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IEROSINĀJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. norāda, ka finanšu instrumentu un Eiropas līdzfinansēšanas programmu daudzveidība rada 
apjukumu un neskaidrību valsts un privātajā sektorā, kas vēlas tos izmantot; tādēļ pauž 
cerību, ka to racionalizēšana un koordinēšana veicinātu efektīvu izmantošanu vienotas un 
saskaņotas kopienas ietvaros, tostarp struktūrfondos;

2. norāda, ka daži jau enerģētikas jomā darbojošies finanšu instrumenti, kā, piemēram, 
Eiropas Energoefektivitātes fonds (EEF) un fonds Marguerite, diemžēl nav devuši cerētos 
rezultātus; norāda arī, ka fonds Marguerite līdz šim finansējis ierobežotu skaitu projektu, 
savukārt Eiropas Energoefektivitātes fonds darbojas, piedāvājot tiem, kas to vēlas, 
izmantot finansēšanas nosacījumus, kas ir līdzvērtīgi vai pat neizdevīgāki par tiem, ko 
piedāvā parastais tirgus; uzskata, ka turpmāk, pieņemot jaunus finanšu instrumentus, 
jāņem vērā šī ne pārāk pozitīvā pieredze;

3. pauž nožēlu, ka Eiropas Energoefektivitātes fondu, kaut arī tas faktiski darbojas kā 
finanšu instruments, Komisija uzskata par dotāciju, un tātad tas ir nesaderīgs ar tās 
struktūrfondu izmantošanu; tāpat uzsver, ka turpmāk jāpārliecinās par to, vai jaunie 
finanšu instrumenti ir saderīgi ar struktūrfondiem un ar citiem Eiropas Savienības 
piedāvātajiem dotāciju instrumentiem;

4. atzinīgi vērtē uzmanību, kas tiek pievērsta MVU atbalstam, izmantojot kapitāla 
līdzdalības un parāda instrumentus, ko paredz programmas COSME un „Apvārsnis 2020”; 
tāpat uzskata par lietderīgu apsvērt iespēju palielināt maksimālo likmi, ko paredz 
aizdevumu garantijas mehānisms (Loan Guarantee Facility) COSME ietvaros 
(EUR 150 000), lai precīzāk noteiktu Eiropas MVU reālās kredīta vajadzības;

5. labvēlīgi raugās uz pasākumiem, kas saistīti ar garantiju izsniegšanu projektu virzītājiem, 
lai veicinātu to piekļuvi kredītiem saskaņā ar shēmu, ko piedāvā riska dalīšanas (Risk 
Sharing Financial Facility — RSFF) finanšu instruments;

6. atbalsta centienus veicināt pētniecību un inovāciju MVU programmas „Apvārsnis 2020” 
ietvaros; atzīmē, ka riska kapitāla finansējums nav vienīgais veids, kā sasniegt minēto 
mērķi; aicina Komisiju un pārējās ieinteresētās puses izanalizēt MVU līgumu piešķiršanas 
sistēmas iespējamo ietekmi uz Eiropas institūcijām nepieciešamo tehnoloģiju attīstību, 
tādējādi, lai Eiropas fondi finansētu tās institūcijām derīgo tehnoloģiju izstrādi;

7. atgādina, ka ar šiem finanšu instrumentiem jāīsteno projekti, kas nepieciešami, lai 
sasniegtu Eiropas Savienības stratēģijas mērķus par gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu 
izaugsmi; tāpat aicina Komisiju un jo sevišķi Eiropas Investīciju banku (EIB), kā arī 
pārējās tieši vai netieši iesaistītās institūcijas daudz aktīvāk palīdzēt projektu virzītājiem, 
jo īpaši sākuma posmā;
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8. uzskata, ka visiem projektiem, kuriem nepieciešams Kopienas līdzfinansējums, jāveic ex-
ante novērtējums par projekta komerciālajām iespējām, lai noteiktu, kādi finansējuma 
veidi būtu vispiemērotākie (no Eiropas Savienības budžeta piešķirtās dotācijas, Eiropas 
Investīciju bankas aizdevumi vai garantijas ar finanšu instrumentu starpniecību), uzmanīgi 
izvērtējot iespēju samazināt, kur tas ir iespējams, dotāciju daļu un sagatavojot PPP testu 
liela apjoma projektiem;

9. cer uz finanšu instrumentu plašākas izmantošanas vairāk nekā pozitīvo ietekmi uz Eiropas 
ekonomiku, bet uzskata, ka tas diemžēl iespējams tikai tādos projektos, kuriem ir īsa vai 
vidēja termiņa peļņa; pauž bažas par to, ka ieguldījumi projektos, kas nepieciešami, lai 
sasniegtu Eiropas Savienības stratēģijas mērķus par gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu 
izaugsmi, var palikt neīstenoti, jo tos uzskata par investoriem pārāk riskantiem un trūkst 
arī valsts finansējuma;

10. aicina steidzami īstenot iniciatīvu par obligāciju aizņēmumiem projektu finansēšanai 
(project bond) un precīzi novērtēt iespēju īstenot jaunu iniciatīvu par Eiropas izdotajām 
obligācijām infrastruktūrai ar tiešu Eiropas Savienības piedalīšanos kapitālā, kas paredzēts 
kopēju interešu infrastruktūras projektiem ar augstu Eiropas pievienoto vērtību, Savienībai 
publiski izdodot project bond;

11. uzskata, ka, Eiropas Savienība (viena vai kopā ar citām dalībvalstīm), piedaloties tieši 
infrastruktūras projektu (kuriem raksturīga ilgtermiņa investīciju atdeve) kapitālā, raidītu 
spēcīgu signālu valsts un privātajiem investoriem, kā arī finanšu tirgiem; uzskata, ka šāda 
Eiropas Savienības piedalīšanās kā investoram nozīmētu projekta īstenošanas garantiju, 
radot spēcīgu katalizatora efektu un tikpat spēcīgu sviras efektu.


