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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. отбелязва, че многообразието от финансови инструменти и европейски програми за 
съфинансиране е елемент, който поражда объркване и несигурност сред публичните 
и частните субекти, желаещи да ги използват; поради това призовава за 
рационализиране и координиране на тези инструменти, както и на структурните 
фондове, с цел подобряване на тяхното ефективно използване в единна, съгласувана 
рамка;

2. отбелязва, че някои от вече действащите в енергийния сектор финансови 
инструменти, каквито са Европейският фонд за енергийна ефективност (EEEF) и 
Фондът Marguerite, за съжаление дават по-ниски от очакваните резултати; отбелязва 
всъщност, че досега фондът Marguerite е финансирал доста ограничен брой проекти, 
докато Европейският фонд за енергийна ефективност работи, предлагайки на тези, 
които искат да се възползват, сходни, ако не и по-неизгодни, условия за 
финансиране в сравнение с предлаганите от обикновения пазар; следователно счита, 
че приемането на бъдещи финансови инструменти трябва да бъде съобразено с 
посочения опит, който съвсем не е положителен;

3. изразява съжаление относно това, че докато Фондът за енергийна ефективност, 
въпреки характеристиките му на инструмент за финансиране, се счита от Комисията 
за безвъзмездна помощ, поради което той е несъвместим с използването на 
структурните фондове от страна на същия субект;  следователно подчертава 
нуждата за в бъдеще да се гарантира, че новите финансови инструменти ще са 
съвместими със структурните фондове и с другите инструменти за субсидиране, 
предоставени от Европейския съюз;

4. оценява вниманието, насочено в подкрепа на МСП чрез инструменти за дялово 
участие в капитала и дългови инструменти, предвидени от програмата COSME и 
стратегията „Хоризонт 2020“; все пак счита, че е уместно да се разгледа 
възможността за увеличаване на максималния праг, предвиден от Инструмента за 
гарантиране на заемите по проекти в рамките на COSME (150 000 евро), с оглед на 
по-точна оценка на реалните нужди от кредитиране на европейските МСП;

5. оценява положително интервенции, предвиждащи издаването на гаранции за 
инициаторите на проектите, с цел улесняване на достъпа им до кредитиране по 
предложена схема от инструмента за финансиране с поделяне на риска (ИФПР);

6. подкрепя положените усилия за стимулиране на научните изследвания и 
иновациите в МСП в рамките на стратегията „Хоризонт 2020“; също така отбелязва, 
че финансирането на рисков капитал не е единственият начин за постигане на тази 
цел; затова приканва Комисията и другите заинтересовани страни да анализират 
възможното прилагане на система за възлагане, от страна на МСП, на поръчки за 
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развитие на технологиите, от които европейските институции се нуждаят, за да 
може европейските фондове да бъдат насочени към финансиране на реализирането 
на технологии, които да са полезни на самите институции;

7. потвърждава, че тези финансови инструменти трябва да бъдат въведени за 
реализацията на проекти, които се считат за необходими за постигането на целите 
на стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж; затова 
приканва Комисията и по-специално ЕИБ, но също така и всички други участващи 
пряко или непряко органи, да подпомагат по-активно инициаторите на тези 
проекти, особено в началния период; 

8. счита, че за всички проекти, включващи европейско съфинансиране, е необходимо 
извършването на предварителна оценка на търговския потенциал на проекта, с цел 
да определи кои биха били най-подходящите форми на финансиране (безвъзмездни 
средства от бюджета на ЕС, заеми за инвестиции или гаранции под формата на 
финансови инструменти, предоставени от Европейската инвестиционна банка), 
оценявайки внимателно възможността за намаляване, където е възможно, на 
процента на безвъзмездна помощ и подготвяйки тест за големите ПЧП проекти;

9. изразява увереност, че нарасналото стратегическо използване на финансови 
инструменти оказва много положително влияние върху европейската икономика, но 
счита, че за съжаление то ще бъде ограничено до проекти с възвръщаемост в 
краткосрочен и средносрочен план; изразява опасения, че инвестициите в проекти, 
които също са необходими за постигане на целите на стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, може и да не бъдат реализирани, 
защото се считат за твърде рискови за инвеститорите и поради липсата на публични 
средства;

10. затова настоятелно призовава за прилагане на инициативата за облигационни заеми 
за финансиране на проектите (project bonds) и за точно оценяване на възможността 
за нова инициатива за издаване на европейски облигации за инфраструктура, с 
прякото участие на Европейския съюз в капитала на инфраструктурните проекти от 
общ интерес със значима европейска добавена стойност, чрез публична емисия, от 
страна на Съюза, на европейски проектни облигации;

11. счита, че участвайки самостоятелно или заедно с държавите членки пряко в 
капитала на инфраструктурните проекти (характеризиращи се с дългосрочна 
възвръщаемост на инвестициите), Европейският съюз ще изпрати силен сигнал към 
публичните и частните инвеститори, както и към финансовите пазари; счита, че 
това участие на ЕС като инвеститор би действало като гаранция за реализирането на 
проекта, със значително катализиращо и стимулиращо действие. 


