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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. stelt dat de vele Europese financiële instrumenten en programma's voor medefinanciering 
leiden tot verwarring en onzekerheid bij de openbare en particuliere instanties die er 
gebruik van willen maken; hoopt evenwel op een rationalisering en een coördinatie ervan 
zodat ze binnen een uniform en coherent kader, met inbegrip van de structuurfondsen, 
efficiënt kunnen worden gebruikt;

2. stelt dat bepaalde reeds in de energiesector operationele financiële instrumenten, zoals het 
Europees fonds voor energie-efficiëntie (EEE-F) en het Fonds Marguerite, niet de 
verwachte resultaten opleveren; stelt vast dat het Fonds Marguerite tot nu toe een eerder 
beperkt aantal projecten heeft gefinancierd, terwijl het Europees fonds voor energie-
efficiëntie aan al wie ervan gebruik wil maken gelijkaardige financieringsvoorwaarden 
biedt, of zelfs gunstigere voorwaarden dan die door de gewone markt worden geboden; is 
van oordeel dat de goedkeuring van toekomstige financiële instrumenten rekening moet 
houden met deze niet helemaal positieve ervaringen;

3. betreurt dat het Europees fonds voor energie-efficiëntie dat in feite als een zuiver 
financieringsinstrument geldt, door de Commissie wordt beschouwd als een subsidie en 
dus onverenigbaar is met het gebruik van structuurfondsen door dezelfde instantie; 
benadrukt evenwel dat er in de toekomst voor moet worden gezorgd dat nieuwe financiële 
instrumenten verenigbaar zijn met de structuurfondsen en met andere subsidie-
instrumenten die door de Europese Unie ter beschikking worden gesteld;

4. stelt de aandacht op prijs die wordt geschonken aan de ondersteuning van kmo's via 
instrumenten voor schuld- en aandelenparticipatie in de COSME- en Horizon 2020-
programma's; acht het evenwel opportuun de mogelijkheid te overwegen om de 
maximumdrempel in de leningsgarantiefaciliteit (Loan Guarantee Facility) in het kader 
van COSME (150.000 euro) te verhogen, in het licht van een preciezere beoordeling van 
de werkelijke kredietvereisten van de Europese kmo's;

5. staat gunstig tegenover interventies voor de garantieacties voor initiatiefnemers van 
projecten, die tot doel hebben aan hen een betere toegang tot krediet te verlenen volgens 
het plan voorgesteld in de financieringsfaciliteit met risicodeling (Risk Sharing Financial 
Facility – RSFF);

6. steunt de geleverde inspanningen om onderzoek en innovatie aan te moedigen bij kmo's in 
het kader van het Horizon 2020-programma; stelt evenzo dat de financiering van 
risicokapitaal niet de enige mogelijkheid biedt om deze doelstelling te verwezenlijken; 
verzoekt de Commissie en de andere betrokken instanties om de mogelijke gevolgen te 
analyseren van een systeem voor de gunning van opdrachten door kmo's voor de 
ontwikkeling van technologieën waarvan de Europese instellingen de noodzaak hebben 
aangetoond, op een dergelijke wijze dat de totstandkoming van de voor de instellingen 
zelf nuttige technologieën door Europese fondsen zullen worden gefinancierd;
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7. voert aan dat deze financiële instrumenten moeten worden geactiveerd om projecten te 
realiseren die als noodzakelijk worden geacht voor het bereiken van de doelstellingen van 
de strategie van de Europese Unie voor slimme, duurzame en inclusieve groei; verzoekt 
evenwel de Commissie en in het bijzonder de EIB, maar ook alle andere direct en indirect 
betrokken instellingen, om veel actiever steun te verlenen aan de initiatiefnemers van deze 
projecten, vooral in de beginfase; 

8. acht het noodzakelijk dat alle projecten waarvoor een Europese medefinanciering wordt 
gevraagd, ex ante worden beoordeeld op de handelsmogelijkheden van het project, zodat 
kan worden vastgesteld welke financieringsvormen het geschiktst zijn (subsidies 
toegekend ten laste van de begroting van de Europese Unie, leningen door de Europese 
Investeringsbank of garanties door middel van financiële instrumenten), waarbij met zorg 
de mogelijkheid wordt nagegaan om het aandeel van subsidies waar mogelijk te beperken 
en een PPP-test wordt uitgevoerd voor grote projecten;

9. heeft vertrouwen in het meer dan positieve effect van een groter strategisch gebruik van 
financiële instrumenten op de Europese economie, maar stelt dat het helaas beperkt zal 
zijn tot projecten met rendementen op korte en middellange termijn; vreest dat de 
investeringen in projecten die even noodzakelijk zijn voor het realiseren van de 
doelstellingen van de strategie van de Europese Unie voor een slimme, duurzame en 
inclusieve groei, niet zullen kunnen worden gerealiseerd omdat die als te riskant zullen 
worden beschouwd door investeerders en door het gebrek aan openbare fondsen;

10. vraagt evenwel met aandrang om het initiatief voor projectobligaties voor de financiering 
van projecten (project bond) in te voeren en nauwkeurig de mogelijkheid te beoordelen 
van een nieuw initiatief voor de uitgifte van Europese obligaties voor infrastructuur, met 
directe participatie van de Europese Unie in het kapitaal van infrastructuurprojecten van 
gemeenschappelijk belang met een sterke toegevoegde Europese waarde door middel van 
de publieke emissie van project bonds door de Europese Unie;

11. is van mening dat de Europese Unie, die alleen of samen met lidstaten direct participeert 
in het kapitaal van infrastructuurprojecten (gekenmerkt door een rendement van de 
investeringen op lange termijn), een krachtig signaal zou geven aan de publieke en private 
investeerders, evenals aan de financiële markten; is van mening dat deze participatie van 
de Europese Unie in de hoedanigheid van investeerder, zou garanderen dat het project 
wordt gerealiseerd, met een sterk katalyserend effect en een evenzeer sterk hefboomeffect. 


