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17.03.2010

Bilag 
Spørgeskema
A.	Generelle spørgsmål 
Der ønskes indsendt oplysninger om følgende foranstaltninger under de midlertidige EF-rammebestemmelser: (i) begrænset støtte, som er forenelig med fællesmarkedet (pkt. 4.2), (ii) støtte i form af garantier (pkt. 4.3), (iii) støtte i form af rentetilskud (pkt. 4.4) og (iv) støtte til produktion af grønne produkter (pkt. 4.5). Der bedes angivet særskilte oplysninger for hver type foranstaltninger (i-iv).
	Retsgrundlag: Angiv det relevante retsgrundlag for de foranstaltninger, der gennemføres i overensstemmelse med de midlertidige EF-rammebestemmelser.

Budget: Angiv (i mio. EUR):
	det oprindelige budget
	de faktisk afholdte samlede udgifter (herunder støtte til virksomheder inden for den primære produktion af landbrugsvarer)
	enhver forhøjelse/planlagt forhøjelse af det oprindelige budget
	hvorvidt foranstaltningen er blevet samfinansieret af strukturfondene og i bekræftende fald, i hvilket omfang.
	Støttemodtagere: Angiv:
	det samlede antal støttemodtagere 
	navne på støttemodtagere, der har modtaget et garanteret beløb eller lån på over 50 mio. EUR 
	andelen af SMV'er og store virksomheder.
	Fordeling på sektorer: Angiv antallet af støttemodtagere og udgifterne i følgende sektorer: 
	fremstillingsvirksomhed 
	bilfabrikanter 
	billeverandører
	kemikalier
	skibsbygning
	tjenesteydelser 
	transport (fordelt på vejtransport/jernbanetransport/lufttransport/søtransport)
	evt. andre sektorer.
	Støttens form: Angiv:
	procentdelen af direkte tilskud
	procentdelen af garantier
	andre instrumenter (f.eks. tilbagebetalingspligtige tilskud, egenkapital eller lavtforrentede lån). 

	Angiv, om foranstaltningen er tilknyttet særlige mål (f.eks. driftskapital, investeringsstøtte, F&U m.m.) og den tilsvarende procentdel.

Som supplement til ovenstående svar og kun for så vidt angår støtte til fremstilling af grønne produkter (pkt. 4.5 i de midlertidige EF-rammebestemmelser) angives følgende oplysninger:
Detaljerede oplysninger om miljøfordelene ved lån med rentetilskud.
	Angiv, hvilke fremtidige fællesskabsproduktstandarder der benyttes som reference ved tildeling af støtten. 

Angiv, om projekterne indebærer en tidlig tilpasning til fremtidige fællesskabsproduktstandarder, eller om projekterne både indebærer en tidlig tilpasning til disse fremtidige fællesskabsproduktstandarder og er mere vidtgående end disse. 
	Fordelingen af de ydede lån på (i) finansiering af nye produkter eller (ii) afslutning af allerede påbegyndte projekter.
	Angiv konsekvenserne af de restriktioner, der er omhandlet i pkt. 4.5.2, litra e), i de midlertidige EF-rammebestemmelser (f.eks. antallet af ansøgninger, der er afvist på grund af manglende overholdelse af denne bestemmelse).

Hvad angår risikokapitalforanstaltninger (pkt. 4.6 i de midlertidige EF-rammebestemmelser), angives følgende oplysninger: 
	Budget: Angiv et skøn over de supplerende midler, der er stillet til rådighed for SMV'er under denne foranstaltning.
	Støttemodtagere: Angiv:

	det samlede antal støttemodtagere 
	andelen af SMV'er, der modtager start- eller igangsættelseskapital 
	andelen af SMV'er, der modtager udvidelseskapital.

	Fordeling på sektorer: Angiv antallet af støttemodtagere i følgende sektorer:

	fremstillingsvirksomhed 
	bilfabrikanter 
	billeverandører 
	kemikalier
	tjenesteydelser 
	transport (fordelt på vejtransport/jernbanetransport/lufttransport/søtransport)
	evt. andre sektorer.

Hvad angår kortfristet eksportkreditforsikring (pkt. 5.1 i de midlertidige EF-rammebestemmelser), angives følgende oplysninger:
Budget: Angiv (i mio. EUR):
	det oprindelige budget
	det faktisk anvendte beløb
	enhver forhøjelse/planlagt forhøjelse af det oprindelige budget
	hvorvidt foranstaltningen er blevet samfinansieret af strukturfondene og i bekræftende fald, i hvilket omfang.

	Støttemodtagere: Angiv:

	det samlede antal støttemodtagere 
	andelen af SMV'er og store virksomheder.

B. 	De midlertidige EF-rammebestemmelsers effekt og effektivitet 
	I hvilket omfang har foranstaltninger truffet under de midlertidige EF-rammebestemmelser bidraget til at lette adgangen til finansiering? Angiv, hvilke foranstaltninger/virksomheder (store/SMV'er)/sektorer der er tale om. 

Angiv procentdelen af støttemodtagere under rammebestemmelserne, som ikke var i vanskeligheder den 1. juli 2008, men som på nuværende tidspunkt kan betragtes som virksomheder i vanskeligheder ifølge definitionen i Fællesskabets retningslinjer for rednings- og omstruktureringsstøtte. 
Har de foranstaltninger, der er truffet under de midlertidige EF-rammebestemmelser, bidraget til at undgå visse virksomheders konkurs? Angiv, hvilke foranstaltninger/virksomheder (store/SMV'er)/sektorer der er tale om? 
Giv eksempler på konkret anvendelse af støtten til fremstilling af grønne produkter, som har resulteret i egnede og mærkbare incitamenter til en "grøn vej" ud af krisen?  (f. eks. ved at bidrage til en hurtigere overgang til en økonomi, der er mere grøn og innovativ). 
Mener De, at det har skadet eller vil kunne skade danske virksomheder, at der er ydet støtte til en konkurrent i en anden medlemsstat i henhold til de midlertidige EF-rammebestemmelser? Har De modtaget klager i den anledning? 
Beskriv den indvirkning, de midlertidige EF-rammebestemmelser eventuelt har haft på banksystemet.
Angiv, hvordan De har sikret, at der med de fastsatte betingelser for ydelse af støtte under de midlertidige EF-rammebestemmelser er taget behørigt hensyn til virksomhedernes kreditværdighed og markedsudviklingen. 
Angiv, om der er indført særlige krav i tilknytning til anvendelsen af støtteinstrumenter under de midlertidige EF-rammebestemmelser, f.eks. for at øge effektiviteten. I givet fald beskrives de, og det angives, hvilken indflydelse de har haft på det nationale og det internationale marked. 
	Har De med gode resultater truffet andre foranstaltninger for at afbøde finanskrisens negative konsekvenser for realøkonomien? 
C. 	Den nuværende situation
	Angiv konkrete eksempler på eller oplysninger om eventuelle vedvarende problemer med adgang til finansiering. Hvis der stadig er påviselige problemer, angives de pågældende sektorer, idet der skelnes mellem SMV'er og store virksomheder (og deres rating), kortsigtet og langsigtet finansiering, finansiering af investering og omkostninger til forrentning af driftskapital. 

I tilfælde af fortsatte påviselige problemer med adgang til finansiering redegøres der nærmere for årsagerne hertil, idet der skelnes mellem de relevante sektorer og mellem SMV'er og større virksomheder:  
	Manglende udbud fra finansinstitutionerne
For høje rentesatser eller for store krav til sikkerhed i forhold til virksomhedernes kreditværdighed (der angives konkrete eksempler)
	Evt. andre årsager (præciseres).
	Hvordan forventes adgangen til finansiering at udvikle sig i de kommende måneder? Hvilke faktorer er i den forbindelse relevante? 
Er adgang til kortsigtet eksportkreditforsikring stadig begrænset/begrænset til visse operationer eller visse lande, hvis der sammenlignes med situationen før krisen? Der gives nærmere oplysninger og eksempler.
Mener De, at det med de nuværende markedsvilkår stadig er berettiget at yde bistand under de midlertidige EF-rammebestemmelser til kortfristet eksportkreditforsikring i Danmark? Der gives nærmere oplysninger og eksempler.
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