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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:  

1. konštatuje, že množstvo finančných nástrojov a európskych programov spolufinancovania 
spôsobuje zmätok a neistotu na strane verejných a súkromných subjektov, ktoré majú 
záujem o ich využitie; z tohto dôvodu vyzýva na racionalizáciu a koordináciu týchto 
nástrojov a programov s cieľom podporiť efektívne využívanie fondu Marguerite v rámci 
jednotného a uceleného rámca, vrátane štrukturálnych fondov;

2. konštatuje, že niektoré finančné nástroje existujúce v odvetví energetiky ako Európsky 
fond pre energetickú účinnosť (EEEF) a fond Marguerite žiaľ nedosahujú očakávané 
výsledky; poukazuje na skutočnosť, že z fondu Marguerite sa doteraz financoval dosť 
obmedzený počet projektov, kým Európsky fond pre energetickú účinnosť ponúka 
záujemcom o jeho využitie podmienky financovania, ktoré sú podobné, alebo aspoň nie 
menej výhodné, ako bežné trhové podmienky; zastáva názor, že pri prijímaní budúcich 
finančných nástrojov by sa preto malo vychádzať z týchto, nie úplne pozitívnych, 
skúseností;

3. vyjadruje ľútosť, že hoci sa Európsky fond pre energetickú účinnosť v skutočnosti zriadil
ako nástroj financovania, Komisia ho považuje za dotáciu a z tohto dôvodu je 
nezlučiteľné, aby rovnaký subjekt čerpal zároveň aj zo štrukturálnych fondov; z tohto 
dôvodu zdôrazňuje potrebu v budúcnosti zabezpečiť zlučiteľnosť nových finančných 
nástrojov so štrukturálnymi fondmi a inými prostriedkami dotácie, ktoré poskytuje 
Európska únia;

4. víta pozornosť, ktorá sa venuje podpore MSP prostredníctvom kapitálových a úverových 
nástrojov na základe programov COSME a Horizont 2020; považuje však za vhodné 
zvážiť možnosť zvýšenia maximálneho limitu stanoveného v rámci mechanizmu nástroja 
záruk na úvery (Loan Guarantee Facility) v programe COSME (150 000 EUR) s ohľadom 
na presnejšie posúdenie skutočných úverových potrieb európskych MSP;

5. priaznivo hodnotí zásahy zahŕňajúce vydávanie záruk pre predkladateľov projektov 
s cieľom uľahčiť ich prístup k úverom, a to podľa schémy finančného nástroja
s rozdelením rizika (Risk Sharing Financial Facility – RSFF);

6. podporuje úsilie vynaložené na povzbudenie výskumu a inovácií v MSP v rámci 
programu Horizont 2020; ďalej konštatuje, že financovanie rizikového kapitálu nie je 
jedinou cestou k dosiahnutiu tohto cieľa; vyzýva preto Komisiu a iné zúčastnené subjekty 
na analýzu možných následkov systému zadávania zákaziek zo strany MSP na vývoj 
technológií, ktorých potrebu preukážu európske inštitúcie, takým spôsobom, že 
z európskych prostriedkov sa bude financovať rozvoj technológií, ktoré sú potrebné pre 
samotné inštitúcie;

7. zdôrazňuje, že tieto finančné nástroje sa majú použiť na realizáciu projektov, ktoré sa 
považujú za nevyhnutné na dosiahnutie cieľov stratégie Únie pre inteligentný, udržateľný
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a inkluzívny rast; vyzýva preto Komisiu a najmä EIB, ale aj všetky ostatné priamo alebo 
nepriamo zúčastnené strany, aby oveľa aktívnejšie pomáhali predkladateľom týchto 
projektov, a to najmä v počiatočnej fáze; 

8. považuje za nevyhnutné, aby sa pri všetkých projektoch, ktoré zahŕňajú spolufinancovanie
z európskych fondov vykonalo predbežné posúdenie komerčného potenciálu daného 
projektu s cieľom stanoviť, aké formy financovania sú najvhodnejšie (dotácie z rozpočtu 
EÚ, úvery poskytnuté Európskou investičnou bankou alebo záruky prostredníctvom 
finančných nástrojov), pričom by sa, tam kde je to možné, starostlivo prehodnotila 
možnosť zníženia podielu dotácií a pri veľkých projektoch by sa overovala výhodnosť 
PPP projektov;

9. spolieha sa na viac ako pozitívny vplyv širšieho strategického využitia finančných 
nástrojov na európsku ekonomiku, domnieva sa však, že toto využitie sa žiaľ obmedzí na 
projekty s krátkodobými a strednodobými výnosmi; obáva sa, že investície do projektov, 
ktoré sú rovnako potrebné na dosiahnutie cieľov stratégie Únie pre inteligentný, 
udržateľný a inkluzívny rast, sa nemusia realizovať, pretože sa budú považovať za príliš 
rizikové pre investorov, a vzhľadom na nedostatok verejných prostriedkov;

10. z tohto dôvodu naliehavo žiada, aby sa realizovala iniciatíva týkajúca sa dlhopisov na 
financovanie projektov (project bond) a aby sa starostlivo posúdila vhodnosť novej 
iniciatívy za vydanie európskych dlhopisov pre infraštruktúru s priamou kapitálovou 
účasťou Európskej únie na infraštrukturálnych projektoch spoločného záujmu so silnou 
európskou pridanou hodnotou prostredníctvom verejnej emisie dlhopisov Únie;

11. zastáva názor, že Európska únia tým, že by sa sama alebo spolu s členskými štátmi priamo 
kapitálovo zúčastňovala na infraštrukturálnych projektoch (ktoré sú charakteristické 
dlhodobou návratnosťou investícií), by vyslala silný signál verejným a súkromným 
investorom, ako aj finančným trhom; domnieva sa, že takáto účasť EÚ ako investora by 
predstavovala záruku realizácie projektu a vytvorila by silný katalytický a rovnako silný 
pákový efekt. 


