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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Budgetudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. konstaterer, at mangfoldigheden af de europæiske finansielle instrumenter og 
medfinansieringsprogrammer medfører forvirring og usikkerhed hos de offentlige og 
private aktører, der ønsker at nyde godt af dem; ønsker derfor en rationalisering og en 
koordinering af disse instrumenter og programmer for at fremme en effektiv brug af dem 
inden for ens og sammenhængende rammer - heriblandt strukturfondsmidler;

2. konstaterer, at nogle finansielle instrumenter, der allerede anvendes i energisektoren, 
såsom den europæiske fond for energieffektivitet og Margueritefonden, desværre er 
begyndt at give dårligere resultater end forventet; bemærker i denne forbindelse, at 
Margueritefonden foreløbig har finansieret et meget begrænset antal projekter, mens den 
europæiske fond for energieffektivitet tilbyder de personer, der ønsker at benytte sig af 
den, finansieringsbetingelser i lighed med (om ikke mindre fordelagtige end) de 
finansieringsbetingelser, som det almindelige marked byder på; mener, at iværksættelsen 
af finansielle instrumenter i fremtiden følgelig skal tage hensyn til disse erfaringer, der 
ikke er helt positive;

3. beklager, at den europæiske fond for energieffektivitet, selv om den i praksis opfylder 
betingelserne for et finansieringsinstrument, af Kommissionen betragtes som et tilskud og 
følgelig er uforenelig med en anvendelse af strukturfondsmidler fra den samme persons 
side; understreger derfor nødvendigheden af i fremtiden at sikre sig, at de nye 
finansieringsinstrumenter er forenelige med strukturfondene og de øvrige 
tilskudsinstrumenter, som EU stiller til rådighed;

4. bifalder fokuseringen på at støtte SMV'erne gennem de kapital- og kreditinstrumenter, 
som programmer såsom COSME- og Horisont 2020 tager højde for; finder det imidlertid 
hensigtsmæssigt at overveje muligheden for at øge den maksimale grænse, som 
lånegarantiordningen (Loan Guarantee Facility) tager højde for inden for rammerne af 
COSME (150.000 euro) i lyset af en mere nøjagtig vurdering af de europæiske SMV'ers 
reelle kreditbehov;

5. ser velvilligt på indgreb, der indebærer ydelse af garantier for projektinitiativtagere med 
det formål at lette deres adgang til kredit ifølge den ordning, der foreslås i det finansielle 
risikodelingsinstrument (Risk Sharing Financial Facility - RSFF);

6. støtter den indsats, der er blevet ydet for at fremme forskning og innovation inden for 
SMV'erne i forbindelse med Horisont 2020-programmet; konstaterer desuden, at 
finansiering med risikovillig kapital ikke er den eneste vej frem mod at opnå denne 
målsætning; opfordrer derfor Kommissionen og de øvrige berørte aktører til at analysere 
de mulige konsekvenser af et system med kontrakttildeling til SMV'erne med henblik på 
udvikling af teknologier, som de europæiske institutioner viser at have behov for, således 
at EU-midlerne bruges til at finansiere en implementering af teknologier, som selvsamme 
institutioner får gavn af;
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7. understreger, at disse finansielle instrumenter bør iværksættes for at gennemføre projekter, 
der anses for nødvendige for at nå målene i EU-strategien for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst; opfordrer derfor især Kommissionen og EIB, men også alle de øvrige 
direkte eller indirekte involverede organer, til at yde en meget mere aktiv bistand til 
initiativtagerne til disse projekter - ikke mindst i den indledende fase; 

8. finder det nødvendigt, at der for samtlige projekter, der nødvendiggør en europæisk 
medfinansiering, foretages en forudgående vurdering af projektets handelspotentiale med 
henblik på at fastlægge, hvilke former for finansiering der er mest hensigtsmæssige (EU-
finansierede tilskud, lån ydet af Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling 
eller garantier gennem finansielle instrumenter) under nøje overvejelse af muligheden for 
at reducere tilskudsprocenten, når dette er muligt, og ved at tage højde for en OPP-test for 
større projekter;

9. fæster lid til de meget positive konsekvenser af en større strategisk anvendelse af de 
finansielle instrumenter for den europæiske økonomi, men mener, at de desværre vil være 
begrænset til projekterne med kort- og langsigtede resultater; frygter, at investeringer i 
projekter, der er lige så nødvendige for at nå målene i EU-strategien for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst, kan forblive ugennemført, fordi de betragtes som alt for 
risikobetonede for investorerne og på grund af manglende offentlig finansiering;

10. kræver derfor, at initiativet med projektobligationer gennemføres hurtigst muligt, og at der 
nøje overvejes et muligt nyt initiativ til oprettelse af europæiske obligationslån til 
infrastruktur, hvilket skal ske med EU's direkte kapitalandel i infrastrukturprojekter af 
fælles interesse med stor europæisk merværdi gennem offentlig udstedelse af 
projektobligationer fra EU's side;

11. mener, at EU (alene eller sammen med medlemsstaterne) ved direkte at have kapitalandele 
i infrastrukturprojekter (som er kendetegnet ved en rentabilitet for de langsigtede 
investeringer) vil sende et kraftigt signal til både de offentlige og private investorer og til 
finansmarkederne; mener, at en sådan deltagelse af EU i egenskab af investor vil være en 
garanti for, at projekterne bliver gennemført, hvilket vil give en stor katalysator- og 
løftestangseffekt. 


