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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt 
utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet påpekar att mångfalden bland de finansiella instrumenten och de 
europeiska samfinansieringsprogrammen är en aspekt som skapar förvirring och osäkerhet 
hos de offentliga och privata parter som vill utnyttja dem. Parlamentet efterlyser därför 
rationalisering och samordning av dessa i syfte att främja en effektiv användning inom en 
enhetlig och samstämmig ram, där strukturfonderna ingår.

2. Europaparlamentet påpekar att vissa finansiella instrument som redan används inom 
energisektorn, till exempel Europeiska fonden för energieffektivitet och
Margueritefonden, uppvisar lägre resultat än väntat. Parlamentet noterar att 
Margueritefonden faktiskt bara har finansierat ett mycket begränsat antal projekt och att 
Europeiska fonden för energieffektivitet erbjuder dem som önskar att utnyttja den 
finansieringsvillkor som liknar, eller till och med är sämre än, de villkor som den vanliga 
marknaden kan erbjuda. Parlamentet anser därför att man vid inrättandet av framtida 
finansieringsinstrument bör dra lärdom av dessa inte helt positiva fakta. 

3. Europaparlamentet beklagar att kommissionen betraktar Europeiska fonden för 
energieffektivitet som ett bidrag, trots att den är ett finansiellt instrument, och därmed 
oförenlig med utnyttjandet av strukturfonder. Parlamentet understryker därför att det är 
nödvändigt att se till att framtida finansiella instrument är förenliga med strukturfonderna 
och EU:s andra tillgängliga instrument.

4. Europaparlamentet gläds åt den uppmärksamhet som har riktats till stödet för små och 
medelstora företag genom instrument för deltagande för kapital och lån genom 
programmen COSME och Horisont 2020. Parlamentet anser dock att man bör överväga 
möjligheten att höja taket för lånegarantin (Loan Guarantee Facility) inom COSME 
(150 000 euro), för att kunna göra en mer exakt utvärdering av de europeiska små och 
medelstora företagens verkliga behov av lån.

5. Europaparlamentet välkomnar de åtgärder som vidtas för beviljande av garantier till 
initiativtagare i syfte att underlätta deras tillgång till lån, i enlighet med det system som 
har föreslagits inom finansieringsinstrumentet för riskdelning,

6. Europaparlamentet stöder de insatser som har gjorts för att främja forskning och 
innovation i små och medelstora företag inom Horisont 2020-programmet. Parlamentet 
framhåller också att finansiering genom riskkapital inte är det enda sättet att uppnå detta 
mål. Parlamentet uppmanar därför kommissionen och de andra intressenterna att utvärdera 
de möjliga följderna med ett tilldelningssystem för kontrakt till små och medelstora 
företag för sådan teknisk utveckling som EU-institutionerna är intresserade av, så att de 
europeiska medlen finansierar utvecklingen av teknik som är användbar för 
institutionerna.
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7. Europaparlamentet betonar att dessa finansiella instrument måste användas för att 
genomföra de projekt som anses nödvändiga för att kunna uppnå målen i Europeiska 
unionens strategi för en smart och hållbar tillväxt för alla. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen och särskilt Europeiska investeringsbanken, men även alla de andra organ 
som är direkt eller indirekt inblandade, att särskilt i början stödja initiativtagarna till dessa 
projekt mycket mer aktivt. 

8. Europaparlamentet anser att det för alla de projekt som kräver europeisk samfinansiering 
är nödvändigt att göra en förhandsutvärdering av projektets kommersiella potential, i syfte 
att fastställa vilka finansieringsformer som är lämpliga (bidrag från EU:s budget, lån från 
Europeiska investeringsbanken eller garantier genom finansiella instrument). För detta 
ändamål bör man se över möjligheten att minska antalet bidrag där det är möjligt och 
genomföra ett test för partnerskap mellan den offentliga och den privata sektorn för 
omfattande projekt.

9. Europaparlamentet ser fram emot den positiva effekt på Europas ekonomi som följer av en 
mer strategisk användning av de finansiella instrumenten, men anser att användningen 
tyvärr kommer att begränsas till kort- eller medelsiktiga projekt. Parlamentet befarar att 
investeringar i projekt som är nödvändiga för att uppnå målen i Europeiska unionens 
strategi för en smart och hållbar tillväxt för alla inte kommer att kunna genomföras 
eftersom investerarna anser att de är för riskfyllda på grund av bristen på offentliga medel. 

10. Europaparlamentet uppmanar därför till att man omgående genomför initiativet för 
obligationslån för finansieringen av projekt (project bond) och att man noggrant överväger 
möjligheten till ett nytt initiativ för emission av europeiska obligationer för infrastruktur, 
med Europeiska unionens direkta deltagande i form av kapital till infrastrukturprojekt av 
allmänt intresse och med stort mervärde för Europa, genom offentlig emission av 
europeiska obligationer. 

11. Europaparlamentet anser att Europeiska unionens deltagande, själv eller tillsammans med 
andra medlemsstater, genom att bidra med kapital till infrastrukturprojekt (som 
karakteriseras av en långsiktig avkastning från investeringarna) skulle sända en kraftfull 
signal till offentliga och privata investerare såväl som till finansmarknaderna. Parlamentet 
anser att EU i rollen som investerare skulle erbjuda en garanti för projektets 
förverkligande och därmed skapa en stark katalysator- och hävstångseffekt. 


