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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. nurodo, kad Europos finansinių priemonių ir bendro finansavimo programų įvairovė kelia 
painiavą ir netikrumą viešiesiems ir privatiems subjektams, norintiems jomis pasinaudoti; 
todėl prašo, kad jos būtų racionalizuotos ir koordinuojamos siekiant sudaryti palankias 
sąlygas jomis veiksmingai naudotis vientisoje ir darnioje sistemoje, kuriai priskirtini ir 
struktūriniai fondai;

2. apgailestaudamas nurodo, kad tam tikrų energetikos sektoriuje jau taikomų finansinių 
priemonių, kaip antai Europos energetikos efektyvumo fondo (EEEF) ir fondo 
„Marguerite“, rezultatai yra prastesni, nei tikėtasi; pažymi, kad fondo „Marguerite“ 
lėšomis iki šiol finansuota gana mažai projektų, o Europos energetikos efektyvumo fondo 
veikla skiriama tiems, kas nori pasinaudoti panašiomis, o gal net prastesnėmis nei 
įprastinėje rinkoje finansavimo sąlygomis; mano, kad nustatant būsimas finansines 
priemones turėtų būti atsižvelgiama į šią toli gražu ne teigiamą patirtį;

3. apgailestauja, kad nors Energetikos efektyvumo fondas laikomas finansavimo priemone, 
Komisija jo skiriamas lėšas laiko subsidijomis, todėl tas pats subjektas negali gauti ir šio 
fondo, ir struktūrinių fondų paramos; todėl pabrėžia, jog būtina ateityje užtikrinti, kad 
naujosios finansinės priemonės būtų suderinamos su struktūriniais fondais ir kitomis 
Europos Sąjungos naudojamomis subsidijavimo priemonėmis;

4. vertina dėmesį, skiriamą mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) rėmimui taikant dalies 
kapitalo valdymo ir skolos priemones, numatytas programose COSME ir 
„Horizontas 2020“; vis dėlto mano, kad reikėtų apsvarstyti galimybę padidinti COSME 
programai taikomą maksimalią paskolų garantijų priemonės (angl. Loan Guarantee
Facility) ribinę vertę (150 000 EUR), tiksliau įvertinus Europos MVĮ kreditavimo 
poreikius;

5. palankiai vertina veiksmus siekiant išleisti garantijas projektų vykdytojams, kad jie 
lengviau gautų finansavimą pagal rizikos pasidalijimo finansinės priemonės (angl. Risk 
Sharing Financial Facility – RSFF) schemą;

6. remia pastangas, dedamas siekiant paskatinti mokslinius tyrimus ir inovacijas MVĮ pagal 
programą „Horizontas 2020“; taip pat nurodo, kad rizikos kapitalo finansavimas nėra 
vienintelis galimas būdas siekti šio tikslo; todėl ragina Komisiją ir kitus 
suinteresuotuosius subjektus išnagrinėti galimą sutarčių sudarymo su MVĮ sistemos 
poveikį technologijų, kurių reikalingumą įrodytų ES institucijos, vystymui, kad Europos 
fondai finansuotų pačioms institucijoms naudingų technologijų naudojimą;

7. primena, kad šios finansinės priemonės turi būti pasitelkiamos įgyvendinti projektams, 
kurie laikomi reikalingais siekiant ES pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijos tikslų; todėl ragina, visų pirma Komisiją ir EIB, bet ir visas kitas tiesiogiai ir 
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netiesiogiai dalyvaujančias organizacijas gerokai aktyviau padėti šių projektų 
vykdytojams, ypač pradiniu etapu; 

8. mano esant būtina, kad būtų atliekamas visų projektų, kuriems įgyvendinti reikalingas 
bendras europinis finansavimas, komercinio potencialo ex ante įvertinimas siekiant 
nustatyti tinkamiausias finansavimo formas (ES biudžeto lėšų subsidijos, Europos 
investicijų banko paskolos arba garantavimas kitomis finansinėmis priemonėmis), 
kruopščiai įvertinant galimybę sumažinti subsidijų procentinę dalį, o stambiems 
projektams taikant viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės kriterijų;

9. tiki, kad dažniau strategiškai naudojant finansines priemones galima labai teigiamai 
paveikti Europos ekonomiką, bet apgailestaudamas mano, kad jos būtų paveikios tik 
projektams, kurių rezultatai pasiekiami per trumpą ir vidutinį laikotarpį; nuogąstauja, kad 
gali būti neinvestuojama į projektus, reikalingus ir siekiant ES pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategijos tikslų, nes tokios investicijos gali būti laikomos pernelyg 
rizikingomis investuotojams ir trūksta valstybės lėšų;

10. todėl prašo skubiai įgyvendinti iniciatyvą dėl obligacijomis padengtų paskolų projektams 
finansuoti (angl. project bond) ir nuodugniai įvertinti, ar reikėtų naujos iniciatyvos išleisti 
euroobligacijoms infrastruktūrai, kai ES viešai išleistų projektų obligacijų ir tokiu būdu 
tiesiogiai valdytų didelę papildomą naudą Europai turinčių visuotinės svarbos 
infrastruktūros projektų kapitalą;

11. mano, kad Europos Sąjunga viena arba kartu su valstybėmis narėmis tiesiogiai 
užvaldydama infrastruktūros projektų (kurių rezultatyvumas užtikrinamas ilgalaikėmis 
investicijomis) kapitalą pasiųstų svarbią žinią viešiesiems ir privatiems investuotojams bei 
finansų rinkoms; mano, kad toks ES kaip investuotojo dalyvavimas būtų garantija, kad 
projektai bus įvykdyti, ir darytų svarbų skatinamąjį bei sverto poveikį. 


