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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματος που θα εγκρίνει τις 
ακόλουθες προτάσεις:

1. τονίζει ότι η ποικιλία των χρηματοπιστωτικών μέσων και των ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων συγχρηματοδότησης αποτελούν στοιχείο που προκαλεί σύγχυση και 
αβεβαιότητα μεταξύ των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που θέλουν να συμμετέχουν σε 
αυτά· ελπίζει, ωστόσο, σε εξορθολογισμό και συντονισμό αυτών με στόχο να ενθαρρυνθεί 
η αποτελεσματική χρήση τους μέσα σε ένα ενιαίο και συνεκτικό πλαίσιο, 
συμπεριλαμβανομένων των διαρθρωτικών ταμείων·

2. τονίζει ότι αρκετά χρηματοπιστωτικά μέσα που δραστηριοποιούνται ήδη στον τομέα της 
ενέργειας, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΤΕΑ) και το ταμείο 
Marguerite, παρουσιάζουν δυστυχώς αποτελέσματα κατώτερα από τα αναμενόμενα· 
πράγματι, παρατηρεί ότι το ταμείο Marguerite έχει έως τώρα χρηματοδοτήσει έναν 
περιορισμένο αριθμό έργων, ενώ το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης 
λειτουργεί προσφέροντας σε εκείνους που επιθυμούν να επωφεληθούν συνθήκες 
χρηματοδότησης παρόμοιες, εάν όχι λιγότερο ευνοϊκές, με εκείνες που προσφέρει η 
συνήθης αγορά· πιστεύει ότι η έγκριση μελλοντικών χρηματοπιστωτικών μέσων οφείλει, 
συνεπώς, να λαμβάνει υπόψη τις εν λόγω εμπειρίες που δεν είναι αμιγώς θετικές·

3. εκφράζει την απογοήτευσή της για το γεγονός ότι, ενώ το Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης, 
ενώ πληροί τις προϋποθέσεις ενός χρηματοπιστωτικού μέσου, θεωρείται από την 
Επιτροπή ως επιχορήγηση και, ως εκ τούτου, καθίσταται ασύμβατο με τη χρήση των 
διαρθρωτικών ταμείων από τον ίδιο φορέα· τονίζει, συνεπώς, την ανάγκη να διασφαλιστεί 
μελλοντικά η συμβατότητα των νέων χρηματοδοτικών μέσων με τα διαρθρωτικά ταμεία 
και με τα υπόλοιπα μέσα επιχορηγήσεων που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση·

4. εκτιμά την προσοχή που έχει δοθεί στη στήριξη των ΜΜΕ με τη βοήθεια μέσων 
συμμετοχής στο κεφάλαιο και το χρέος, τα οποία προβλέπονται από τα προγράμματα 
COSME και Orizzonte 2020· πιστεύει ωστόσο ότι πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο 
αύξησης του ανώτατου ορίου που προβλέπεται από τον μηχανισμό εγγύησης δανείων 
(Loan Guarantee Facility) στο πλαίσιο του COSME (150.000 ευρώ), υπό το πρίσμα μιας 
πιο σαφούς εκτίμησης των πιστωτικών αναγκών των ευρωπαϊκών ΜΜΕ·

5. αντιμετωπίζει θετικά παρεμβάσεις που αφορούν την έκδοση εγγυήσεων για τους 
αναδόχους των έργων, με στόχο να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους σε πιστώσεις, 
σύμφωνα με το σχήμα που προτείνεται από το χρηματοδοτικό μέσο καταμερισμού των 
κινδύνων (Risk Sharing Financial Facility - RSFF)·

6. υποστηρίζει την προσπάθεια παροχής κινήτρων για την έρευνα και την καινοτομία εντός 
των ΜΜΕ, στο πλαίσιο του προγράμματος Orizzonte 2020· τονίζει επίσης ότι η 
χρηματοδότηση του επιχειρηματικού κεφαλαίου δεν αποτελεί τον μοναδικό τρόπο για την 
επίτευξη αυτού του στόχου· ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή και τους υπόλοιπους 
ενδιαφερόμενους φορείς να αναλύσουν τις πιθανές επιπτώσεις που θα είχε ένα σύστημα 
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ανάθεσης συμβάσεων εκ μέρους των ΜΜΕ για την ανάπτυξη τεχνολογιών που είναι 
αναγκαίες για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, έτσι ώστε τα ευρωπαϊκά ταμεία να μπορούν 
να χρηματοδοτούν την υλοποίηση τεχνολογιών που είναι χρήσιμες για τα ίδια τα θεσμικά 
όργανα·

7. επαναλαμβάνει ότι αυτά τα χρηματοπιστωτικά μέσα πρέπει να ενεργοποιούνται για την 
υλοποίηση έργων που θεωρούνται αναγκαία για την επίτευξη στρατηγικών στόχων της 
Ένωσης με στόχο μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη· ως εκ τούτου, 
καλεί την Επιτροπή και κυρίως την ΕΤΕ, αλλά και όλους τους άλλους οργανισμούς που 
συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα, να βοηθήσουν πιο ενεργά τους αναδόχους αυτών των 
έργων, και ιδιαίτερα στην αρχική φάση·

8. θεωρεί αναγκαίο για όλα τα έργα που απαιτούν ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση να 
πραγματοποιείται εκ των προτέρων μια αξιολόγηση των εμπορικών τους δυνατοτήτων, 
έτσι ώστε να καθορίζονται οι πλέον κατάλληλες μορφές χρηματοδότησης (επιδοτήσεις 
από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, δάνεια που παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα για 
επενδύσεις ή εγγυήσεις μέσω των χρηματοδοτικών μέσων), αξιολογώντας προσεκτικά την 
πιθανότητα μείωσης του ποσοστού των επιχορηγήσεων, όπου είναι δυνατόν, θεσπίζοντας 
ένα τεστ ΣΔΙΤ (σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα) για τα μεγάλα έργα·

9. προσδοκά σε έναν πιο θετικό αντίκτυπο που θα έχει μια καλύτερη στρατηγική αξιοποίηση 
των χρηματοπιστωτικών μέσων στην ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά πιστεύει ότι δυστυχώς 
θα περιοριστεί σε έργα με βραχυπρόθεσμες ή μεσοπρόθεσμες αποδόσεις· εκφράζει την 
ανησυχία ότι οι επενδύσεις σε έργα εξ όσου απαραίτητα για την επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων της Ένωσης για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη ενδεχομένως να μην υλοποιηθούν, επειδή θεωρείται ότι ενέχουν πολλούς 
κινδύνους για τους επενδυτές, αλλά και εξαιτίας της έλλειψης δημόσιων πόρων·

10. συνεπώς, ζητεί να υλοποιηθεί επειγόντως η πρωτοβουλία σχετικά με τα ομολογιακά 
δάνεια, με στόχο τη χρηματοδότηση των έργων (project bond) και να αξιολογηθεί 
προσεκτικά η σκοπιμότητα νέας πρωτοβουλίας για την έκδοση ευρωπαϊκών ομολόγων για 
τις υποδομές, με την άμεση συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κεφάλαιο των έργων 
υποδομής κοινού ενδιαφέροντος με υψηλή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, μέσω της 
δημόσιας έκδοσης ομολογιακών δανείων εκ μέρους της Ένωσης·

11. πιστεύει ότι η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεμονωμένα ή μαζί με τα κράτη 
μέλη, στο κεφάλαιο των έργων υποδομής (τα οποία χαρακτηρίζονται από 
μακροπρόθεσμες αποδόσεις των επενδύσεων), θα στείλει ένα ισχυρό μήνυμα στους 
δημόσιους και στους ιδιωτικούς επενδυτές, αλλά και στις χρηματοπιστωτικές αγορές· 
πιστεύει ότι η συμμετοχή αυτή της ΕΕ ως επενδυτή αποτελεί εγγύηση υλοποίησης του 
έργου, λειτουργώντας ως ισχυρός καταλύτης αλλά και μοχλός ανάπτυξης.


