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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da 
v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. ugotavlja, da številčnost finančnih instrumentov in evropskih programov sofinanciranja 
povzroča zmedo in negotovost med javnimi in zasebnimi subjekti, ki jih želijo uporabljati; 
zato si prizadeva za njihovo racionalizacijo in usklajevanje, ki bosta omogočila učinkovito 
rabo v enotnem in doslednem okviru, v katerega bodo vključeni tudi strukturni skladi;

2. ugotavlja, da nekateri finančni instrumenti, ki se že uporabljajo v energetskem sektorju, 
kot sta Evropski sklad za energetsko učinkovitost (EEEF) in sklad Marguerite, žal 
dosegajo slabše rezultate od pričakovanih; ugotavlja namreč, da je sklad Marguerite doslej 
financiral precej majhno število projektov, Evropski sklad za energetsko učinkovitost pa 
ponuja vsem, ki ga želijo uporabljati, pogoje financiranja, ki so podobni ali celo manj 
ugodni od tistih, ki se ponujajo na običajnem trgu; meni, da je zato treba pri sprejemanju 
prihodnjih finančnih instrumentov upoštevati te izkušnje, ki niso popolnoma pozitivne;

3. obžaluje, da šteje Komisija Sklad za energetsko učinkovitost za subvencijo, zato ga isti 
subjekt ne more združiti z uporabo strukturnih skladov, čeprav se dejansko uvršča med 
instrumente financiranja; zato poudarja, da je v prihodnje treba zagotoviti, da bodo novi 
finančni instrumenti združljivi s strukturnimi skladi in z drugimi instrumenti 
subvencioniranja, ki jih daje na razpolago Evropska unija;

4. pozdravlja ukrepe za podporo malim in srednjim podjetjem z instrumenti kapitalske 
udeležbe in dolžniškimi instrumenti iz programov COSME in Obzorje 2020; meni pa, da 
bi bilo glede na točnejšo oceno realnih potreb evropskih malih in srednjih podjetij po 
posojilih primerno razmisliti o možnosti povišanja praga, ki ga predvideva mehanizem za 
posojilna jamstva (Loan Guarantee Facility) v okviru programa COSME (150.000 EUR);

5. pozdravlja posege, ki predvidevajo izdajo jamstev za nosilce projektov, katerih namen je 
olajšati njihov dostop do posojil po shemi, ki jo predlaga finančni instrument za delitev 
tveganja (Risk Sharing Financial Facility – RSFF);

6. podpira prizadevanja za spodbujanje raziskav in inovacij v malih in srednjih podjetjih v 
okviru programa Obzorje 2020; ugotavlja tudi, da financiranje s tveganim kapitalom ni 
edini možen način za dosego tega cilja; zato poziva Komisijo in druge zainteresirane 
strani, naj analizirajo možne posledice sistema za dodeljevanje pogodb s strani malih in 
srednjih podjetij za razvoj tehnologij, za katere evropske institucije dokažejo, da so 
potrebne, tako da bodo evropski skladi namenjeni financiranju tehnologij, ki bodo 
koristile samim institucijam;

7. poudarja, da je treba te finančne instrumente uporabiti za izvajanje projektov, ki štejejo 
kot potrebni za doseganje ciljev iz strategije Unije za pametno, trajnostno in vključujočo 
rast; zato poziva Komisijo in zlasti EIB, pa tudi vse druge neposredno ali posredno 
udeležene organe, naj bistveno dejavneje podpirajo nosilce teh projektov, zlasti v začetni 
fazi; 
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8. meni, da je treba za vse projekte, ki zahtevajo evropsko sofinanciranje, opraviti predhodno 
analizo tržnih možnosti projekta, z namenom ugotoviti, katere oblike financiranja so 
primernejše (subvencije v breme proračuna EU, posojila Evropske investicijske banke ali 
jamstva s finančnimi instrumenti), ter podrobno oceniti možnost za zmanjšanje deleža 
subvencij, če je primerno, in za velike projekte predvideti preizkus javno-zasebnega 
partnerstva;

9. je prepričan, da bo večja strateška uporaba finančnih instrumentov več kot pozitivno 
vplivala na evropsko gospodarstvo, vendar hkrati meni, da bo ta vpliv žal omejen na 
projekte s kratkoročnimi in srednjeročnimi rezultati; se boji, da naložb v projekte, ki so 
prav tako potrebni za doseganje ciljev strategije Unije za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast, morda ne bo mogoče izvesti, ker jih bodo vlagatelji šteli za preveč 
tvegane in zaradi pomanjkanja javnih sredstev;

10. zato zahteva, naj se začne nujno izvajati pobuda o obveznicah za financiranje projektov 
(project bond) in podrobno oceni možnost nove pobude za izdajo evropskih obveznic za 
infrastrukturo, z neposredno udeležbo Evropske unije v kapitalu infrastrukturnih projektov 
v skupnem interesu z veliko evropsko dodano vrednostjo prek javne izdaje projektnih 
obveznic s strani Unije;

11. meni, da bi Evropska unija, sama ali skupaj z državami članicami, z neposredno udeležbo 
v kapitalu infrastrukturnih projektov (za katere je značilna dolgoročna donosnost naložb) 
posredovala močan signal javnim in zasebnim vlagateljem ter finančnim trgom; meni, da 
bi udeležba EU kot vlagateljice pomenila zagotovilo za uresničitev projekta, imela pa bi 
tudi pomembne učinke katalizatorja in vzvoda. 


