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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru bugete, competentă 
în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. constată că multitudinea de instrumente financiare și de programe europene de cofinanțare 
constituie un element care generează confuzie și incertitudine în rândul persoanelor 
publice și private care vor să beneficieze de acestea; din acest motiv, dorește o 
raționalizare și o coordonare, în vederea utilizării eficiente a acestor instrumente și 
programe într-un cadru unitar și coerent, inclusiv a fondurilor structurale;  

2. arată că anumite instrumente financiare deja operaționale în sectorul energetic, precum 
Fondul european pentru eficiență energetică (EEEF) și fondul Marguerite produc totuși 
rezultate inferioare așteptărilor; astfel, observă că fondul Marguerite a finanțat până în 
prezent un număr destul de limitat de proiecte, în timp ce Fondul european pentru 
eficiență energetică acționează oferind celor care doresc să se folosească de acesta, 
condiții de finanțare similare, dacă nu mai puțin favorabile, față de cele oferite de piața 
generală; consideră că adoptarea viitoarelor instrumente financiare trebuie totuși să țină 
cont de aceste experiențe care nu sunt întru totul pozitive;

3. regretă că Fondul european pentru eficiență energetică, deși se califică drept un instrument 
de finanțare, este considerat de Comisie ca fiind o subvenție, fiind astfel incompatibil 
pentru beneficiarii acestuia să recurgă la fonduri structurale; prin urmare, subliniază 
necesitatea de a se asigura pe viitor că noile instrumente financiare sunt compatibile cu 
fondurile structurale și cu celelalte instrumente de subvenționare puse la dispoziție de 
Uniunea Europeană;

4. apreciază atenția acordată susținerii IMM-urilor prin instrumente de participare la capital 
și prin instrumente de datorie prevăzute de programele COSME și Orizont 2020; totuși, 
consideră că este necesar să se ia în calcul posibilitatea de a crește pragul maxim prevăzut 
de mecanismul de garanție pentru împrumuturi (Loan Guarantee Facility) în cadrul 
COSME (150 000 EUR), în lumina unei evaluări mai precise a cerințelor reale ale IMM-
urilor europene în ceea ce privește creditele;

5. salută intervențiile care prevăd emiterea de garanții pentru promotorii de proiecte, cu 
scopul de a facilita accesul acestora la credite, conform schemei propuse de instrumentul 
financiar de partajare a riscurilor (Risk Sharing Financial Facility – RSFF); 

6. susține efortul depus pentru încurajarea cercetării și a inovării în rândul IMM-urilor în 
cadrul programului Orizont 2020; constată, de asemenea, că finanțarea capitalului de risc 
nu este unica alternativă pentru atingerea acestui obiectiv; invită, de aceea, Comisia și 
celelalte părți interesate să analizeze posibilele implicații ale unui sistem de atribuire de 
contracte de către IMM-uri pentru dezvoltarea tehnologiilor a căror necesitate este 
demonstrată de instituțiile europene, astfel încât fondurile europene să finanțeze realizarea 
unor tehnologii utile instituțiilor în cauză;
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7. subliniază că aceste instrumente financiare trebuie să fie activate pentru a realiza 
proiectele considerate necesare în vederea atingerii obiectivelor strategiei Uniunii pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii; invită Comisia și, în special, BEI 
(Banca Europeană de Investiții), dar și celelalte organisme implicate direct sau indirect, să 
asiste mult mai activ promotorii acestor proiecte, în special în etapa inițială;  

8. consideră necesar ca pentru toate proiectele care presupun o cofinanțare europeană să se 
efectueze o evaluare ex-ante a potențialului comercial al proiectului, cu scopul de a stabili 
ce forme de finanțare sunt mai adecvate (subvenții plătite din bugetul EU, împrumuturi 
furnizate de Banca Europeană de Investiții sau garanții prin intermediul instrumentelor 
financiare), analizând cu atenție posibilitatea de a reduce ponderea subvențiilor, acolo 
unde este posibil, și prevăzând un test PPP (parteneriat public-privat) pentru proiectele de 
mari dimensiuni;

9. este convins cu privire la impactul mai mult decât pozitiv al unei mai bune utilizări 
strategice a instrumentelor financiare asupra economiei europene, însă consideră că acesta 
se va limita totuși la proiectele cu performanțe pe termen scurt și mediu; își exprimă 
îngrijorarea cu privire la faptul că investițiile în proiecte la fel de necesare pentru a atinge 
obiectivele strategiei Uniunii privind o creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă 
incluziunii nu pot fi realizate pentru că sunt considerate prea riscante pentru investitori și 
din cauza lipsei de fonduri publice;    

10. de aceea, solicită urgent să se pună în aplicare inițiativa privind împrumuturile obligatare 
pentru finanțarea proiectelor (project bond) și să se evalueze cu atenție oportunitatea unei 
noi inițiative pentru emiterea unor obligațiuni europene pentru infrastructuri, cu 
participarea directă a Uniunii Europene la capitalul proiectelor de infrastructură de interes 
comun cu o mare valoare europeană adăugată prin intermediul emiterii publice de project 
bonds de către UE;  

11. consideră că, prin participarea directă la capitalul programelor de infrastructură 
(caracterizate printr-o rentabilitate a investițiilor pe termen lung), individual sau împreună 
cu statele membre, Uniunea Europeană ar transmite un puternic semnal investitorilor 
publici și privați, precum și piețelor financiare; consideră că această participare a UE ca 
investitor ar constitui o garanție a realizării proiectului, cu efecte de catalizator și de 
pârghie semnificative. 


