
PA\899408PL.doc PE487.786v01-01

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

2012/2027(INI)

18.4.2012

PROJEKT OPINII
Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

dla Komisji Budżetowej

w sprawie innowacyjnych instrumentów finansowych w kontekście kolejnych 
wieloletnich ram finansowych
(2012/2027(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Antonio Cancian



PE487.786v01-01 2/4 PA\899408PL.doc

PL

PA_NonLeg



PA\899408PL.doc 3/4 PE487.786v01-01

PL

WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Budżetowej, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. podkreśla, że różnorodność instrumentów finansowych i europejskich instrumentów 
współfinansowania stanowi czynnik powodujący dezorientację i niepewność podmiotów 
publicznych i prywatnych, które chcą z nich korzystać; ma zatem nadzieje, że instrumenty 
te, w tym fundusze strukturalne, zostaną zracjonalizowane i objęte koordynacją, aby 
umożliwić ich efektywne stosowanie w unijnych i spójnych ramach;

2. podkreśla, że wyniki funkcjonowania niektórych instrumentów finansowych dostępnych 
już w sektorze energetycznym, takich jak Europejski Fundusz na rzecz Efektywności 
Energetycznej (EFEE) i fundusz Marguerite, niestety nie odpowiadają oczekiwaniom; 
zauważa, że ze środków pochodzących z funduszu Marguerite została dotąd sfinansowana 
bardzo mała liczba projektów, a w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz 
Efektywności Energetycznej proponuje się podmiotom, które chcą z niego skorzystać, 
warunki finansowania podobne do tych oferowanych na zwykłym rynku, a nawet mniej 
korzystne; uważa, że przy przyjmowaniu przyszłych instrumentów finansowania należy 
zatem uwzględnić te niezupełnie pozytywne doświadczenia;

3. wyraża ubolewanie w związku z tym, że Komisja uważa środki z Europejskiego Funduszu 
na rzecz Efektywności Energetycznej za dotację, mimo że faktycznie mechanizm ten 
kwalifikuje się jako instrument finansowania, co sprawia, że wyklucza się możliwość 
jednoczesnego korzystania z funduszy strukturalnych przez ten sam podmiot; w związku z 
tym kładzie nacisk na konieczność dopilnowania w przyszłości, aby nowe instrumenty 
mogły być wykorzystywane jednocześnie z funduszami strukturalnymi i innymi 
instrumentami przyznawania dotacji dostępnymi w Unii Europejskiej;

4. docenia nacisk położony na wspieranie MŚP poprzez instrumenty kapitałowe i dłużne 
przewidziane w programie COSME i „Horyzont 2020”; uważa jednak, że należałoby 
rozważyć możliwość podniesienia górnego progu przewidzianego w zasadach systemu 
gwarancji kredytowych (instrumentu gwarancji kredytowej) w ramach programu COSME 
(150 000 EUR), w świetle dokładniejszej oceny rzeczywistych potrzeb kredytowych 
europejskich MŚP;

5. wyraża poparcie dla inicjatyw obejmujących emisję gwarancji dla organizatorów 
projektów, aby ułatwić im dostęp do kredytów, zgodnie z systemem przewidzianym w 
ramach mechanizmu finansowania opartego na podziale ryzyka;

6. popiera działania zrealizowane w celu pobudzenia inicjatyw w zakresie badań i innowacji 
wewnątrz MŚP w ramach programu „Horyzont 2020”; podkreśla również, że 
finansowanie kapitału wysokiego ryzyka nie jest jedyną możliwą drogą do osiągnięcia 
tego celu; zwraca się zatem do Komisji i innych zainteresowanych podmiotów o 
przeanalizowanie możliwych skutków działania systemu udzielania zamówień ze strony 
MŚP dla rozwoju technologii, na które istnieje zapotrzebowanie ze strony instytucji 
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europejskich, tak aby fundusze europejskie były przeznaczane na finansowanie działań w 
zakresie opracowywania technologii użytecznych dla tych instytucji;

7. powtarza, że należy uruchomić przedmiotowe instrumenty finansowe w celu realizacji 
projektów uważanych za niezbędne do osiągnięcia celów unijnej strategii na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu; 
wzywa zatem w szczególności Komisję i EBI, jak również wszystkie pozostałe 
zaangażowane bezpośrednio i pośrednio organy, do o wiele bardziej intensywnego 
wspierania organizatorów tych projektów, zwłaszcza na początkowym etapie; 

8. uważa, że w odniesieniu do wszystkich projektów wymagających współfinansowania z 
funduszy europejskich konieczne jest przeprowadzenie oceny ex ante potencjału 
handlowego projektu, aby ustalić, jakie formy finansowania są najodpowiedniejsze 
(dotacje z budżetu UE, pożyczki od Europejskiego Banku Inwestycyjnego lub gwarancje 
udzielane w ramach instrumentów finansowych), z dokładnym rozważeniem możliwości 
obniżenia poziomu dotacji, jeżeli jest to możliwe, oraz wprowadzeniem testu PPP dla 
dużych projektów;

9. wierzy, że wpływ powszechniejszego strategicznego wykorzystywania instrumentów 
finansowych na europejską gospodarkę okaże się bardzo pozytywny, ale jest zdania, że 
korzystanie z tych instrumentów będzie niestety ograniczone do projektów przynoszących 
zyski w krótkim i średnim okresie; wyraża obawę, że inwestycje w projekty w równym 
stopniu niezbędne do osiągnięcia celów unijnej strategii na rzecz inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu mogą nie zostać 
zrealizowane, dlatego że uznaje się je za bardzo ryzykowne dla inwestorów oraz z 
powodu braku środków publicznych;

10. w związku z tym pilnie wzywa do uruchomienia inicjatywy dotyczącej pożyczek 
obligacyjnych na finansowanie projektów (obligacji projektowych) oraz do dokładnego 
rozważenia możliwości realizacji nowej inicjatywy mającej na celu emisję obligacji 
europejskich na finansowanie infrastruktury, z bezpośrednim udziałem Unii Europejskiej 
w kapitale projektów infrastrukturalnych będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania o dużej wartości dodanej dla Unii poprzez publiczną emisję obligacji 
projektowych przez Unię;

11. uważa, że posiadając bezpośredni udział w kapitale projektów infrastrukturalnych 
(charakteryzujących się długoterminową rentownością inwestycji), samodzielnie lub 
wspólnie z państwami członkowskimi, Unia dałaby mocny sygnał inwestorom 
publicznym i prywatnym, jak również rynkom finansowym; uważa, że taki udział UE w 
roli inwestora stanowiłby gwarancję realizacji projektów, powodując silny efekt 
stymulujący i równie silny efekt dźwigni. 


