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EHDOTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. korostaa, että rahoitusvälineiden ja EU:n yhteisrahoitusohjelmien suuri määrä aiheuttaa 
hämmennystä ja epävarmuutta julkisissa ja yksityisissä tahoissa, jotka haluavat niitä 
hyödyntää; toivoo näin ollen, että rahoitusvälineitä ja yhteisrahoitusohjelmia sekä 
rakennerahastoja järkeistetään ja sovitetaan yhteen niiden tehokkaan käytön edistämiseksi 
yhtenäisissä ja johdonmukaisissa puitteissa;

2. panee merkille, että eräät energiamarkkinoilla nyt käytössä olevat rahoitusvälineet, kuten 
Euroopan energiatehokkuusrahasto ja Marguerite-rahasto, ovat valitettavasti tuottaneet 
odotettua huonompia tuloksia; panee merkille, että Marguerite-rahastolla onkin tähän 
mennessä rahoitettu melko rajallinen määrä hankkeita, ja Euroopan 
energiatehokkuusrahasto toimii puolestaan siten, että se tarjoaa vastaavanlaiset tai 
vähemmän kannattavat rahoitusehdot tavanomaisten markkinoiden tarjoaman rahoituksen 
ehtoihin verrattuna; katsoo, että uusien rahoitusvälineiden käyttöönotossa on otettava 
huomioon nämä kokemukset, jotka eivät ole kaikilta osin myönteisiä;

3. pahoittelee, että vaikka energiatehokkuusrahaston katsotaan periaatteessa olevan 
rahoitusväline, komissio katsoo sen vastaavan tukivälinettä, eikä tällaisessa tapauksessa 
ole näin ollen mahdollisuutta turvautua rakennerahastoihin; korostaa kuitenkin tarvetta 
varmistaa, että tulevaisuudessa uudet rahoitusvälineet ovat rakennerahastojen ja muiden 
Euroopan unionin tarjoamien tukivälineiden mukaisia;

4. pitää tervetulleena pk-yrityksille annettavaa tukea, jota myönnetään COSME-ohjelman ja 
Horisontti 2020 -ohjelman mukaisten sijoitusosuuksien ja velkainstrumenttien kautta; 
pitää kuitenkin aiheellisena pohtia mahdollisuutta nostaa lainatakuuvälineen (Loan 
Guarantee Facility) kynnysarvoa COSME-ohjelman yhteydessä (150 000 euroa), kun 
eurooppalaisten pk-yritysten todellisista luottotarpeista on saatu täsmällisempi arvio;

5. pitää myönteisinä toimia, joilla pyritään myöntämään takuita hankkeiden alullepanijoille 
näiden luotonsaantimahdollisuuksien helpottamiseksi riskinjakorahoitusvälineeseen 
sisältyvän suunnitelman mukaisesti;

6. tukee toteutettuja toimia tutkimuksen ja innovaatioon kannustamiseksi pk-yritysten 
keskuudessa Horisontti 2020 -ohjelman yhteydessä; panee lisäksi merkille, että 
riskipääomarahoitus ei ole ainoa keino tämän tavoitteen saavuttamiseksi; kehottaa näin 
ollen komissiota ja muita sidosryhmiä arvioimaan, minkälaisia mahdollisia vaikutuksia on 
järjestelmällä, jossa pk-yritykset tekevät sopimuksia sellaisten tekniikoiden 
kehittämisestä, joita Euroopan unionin toimielimet osoittavat tarvitsevansa, jotta EU:n 
varoilla rahoitetaan toimielimille tosiasiallisesti hyödyllisiä tekniikoita;

7. katsoo, että nämä rahoitusvälineet on aktivoitava, jotta voidaan toteuttaa sellaisia 
hankkeita, jotka ovat unionin älykkään ja osallistavan kasvun strategian tavoitteiden 
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mukaisia; kehottaa näin ollen komissiota ja erityisesti Euroopan investointipankkia sekä 
kaikkia suoraan tai epäsuoraan asiaan osallisia elimiä tukemaan huomattavasti nykyistä 
aktiivisemmin näiden hankkeiden alullepanijoita, etenkin hankkeiden alkuvaiheessa; 

8. pitää välttämättömänä sitä, että kaikille Euroopan unionin yhteisrahoitusta tarvitseville 
hankkeille tehdään ennakkoarviointi hankkeen kaupallisesta potentiaalista, jotta voidaan 
määritellä, mitkä rahoitusmuodot ovat kaikkein tarkoituksenmukaisimmat (EU:n 
talousarviosta myönnettävä tuki, Euroopan investointipankin myöntämät lainat vai 
rahoitusvälineiden kautta saatavat takuut), arvioimalla huolellisesti mahdollisuutta 
pienentää tukien osuutta mahdollisuuksien mukaan ja suorittamalla julkisen ja yksityisen 
sektorin yhteistyösopimuksia koskevat testit laajojen hankkeiden kohdalla;

9. luottaa siihen, että rahoitusvälineiden entistä tehokkaammalla käytöllä on hyvin 
myönteinen vaikutus Euroopan talouteen, mutta katsoo, että niiden käyttö rajoitetaan 
valitettavasti lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä tuottaviin hankkeisiin; pelkää, ettei 
sellaisia hankkeita, jotka ovat niin ikään tärkeitä unionin älykkään ja osallistavan kasvun 
strategian tavoitteiden saavuttamisessa, ei voida toteuttaa, koska niitä pidetään sijoittajille 
liian riskialttiina ja koska julkinen rahoitus puuttuu;

10. kehottaa näin ollen toteuttamaan pikaisesti aloitteen joukkovelkakirjalainoista hankkeiden 
rahoittamiseksi (hankejoukkolainat) ja arvioimaan huolellisesti mahdollisuutta uudesta 
aloitteesta infrastruktuureja varten tarkoitettujen eurooppalaisten joukkovelkakirjojen 
liikkeellelaskusta niin, että Euroopan unioni osallistuu suoraan yhteistä etua koskevien 
infrastruktuurihankkeiden pääomaan: näin saadaan suurta eurooppalaista lisäarvoa unionin 
laskiessa julkisesti liikkeelle hankejoukkolainoja;

11. katsoo, että osallistumalla yksin tai yhdessä jäsenvaltioiden kanssa suoraan 
infrastruktuurihankkeiden pääomaan (tällaisiin hankkeisiin liittyy investointien pitkän 
aikavälin kannattavuus) Euroopan unioni antaisi vahvan signaalin julkisille ja yksityisille 
rahoittajille sekä rahoitusmarkkinoille; katsoo, että EU:n osuudet sijoittajana tarjoaisivat 
takeen hankkeen toteuttamiselle ja saisivat aikaan vahvan katalyyttisen vaikutuksen ja 
yhtä voimakkaan vipuvaikutuksen. 


