugetului UE;

3. recunoaște faptul că auditul Curții a analizat un eșantion de proiecte care implică măsuri 
bazate pe instrumente financiare cofinanțate de FEDR în perioadele de programare 2000-
2006 și 2007-2013 și subliniază faptul că numărul limitat de proiecte analizate și de state 
membre vizate poate fi insuficient pentru a obține o imagine completă a utilizării 
fondurilor FEDR în cadrul UE;  

4. ia act de constatarea generală a Curții cu privire la faptul că inadecvarea cadrului de 
reglementare actual pentru fondurile structurale este cauza principală a eficacității și 
eficienței nesatisfăcătoare a măsurilor; recunoaște că această situație a fost identificată, de 
asemenea, de Comisia Europeană în titlul IV privind instrumentele financiare din 
propunerea de stabilire a unor dispoziții comune privind fondurile europene și de abrogare 
a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 și în Comunicarea Comisiei referitoare la 
platformele de capital propriu și platformele de datorie ale UE; reamintește, de asemenea, 
că avizul Comisiei REGI a Parlamentului referitor la instrumentele financiare inovatoare 
în contextul următorului CFM (2012/2027(INI)) a solicitat să se garanteze fără întârziere 
claritatea, simplitatea și transparența cadrului legislativ referitor la instrumentele 
financiare, precum și trimiteri juridice coerente pentru definițiile instrumentelor 
financiare;

5. salută constatările și recomandările Curții cu privire la analiza deficitului de finanțare; 
constată că în propunerea legislativă privind următoarea perioadă de programare această 
analiză capătă un caracter obligatoriu și îmbracă forma unei evaluări ex-ante; solicită 
Comisiei să introducă cerințe relevante, inclusiv criterii de evaluare cuantificabile, 
referitoare la rolul și aplicarea evaluării ex ante în reglementările pertinente, în corpul 
actului de bază; consideră că aspectele legate de fondurile reînnoibile urmează să fie 
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abordate și în propunerea legislativă privind următoarea perioadă de programare;

6. reamintește că în Comunicarea Comisiei referitoare la platformele de capital propriu și 
platformele de datorie s-a făcut referire la dispoziția privind instrumentele financiare „la 
cheie”; sprijină recomandarea Curții cu privire la explorarea în continuare a acestei idei și 
invită Comisia să prezinte propuneri concrete în legătură cu instrumentele financiare „la 
cheie” în timp util și înainte de începutul următoarei perioade de programare;

7. sprijină solicitarea Curții privind o definiție mai clară a conceptului de efect de pârghie în 
cadrul instrumentelor financiare; subliniază totuși că, având în vedere presiunea exercitată 
pentru a obține un efect de pârghie mai puternic, este important să se reamintească faptul 
că instrumentele financiare utilizate în cadrul politicii de coeziune finanțează în general 
proiecte în regiuni mai puțin dezvoltate și în regiuni care se confruntă cu dificultăți 
economice, cu scopul de a ameliora situațiile de eșec al pieței și de investiții suboptime, 
așadar instrumentele financiare din cadrul politicii de coeziune nu se concentrează doar 
asupra profitabilității pe termen scurt, ci și asupra maximizării beneficiilor socio-
economice; subliniază că guvernanța pe mai multe niveluri și gestiunea partajată în 
elaborarea și punerea în funcțiune a programelor reprezintă conceptele fundamentale ale 
politicii de coeziune care permit autorităților regionale și naționale să se implice în 
planificarea și implementarea programelor; subliniază, prin urmare, că cadrul legislativ 
trebuie să mențină un anumit nivel de flexibilitate și în ceea ce privește definițiile și 
cerințele referitoare la efectul de pârghie;

8. sprijină recomandarea Curții, potrivit căreia Comisia ar trebui să pună la dispoziție un 
sistem de monitorizare și de evaluare fiabil și solid din punct de vedere tehnic, care să fie 
specific instrumentelor financiare; invită Comisia să respecte, totodată, recomandarea 
Curții în ceea ce privește acordul cu statele membre referitor la un număr mic de indicatori 
măsurabili, pertinenți, specifici și uniformi care să fie aplicați rezultatelor instrumentelor 
financiare și care ar consolida atât procesele de monitorizare, cât și de audit;

9. reamintește că avizul Comisiei REGI referitor la instrumentele financiare inovatoare în 
contextul următorului CFM (2012/2027(INI)) a salutat extinderea aplicării instrumentelor 
financiare în cadrul politicii de coeziune la toate obiectivele tematice și la toate fondurile 
CSC pe durata următoarei perioade de programare; recunoaște că Comisia a confirmat 
deja posibilitatea ca întreaga axă prioritară să fie realizată prin intermediul instrumentelor 
financiare; prin urmare, consideră că includerea într-un singur program operațional pentru 
fiecare stat membru a tuturor instrumentelor financiare cu cofinanțare în cadrul FEDER 
destinate IMM-urilor s-ar putea dovedi imposibilă și că obiectivele de raționalizare a 
procesului de planificare și de eliminare a întârzierilor pot fi realizate prin alte măsuri, 
cum ar fi introducerea evaluării ex ante obligatorii sau a opțiunii de utilizare a 
instrumentelor financiare „la cheie”.


