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ETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. märgib, et ELi rahastamisvahendite ja kaasrahastamisprogrammide paljusus tekitab 
segadust ja ebakindlust neid kasutada soovivatele avaliku ja erasektori osalejatele; loodab 
seetõttu, et ELi rahastamisvahendeid ja kaasrahastamisprogramme täiustatakse ja 
kooskõlastatakse, et soodustada nende tõhusat kasutamist ühtse ja sidusa raamistiku piires, 
mis hõlmab ka struktuurifonde;

2. märgib, et mõned energeetikasektoris juba kasutusel olevad rahastamisvahendid, nagu 
Euroopa energiatõhususe fond ja Marguerite’i fond, ei anna paraku oodatud tulemusi; 
täheldab, et Marguerite’i fond on seni rahastanud väga piiratud hulgal projekte, samal ajal 
kui Euroopa energiatõhususe fond pakub huvitatud isikutele tavapärasel turul pakutavate 
rahastamistingimustega sarnaseid või isegi halvemaid tingimusi; on seisukohal, et 
tulevaste rahastamisvahendite vastuvõtmisel tuleks seetõttu arvestada neid mitte just 
positiivseid kogemusi;

3. väljendab kahetsust, et komisjon käsitleb energiatõhususe fondi, mis on tegelikult 
rahastamisvahend, kui toetust, ning huvitatud isikud ei saa seepärast samaaegselt kasutada 
struktuurifondide vahendeid; rõhutab seetõttu, kui oluline on tagada, et tulevikus oleksid 
uued rahastamisvahendid kooskõlas struktuurifondide ja muude toetusvahenditega, mille 
Euroopa Liit on kättesaadavaks teinud;

4. hindab VKEdele programmides COSME ja Horisont 2020 sätestatud omakapitali- ja 
võlainstrumentidega pakutavat tuge; peab siiski asjakohaseks kaaluda COSME raames 
laenutagamisrahastus ette nähtud ülemmäära (150 000 eurot) suurendamise võimalust, et 
täpsemalt hinnata Euroopa VKEde reaalseid krediidivajadusi;

5. suhtub soosivalt meetmetesse, millega nähakse ette tagatised projektide elluviijatele, et 
hõlbustada nende juurdepääsu krediidile vastavalt riskijagamisrahastu skeemile;

6. toetab programmi Horisont 2020 raames tehtud jõupingutusi teadusuuringute ja 
innovatsiooni stimuleerimiseks VKEdes; märgib samuti, et riskikapitali rahastamine ei ole 
ainus viis selle eesmärgi saavutamiseks; kutsub seetõttu komisjoni ja teisi huvitatud 
isikuid üles analüüsima, milline on VKEde lepingute sõlmimise süsteemi võimalik mõju 
ELi institutsioonidele vajaliku tehnoloogia arendamisele, et ELi fondidest rahastataks 
nende tehnoloogiate väljatöötamist, mis on institutsioonidele vajalikud;

7. kordab, et need rahastamisvahendid tuleb kasutusele võtta, et viia ellu projekte, mis on 
vajalikud liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia eesmärkide 
saavutamiseks; kutsub seetõttu komisjoni ja eelkõige Euroopa Investeerimispanka, aga ka 
kõiki teisi otseselt või kaudselt seotud organeid üles palju aktiivsemalt aitama, eriti 
algfaasis, nende projektide elluviijaid; 
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8. peab vajalikuks viia kõikide ELi kaasrahastamist nõudvate projektide puhul läbi eelnev 
projekti äripotentsiaali hindamine, et teha kindlaks sobivaimad rahastamisvormid (ELi 
eelarvest eraldatavad toetused, Euroopa Investeerimispanga laenud või 
rahastamisvahendite tagatised) ning hinnata hoolikalt võimalust vähendada võimaluse 
korral toetuste osa ja uurida, kas suuremahuliste projektide puhul tuleks kõne alla avaliku 
ja erasektori partnerlus;

9. on veendunud, et rahastamisvahendite suuremal strateegilisel kasutamisel on ELi 
majandusele ülimalt positiivne mõju, kuid on seisukohal, et kahjuks on see nii vaid 
lühikese ja keskpika majandusliku tasuvusega projektide puhul; väljendab muret selle üle, 
et liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia eesmärkide 
saavutamiseks sama vajalikesse projektidesse investeerimist ei ole võib-olla võimalik 
teostada, kuna selliseid investeeringuid peetakse investorite jaoks liiga riskantseks ning 
puuduvad riiklikud vahendid;

10. nõuab seetõttu tungivalt projektivõlakirjade emissiooni algatuse elluviimist ja uue ELi 
infrastruktuurivõlakirjade emissiooni algatuse täpset hindamist, kusjuures Euroopa Liit 
osaleks projektivõlakirjade emiteerimisega otseselt ühist huvi pakkuvates ja kõrge 
Euroopa lisandväärtusega infrastruktuuriprojektide kapitalis;

11. on seisukohal, et kui Euroopa Liit osaleks kas üksi või koos liikmesriikidega otseselt 
infrastruktuuriprojektide (mida iseloomustab pikaajaliste investeeringute tasuvus) 
kapitalis, oleks see selge märguanne avaliku ja erasektori investoritele ning 
finantsturgudele; on seisukohal, et ELi osalemine investorina pakuks tagatise asjaomase 
projekti elluviimiseks, oleks katalüsaatoriks ja tagaks sama tugeva finantsvõimenduse. 


