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Lisa 
Küsimustik
A. Üldised küsimused 
Palun esitage teavet järgmiste ajutise raamistiku meetmete kohta: i) ühisturuga kokkusobiv piiratud summas antav abi (punkt 4.2); ii) garantiidena antav riigiabi (punkt 4.3); iii) subsideeritud intressimäärana antav abi (punkt 4.4); iv) keskkonnahoidlike toodete tootmiseks antav abi (punkt 4.5). Palun vastake iga meetmeliigi (i–v) kohta eraldi.

	Õiguslik alus: märkige kooskõlas ajutise raamistikuga võetud meetmete asjaomane õiguslik alus.
	Eelarve. Märkige (miljonites eurodes):
	esialgne eelarve;
	tegelikud kogukulud (k.a abi põllumajandustoodete esmatootmisega tegelevatele ettevõtjatele);
	esialgse eelarve suurendamine / kavandatav suurendamine;
	kas ja millises ulatuses on meedet kaasrahastatud struktuurifondidest.
	Abisaajad. Märkige:
	abisaajate koguarv; 
	nimetage abisaajad, kes on saanud tagatud summasid või laenu üle 50 miljoni euro; 
	VKEde ja suurettevõtjate vahekord.


	Abi andmine sektorite kaupa. Märkige abisaajate arv ja kulud järgmistes sektorites: 
	tootmine; 
	autotootjad; 
	autode tarnijad;
	keemiatööstus;
	laevaehitus;
	teenused; 
	transport, täpsustage: maantee/raudtee/õhu/mere
	muud, täpsustage.
	Abi vorm. Märkige:
	otsetoetuste osatähtsus;
	garantiide osatähtsus;

	muud vahendid (näiteks tagasimakstavad toetused, aktsiakapitalis osalemine, sooduslaenud).

	Märkige kas meede on seotud konkreetsete eesmärkidega (näiteks käibekapital, investeerimisabi, teadus- ja arendustegevus jne) ja esitage vastav osatähtsus.


Palun esitage lisaks eespool loetletud vastustele, juhul kui abi on antud keskkonnahoidlike toodete tootmiseks (ajutise raamistiku punkt 4.5), järgmine teave:

Üksikasjalik teave subsideeritud laenude keskkonnakasu kohta. 
	Märkige, millised ühenduse tulevased tootestandardid on abi andmise aluseks. 
	Märkige, kui projektid hõlmavad varajast ühenduse tulevaste tootestandarditega vastavusseviimist või kui projektid hõlmavad varajast vastavusseviimist ja ulatuvad ühenduse tulevastest tootestandarditest kaugemale. 

	Esitage antud laenude jaotus: i) uute toodete rahastamiseks ja ii) juba algatatud projektide lõpuleviimiseks.
	Märkige ajutise raamistiku punkti 4.5.2 alapunktis sisalduvate piirangute mõju (näiteks nimetatud tingimuse täitmata jätmise tõttu tagasilükatud taotluste arv).

Palun esitage riskikapitalimeetmete (ajutise raamistiku punkt 4.6) kohta järgmine teave: 
	Eelarve: märkige lisaeelarve prognoos VKEde jaoks käesoleva meetme raames.
	Abisaajad. Märkige:

	abisaajate koguarv; 
	varajase kasvuetapi kapitali saavate VKEde osatähtsus; 
	arengukapitali saavate VKEde osatähtsus. 

	Abi andmine sektorite kaupa. Märkige abisaajate arv järgmistes sektorites:

	tootmine; 
	autotootjad; 
	autode tarnijad; 
	keemiatööstus;
	teenused; 
	transport, täpsustage: maantee/raudtee/õhu/mere
	muud, täpsustage.


Palun esitage lühiajalise ekspordikrediidikindlustuse (ajutise raamistiku punkt 5.1) kohta järgmine teave:

Eelarve. Märkige (miljonites eurodes):
	esialgne eelarve;
	tegelikult kasutatud summa;
	esialgse eelarve suurendamine / kavandatav suurendamine;
	kas ja millises ulatuses on meedet kaasrahastatud struktuurifondidest.

	Abisaajad. Märkige:

	abisaajate koguarv; 
	VKEde ja suurettevõtjate vahekord.



B. 	Ajutise raamistiku mõju ja tulemuslikkus 
	Mil määral on ajutise raamistikuga hõlmatud meetmed aidanud vähendada rahastamise vähese kättesaadavuse probleeme? Täpsustage, millised meetmed, mis liiki ettevõtjatele (suurettevõtjad/VKEd) ja millistes sektorites. 
	Märkige, kui suur osa ajutise raamistiku kaudu abisaanutest ei olnud 1. juuli 2008. aasta seisuga rahalistes raskustes, kuid keda võib pidada praegu rahalistes raskustes olevaks vastavalt ühenduse päästmis- ja ümberkorraldamisabi suuniste määratlusele. 
	Kas ajutise raamistikuga hõlmatud meetmed on aidanud vältida ettevõtjate pankrotte? Täpsustage, millised meetmed, mis liiki ettevõtjatele (suurettevõtjad/VKEd) ja millistes sektorites. 
	Palun esitage konkreetse kasutamise näiteid keskkonnahoidlike toodete tootmiseks antud abi kohta, mis on olnud sobivaks ja märgatavaks stiimuliks majanduse keskkonnahoidlikuks elavdamiseks kriisi järel (näiteks aidates kiirendada nihet keskkonnahoidlikuma ja innovaatilisema majanduse suunas). 
	Kas arvate, et Teie riigi ettevõtjaid on kahjustanud või võib kahjustada teise liikmesriigi konkurendile antud ajutise raamistiku abi? Kas sellega seoses on esitatud kaebusi? 
	Kirjeldage, kas ja millist mõju on ajutine raamistik avaldanud pangandussüsteemile. 
	Märkige, kuidas olete taganud, et ajutise raamistikuga hõlmatud abi andmise tingimused arvestaks ettevõtja krediidivõimet ja turu arengut. 
	Märkige, kas ajutise raamistikuga hõlmatud abi saamiseks on kehtestatud mingeid tingimusi, näiteks abi tõhususe parandamiseks. Kirjeldage neid ja märkige nende mõju riiklikul ja siseturul. 
	Milliseid muid tulemuslikeks osutunud meetmeid olete võtnud finantskriisi negatiivse mõju leevendamiseks reaalmajanduses?


C. Praegune olukord 
	Palun esitage konkreetseid näiteid või andmeid püsivatest probleemidest rahastamise kättesaadavusega, kui neid on. Kui ikka veel esineb tõendatavaid probleeme, märkige asjaomased sektorid, eristades VKEd ja suurettevõtjad (ja nende reitingud), lühi- ja pikaajaline rahastamine, kulud investeeringute rahastamiseks ja käibekapitalile. 


	Püsivate tõendatavate rahastamise kättesaadavuse probleemide puhul selgitage ja täpsustage probleemide põhjus, eristades asjaomased sektorid ning VKEd ja suurettevõtjad: 


	finantsüksuste pakkumise puudumine;
	ülemäärase intressi või tagatise nõudmine võrreldes ettevõtja krediidivõimega (palun esitage konkreetseid näiteid);
	muu (täpsustage).


	Kuidas muutub rahastamise kättesaadavus Teie arvates järgmiste kuude jooksul? Millised tegurid võiksid seda mõjutada? 


	Kas olete seisukohal, et lühiajalise ekspordikrediidikindlustuse kättesaadavus on võrreldes kriisieelse olukorraga ikka veel vähendatud või on see piiratud teatavate toimingute või riikidega? Esitage andmeid ja näiteid.


	Kas olete seisukohal, et praeguste turutingimuste juures on õigustatud Teie liikmesriigis ajutise raamistikuga hõlmatud abi andmine lühiajaliseks ekspordikrediidikindlustuseks? Esitage andmeid ja näiteid.
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