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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot, mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy a pénzügyi eszközök és a társfinanszírozással működő uniós 
programok sokfélesége zavart és bizonytalanságot kelt az állami és magánszféra ezeket 
felhasználni szándékozó szereplői körében; ezért örömére szolgálna ezek racionalizálása 
és összehangolása a strukturális alapokat magában foglaló egységes és koherens kereten 
belüli hatékony felhasználás támogatása céljából;

2. hangsúlyozza, hogy az energiaágazatban már működő néhány pénzügyi eszköz – például 
az európai energiahatékonysági alap és a Margaréta Alap – sajnálatos módon a vártnál 
rosszabbul teljesít; megállapítja ugyanis, hogy a Margaréta Alap eddig meglehetősen 
korlátozott számú projektet finanszírozott, míg az európai energiahatékonysági alap 
azoknak nyújt segítséget, akik a rendes piac által kínált finanszírozási feltételekhez 
hasonló – hacsak nem kedvezőtlenebb – feltételek mellett szeretnék azt igénybe venni; 
úgy véli, hogy a jövőbeli pénzügyi eszközök elfogadásakor ezért figyelembe kell venni 
ezeket a nem kizárólag kedvező tapasztalatokat;

3. sajnálja, hogy a valójában finanszírozási eszköznek minősülő energiahatékonysági alapot 
a Bizottság támogatásnak tekinti, és hogy ezért ugyanazon szereplők számára a 
strukturális alapokkal együtt nem hozzáférhető; ezért hangsúlyozza, hogy a jövőben 
biztosítani kell, hogy az új finanszírozási eszközök összeegyeztethetőek legyenek a 
strukturális alapokkal és az Európai Unió által rendelkezésre bocsátott egyéb támogatási 
eszközökkel;

4. méltányolja, hogy a COSME és Horizont 2020 programokban biztosított sajáttőke- és 
adósságfinanszírozási eszközök révén hangsúlyt kap a kkv-k támogatása; mindazonáltal 
úgy véli, hogy az európai kkv-k valós hiteligénye pontosabb felmérésének tükrében ideje 
megfontolni a COSME keretében működő hitelgarancia-eszköz felső küszöbértéke 
(150 000 EUR) megemelésének lehetőségét;

5. örömére szolgálnak azok az intézkedések, amelyek a kockázatmegosztó pénzügyi 
mechanizmus (RSFF) által javasolt rendszer szerint garanciát nyújtanak a 
projektgazdáknak a hitelhez való hozzáférésük megkönnyítése érdekében;

6. támogatja azt az eddigi erőfeszítést, amely célja, hogy a Horizont 2020 program keretei 
között ösztönözzék a kkv-k kutatási és innovációs tevékenységét; emellett hangsúlyozza, 
hogy e célkitűzés elérésének nem a kockázatitőke-finanszírozás az egyetlen járható 
módja;ezért felszólítja a Bizottságot és a többi érdekelt felet annak elemzésére, hogy a 
közbeszerzések odaítélésének rendszere milyen következményekkel járhat a kkv-kra 
nézve az európai intézmények által szükségesnek tartott technológiák kidolgozása 
szempontjából, amennyiben az említett intézmények számára hasznos technológiák 
megvalósítását az európai alapok finanszírozzák;

7. megismétli, hogy az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célzó uniós stratégia 
célkitűzéseinek eléréséhez szükséges tekintett projektek megvalósítása érdekében ezeket a 
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pénzügyi eszközöket aktiválni kell; ezért felszólítja a Bizottságot és különösen az EBB-t, 
valamint az összes közvetlenül vagy közvetve érintett szervezetet, hogy az eddiginél 
sokkal aktívabban segítsék e projektek gazdáit, mindenekelőtt a kezdeti szakaszban; 

8. fontosnak tartja, hogy az európai társfinanszírozást igénylő projektek mindegyike 
esetében előzetesen értékeljék a projekt kereskedelmi potenciálját, hogy ezáltal 
meghatározhassák a legmegfelelőbb finanszírozási módokat (az EU költségvetésének 
terhére nyújtott támogatások, az Európai Beruházási Bank által nyújtott kölcsönök vagy a 
pénzügyi eszközök révén biztosított garanciák), és emellett figyelmesen értékeljék annak 
lehetőségét, hogy ahol lehet, csökkentsék a támogatás arányát, valamint hogy PPP-tesztet 
dolgozzanak ki a nagy volumenű projektek számára;

9. bízik abban, hogy a pénzügyi eszközök nagyobb mértékű stratégiai hasznosítása több, 
mint kedvező hatással lesz az európai gazdaságra, ugyanakkor fenntartja, hogy ez a hatás 
sajnálatos módon csak a rövid és középtávú projektekre fog korlátozódni; attól tart, hogy 
az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célzó uniós stratégia célkitűzéseinek 
megvalósításához szükséges projektekbe való beruházások nem valósulhatnak meg, mert 
túl kockázatosnak tűnnek a befektetők számára és mert nem állnak rendelkezésre 
közpénzek;

10. ezért kéri a projektek finanszírozására szolgáló projektkötvényekre (project bond) 
vonatkozó kezdeményezés sürgős végrehajtását és egy arra vonatkozó új kezdeményezés 
lehetőségének alapos értékelését, hogy az infrastruktúra finanszírozására európai 
kötvényeket bocsássanak ki, amelyekben az Európai Unió nyilvános kötvénykibocsátásán 
keresztül az Uniónak közvetlen tőkerészesedése lenne az infrastruktúrát érintő, közös 
érdekeket szolgáló és magas európai hozzáadott értéket képviselő projektekben;

11. úgy véli, hogy az Európai Unió azzal, hogy egyedül vagy a tagállamokkal közösen 
közvetlen tőkerészesedéssel rendelkezne az infrastruktúrát érintő (hosszú távon 
megtérülő) projektekben, erőteljes jelzést küldene mind az állami és 
magánbefektetőknek, mind a pénzpiacoknak; úgy véli, hogy az EU befektetőként való 
részvétele garanciaként szolgálna a projekt megvalósítását illetően, fontos katalizátor- és 
fellendítő hatást váltva ki.


