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SUGESTII 

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru dezvoltare regională, competentă în fond, 

includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

1. subliniază că instrumentele financiare acționează în situațiile de eșec al pieței sau de 

investiții sub nivelul optim, permițând mobilizarea de fonduri pentru proiecte care nu pot 

obține un sprijin adecvat din partea pieței; ia act de faptul că acestea sunt complementare 

finanțării prin granturi în scopul de a aborda în mod eficace obiectivele de politică ale UE 

și de a acționa ca un catalizator pentru noi investiții; ia act de faptul că, în perioada de 

programare 2014-2020, toate obiectivele tematice și toate fondurile ESI pot beneficia de 

sprijin din partea instrumentelor financiare în cadrul politicii de coeziune; subliniază că 

instrumentele financiare nu au același scop ca schemele de grant și nu pot finanța în mod 

eficace aceleași investiții; insistă asupra faptului că, pentru realizarea cu succes a 

obiectivelor Strategiei Europa 2020, instrumentele financiare sprijinite de UE ar trebui nu 

numai să fie sustenabile din punct de vedere economic, ci și să contribuie la o Uniune 

Europeană mai inteligentă, mai ecologică și mai favorabilă incluziunii; reamintește, de 

asemenea, că performanța acestor instrumente financiare nu se poate evalua doar pe baza 

impactului lor financiar; 

2. subliniază că Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) nu trebuie să înlocuiască 

fondurile ESI, ci ar trebui să intervină în mod suplimentar și complementar pentru a 

contribui la realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020, creând locuri de muncă de 

calitate, promovând o creștere a economiei reale sustenabilă și favorabilă incluziunii și o 

piață a muncii dinamică în Europa, precum și pentru a reduce inegalitățile de la nivel 

regional și a consolida coeziunea; 

3. observă că, potrivit estimărilor, sumele alocate pentru instrumentele financiare din Fondul 

european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul de coeziune (FC) și Fondul social 

european (FSE) ar fi practic de două ori mai ridicate pentru perioada 2014-2020, în care 

acestea ar ajunge la 20,9 miliarde EUR, față de perioada 2007-2013, în care s-au ridicat la 

11,7 miliarde EUR; constată că partea instrumentelor financiare ar reprezenta, așadar, 6 % 

din totalul sumei de 351,8 miliarde EUR alocate politicii de coeziune în perioada 2014-

2020, comparativ cu 3,4 % din suma de 347 de miliarde EUR alocată în perioada 2007-

2013; 

4. remarcă faptul că alocările din Fondul de coeziune se ridică la aproximativ 75 de miliarde 

EUR, reprezentând 11,8 % din alocările totale ale instrumentelor financiare în perioada 

2014-2020; salută creșterea alocării de la 70 de miliarde EUR în perioada 2007-2013 la 

75 de miliarde EUR în perioada 2014-2020; subliniază că suma alocată Fondului de 

coeziune nu ar trebui să fie redusă, având în vedere faptul că aproximativ 34 % din 

populația Uniunii Europene locuiește în regiuni care beneficiază de sprijin din partea 

Fondului de coeziune; 

5. ia act de faptul că, până la 31 decembrie 2015, un singur stat membru a comunicat intenția 

sa este de a combina sprijinul oferit de instrumentele financiare cu granturi în temeiul 

articolului 37 din Regulamentul privind dispozițiile comune (RDC) și că intenția statelor 

membre de a contribui la instrumentele financiare în conformitate cu articolele 38 

alineatul (1) și 39 din RDC a fost foarte scăzută; observă că executarea corectă a 

instrumentelor financiare generează încă probleme din cauza normelor discordante 
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(politica de coeziune, ajutoarele de stat, normele privind achizițiile publice), și consideră 

că este loc pentru mai multe sinergii între utilizarea instrumentelor financiare și alte tipuri 

de sprijin; invită, în acest sens, Comisia să studieze noi modalități de a colabora cu statele 

membre și cu autoritățile regionale și locale, pentru a îmbunătăți ratele de absorbție și 

pentru a permite o utilizare mai ușoară și mai transparentă a instrumentelor financiare; 

6. ia act de faptul că, până la 31 decembrie 2015, 21 de state membre au angajat un volum 

total de 5 571,63 milioane EUR de contribuții din programele operaționale în favoarea 

instrumentelor financiare în contextul actualului cadru financiar multianual (CFM), din 

care 5 005,25 milioane EUR provin din partea FEDR și a FC; 

7. își exprimă îngrijorarea cu privire la întârzierile considerabile înregistrate în ceea ce 

privește implementarea programelor operaționale ale politicii de coeziune în cadrul 

perspectivei financiare actuale; îndeamnă Comisia să identifice cauzele întârzierilor și 

solicită statelor membre să le elimine imediat, în special în ceea ce privește desemnarea 

autorităților de management, de certificare și de audit; este profund îngrijorat de riscul 

ridicat de a înregistra o nouă acumulare de facturi neplătite în a doua jumătate a CFM 

actual, ceea ce ar putea avea un impact grav asupra altor politici finanțate de UE; 

consideră că provocările în materie de migrație și securitate, precum și actualele și 

viitoarele evoluții politice din UE, inclusiv implicațiile practice ale Brexitului, nu ar trebui 

să aibă un efect negativ asupra investițiilor realizate în cadrul politicii de coeziune; 

subliniază că ar trebui luate toate măsurile necesare pentru a atenua efectele negative ale 

implementării cu întârziere, în special în ceea ce privește riscul prezentat de faptul că 

impactul și utilizarea instrumentelor financiare sunt limitate; invită Comisia să ofere 

asistență tehnică adaptată nevoilor autorităților regionale și locale din statele membre, care 

caută modalități eficace de a simplifica gestiunea financiară și sistemele de control, 

precum și de a utiliza în mod eficace și eficient instrumentele financiare; 

8. salută acțiunile Comisiei ce vizează optimizarea reglementării; subliniază că, în pofida 

îmbunătățirilor, problema complexității continuă să existe, iar aspecte cum ar fi durata de 

pregătire și sarcinile administrative impuse beneficiarilor sunt factori care descurajează 

utilizarea instrumentelor financiare; invită Comisia să colaboreze strâns cu BEI și FEI 

pentru ca accesul la microcredite, împrumuturi, garanții, capital și capital de risc din 

fondurile ESI să devină la fel de ușor ca și în cazul utilizării granturilor; 

9. invită Comisia să continue să prezinte rapoarte anuale care să conțină informații concrete 

cu privire la finanțarea și executarea instrumentelor financiare pentru perioada de 

programare 2014-2020, evidențiind domeniile care necesită îmbunătățiri și oferind 

recomandări în timp util pe baza evoluției programului; 

10. subliniază necesitatea ca grupurile de experți din cadrul Comisiei, cum ar fi grupul de 

experți privind fondurile structurale și de investiții europene (EGESIF), să organizeze mai 

multe sesiuni de informare pentru autoritățile de management pentru a asigura o mai bună 

acoperire a datelor în cerințele de raportare, a oferi consiliere cu privire la soluționarea 

problemelor care provoacă întârzieri semnificative în executarea programelor, a facilita 

schimbul de experiență și a încuraja bunele practici în ceea ce privește implementarea 

programului, în scopul de a evita o acumulare importantă de facturi neplătite în a doua 

parte a CFM 2014-2020; 

11. ia act de faptul că utilizarea instrumentelor financiare, precum și punerea în aplicare a 
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normelor care reglementează instrumentele financiare la nivel local, necesită salvgardarea 

controlului democratic, în special de către Parlament, precum și a raportării transparente și 

în timp util și a răspunderii; subliniază că este necesară o armonizare suplimentară în ceea 

ce privește normele care vizează combinarea diverselor fonduri ESI, precum și normele 

care vizează combinarea fondurilor ESI cu instrumente precum Orizont 2020 și FEIS; 

consideră că revizuirea Regulamentului financiar și a Regulamentului „omnibus” ar putea 

oferi o oportunitate de a raționaliza raportarea cu privire la instrumentele financiare, 

asigurând, astfel, o bază mai bună pentru a evalua adiționalitatea și complementaritatea 

între diferitele forme de sprijin din partea UE, în special între fondurile de coeziune și 

FEIS; subliniază importanța de a utiliza în mod activ și eficace bugetul UE și salută, prin 

urmare, toate măsurile menite să prevină suprapunerile între instrumentele UE și să 

asigure o deplină coerență și sinergie; 

12. încurajează Comisia ca, la elaborarea propunerii pentru următorul CFM, să efectueze o 

analiză aprofundată a utilizării instrumentelor financiare de la începutul actualei perioade 

de programare; subliniază că, la evaluarea unui instrument financiar, amploarea 

mobilizării nu poate fi singurul criteriu de evaluare utilizat; este ferm convins că ideea de 

a combina diferite resurse ale UE în cadrul unor norme de gestiune armonizată ar putea 

contribui la optimizarea sinergiilor între sursele de finanțare disponibile la nivelul UE; 

încurajează Comisia să reflecteze la un echilibru adecvat între granturi și instrumente 

financiare în perspectiva financiară următoare și subliniază că creșterea gradului de 

utilizare a instrumentelor financiare nu ar trebui să ducă la o reducere a bugetului Uniunii; 

13. subliniază faptul că sinergiile și complementaritățile dintre FEIS și fondurile ESI sunt 

esențiale pentru a exploata tot potențialul acestora, precum și pentru a maximiza impactul 

investițiilor în statele membre și în regiunile lor; ia act de orientările Comisiei privind 

combinarea finanțărilor din FEIS și fondurile ESI, dar subliniază dificultățile persistente 

legate de criteriile de eligibilitate, de termenele pentru raportare și de aplicarea normelor 

privind ajutoarele de stat, care împiedică utilizarea combinată a acestora; salută 

posibilitățile de soluționare a acestor probleme prezentate în propunerile Comisiei privind 

revizuirea Regulamentului financiar, precum și privind FEIS 2.0; 

14. reamintește faptul că convergența socială și economică a regiunilor UE ar trebui să 

rămână o prioritate majoră a politicii de coeziune; subliniază că o evaluare a combinării 

corecte a surselor de finanțare ar trebui să includă și o analiză a modului în care diferitele 

instrumente contribuie la îndeplinirea obiectivului de reducere a inegalităților dintre 

regiuni. 
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