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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens särskilda rapport nr 2/2012: 
Finansieringstekniska instrument för små och medelstora företag som medfinansieras av 
Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf). Parlamentet anser att en sådan 
revisionsrapport är av stort värde även i slutet av valperioden 2007–2013 och möjliggör 
fler slutsatser om resultatet för finansieringstekniska instrument för små och medelstora 
företag som medfinansieras av Eruf.

2. Europaparlamentet inser att små och medelstora företag, vid en tidpunkt då det sker 
finanspolitiska åtstramningar och minskad utlåning från den privata sektorn, bör erhålla 
ett ökat stöd från EU för att kunna fortsätta att skapa sysselsättning, innovationer och 
tillväxt. Parlamentet noterar att sammanhållningspolitiken, som det största instrumentet 
för konvergens och hållbar utveckling i hela EU, är en av de två viktigaste kanalerna för 
EU-stöd till små och medelstora företag. Parlamentet betonar därför att användningen av 
finansieringstekniska instrument inom sammanhållningspolitiken när det gäller små och 
medelstora företag bör ökas framöver, eftersom det kan garantera roterande fonder, främja 
offentlig-privata partnerskap och åstadkomma en multiplikatoreffekt med EU-budgeten.

3. Europaparlamentet inser att revisionsrättens revision omfattade ett urval av projekt som 
använde finansieringstekniska instrument som medfinansierades av Eruf under 
programperioderna 2000–2006 och 2007–2013, och påpekar att det begränsade antalet 
analyserade projekt och medlemsstater kan innebära att man inte lägger fram en 
fullständig bild av användningen av Eruf-medel i EU. 

4. Europaparlamentet noterar revisionsrättens sammantagna slutsats om den olämpliga 
utformningen av strukturfondernas rådande regelverk som huvudskäl för åtgärdernas 
försämrade effektivitet och verkningsfullhet. Parlamentet inser att en sådan situation även 
har fastställts av Europeiska kommissionen genom kapitel IV om finansieringstekniska 
instrument i förslaget till gemensamma bestämmelser för europeiska fonder och om 
upphävande av förordning (EG) nr 1083/2006 samt kommissionens meddelande om 
plattformar för eget kapital och lån. Parlamentet erinrar även om att Europaparlamentets 
utskott för regional utveckling i sitt yttrande om innovativa finansiella instrument inom 
ramen för nästa fleråriga budgetram (2012/2027(INI)) efterlyste att man omedelbart skulle 
garantera tydlighet, enkelhet och öppenhet när det gäller den rättsliga ramen för finansiella 
instrument och en följdriktig rättslig hänvisning till definitioner av finansiella instrument. 

5. Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens slutsatser och rekommendationer avseende 
bedömning av finansieringsunderskott. Parlamentet noterar att sådana bedömningar, i 
lagstiftningsförslagen för nästa programperiod, görs obligatoriska i form av en 
förhandsbedömning. Parlamentet uppmanar kommissionen att införa relevanta krav, 
inbegripet kvantifierade riktmärken, för förhandsbedömningens roll och tillämpning i den 
relevanta förordningen som en del av den grundläggande rättsakten. Parlamentet anser att 
frågan om löpande bestämmelser också ska tas upp i lagförslaget för nästa programperiod.
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6. Europaparlamentet erinrar om att man har nämnt tillhandahållandet av färdiga 
finansieringstekniska instrument i kommissionens meddelande om plattformar för eget 
kapital och lån. Parlamentet instämmer i revisionsrättens rekommendation om ytterligare 
utvecklande av denna idé och uppmanar kommissionen att lägga fram konkreta förslag om 
färdiga finansieringstekniska instrument i lämplig tid och innan nästa programperiod 
inleds.

7. Europaparlamentet stöder revisionsrättens efterlysning av en tydligare definition av 
begreppet hävstångseffekt i samband med finansieringstekniska instrument. Parlamentet 
understryker ändå att det, mot bakgrund av påtryckningarna för att skapa större 
hävstångseffekt, är viktigt att komma ihåg att finansieringstekniska instrument inom 
sammanhållningspolitiken i allmänhet är finansieringsprojekt i mindre utvecklade 
regioner och i regioner med ekonomiska svårigheter, i syfte att förbättra läget när det 
gäller marknadsstörningar och investeringar som inte når upp till optimal nivå, vilket 
innebär att finansieringstekniska instrument inom sammanhållningspolitiken inte bara 
inriktas på kortsiktig lönsamhet utan även på en hög socioekonomisk nytta. Parlamentet 
pekar på flernivåstyrning och delad förvaltning i utformningen och genomförandet av 
programmen som de grundläggande idéerna bakom sammanhållningspolitiken som gör 
det möjligt för regionala och nationella myndigheter att delta i planeringen och 
fullgörandet av programmen. Parlamentet betonar därför att lagstiftningsramen måste ha 
en viss flexibilitet även när det handlar om definitioner och krav på hävstångseffekt.

8. Europaparlamentet stöder revisionsrättens rekommendation att kommissionen bör 
tillhandahålla ett pålitligt och tekniskt solitt övervaknings- och bedömningssystem särskilt 
för finansieringstekniska instrument. Parlamentet uppmanar kommissionen att också följa 
revisionsrättens rekommendation avseende överenskommelse med medlemsstaterna om 
ett litet antal mätbara, relevanta, specifika och enhetliga resultatindikatorer för 
finansieringstekniska instrument, vilka skulle stärka både övervaknings- och 
revisionsprocesserna.

9. Europaparlamentet erinrar om att utskottet för regional utveckling i sitt yttrande om 
innovativa finansiella instrument inom ramen för nästa fleråriga budgetram 
(2012/2027(INI)) välkomnade att tillämpningen av finansieringstekniska instrument 
utvidgades enligt sammanhållningspolitiken till alla tematiska mål och alla GSF-fonder 
under nästa programperiod. Parlamentet inser att kommissionen redan har bekräftat 
möjligheten att hela den prioriterade delen utförs genom finansieringstekniska instrument. 
Parlamentet anser därför att ett inbegripande av alla finansieringstekniska instrument för 
små och medelstora företag som medfinansieras av Eruf enligt enskilda operativa program 
per medlemsstat kan omöjliggöras och att målen avseende rationalisering av 
planeringsprocessen och eliminering av förseningarna kan åstadkommas genom andra 
åtgärder, t.ex. genom införande av den obligatoriska förhandsbedömningen eller genom 
användning av färdiga finansieringstekniska instrument.


