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Liite
Kysely
A. Yleiset kysymykset
Pyydämme teitä ilmoittamaan seuraavat tiedot seuraavista tilapäisten puitteiden perusteella toteutetuista toimenpiteistä: i) tuen rajattu sisämarkkinoille soveltuva määrä (4.2. kohta); ii) takauksina myönnetyt tuet (4.3 kohta); iii) korkotukina myönnetyt tuet (4.4 kohta); iv) tuki vihreiden tuotteiden tuotantoon (4.5 kohta). Antakaa tiedot kunkin toimenpidetyypin (i–iv) osalta erikseen.

	Oikeusperusta. Ilmoittakaa tilapäisten puitteiden mukaisesti toteutettujen toimenpiteiden oikeusperusta.
	Määrärahat. Ilmoittakaa (miljoonina euroina):
	Alkuperäiset määrärahat
	Todelliset kokonaismenot (mukaan luettuna tuki maataloustuotteiden alkutuotantoa harjoittaville yrityksille)
	Alkuperäisten määrärahojen lisäys / suunniteltu lisäys
	Onko toimenpidettä yhteisrahoitettu rakennerahastoista ja missä määrin
	Tuensaajat. Ilmoittakaa:
	Tuensaajien lukumäärä yhteensä
	Niiden tuensaajien nimet, joiden saaman takauksen tai lainan määrä on yli 50 miljoonaa euroa
	Pk-yritysten ja suurten yritysten osuudet


	Toimialakohtainen soveltaminen. Ilmoittakaa tuensaajien määrä ja menot seuraavilla aloilla:
	Tehdasteollisuus
	Autonvalmistajat
	Autojen jälleenmyyjät
	Kemianteollisuus
	Laivanrakennus
	Palvelut
	Liikenne. Tarkentakaa: maantie/rautatie/lento/merenkulku
	Muut. Täsmentäkää
	Tuen muoto. Ilmoittakaa:
	Suorien avustusten osuus
	Takauksien osuus

	Muut välineet (esim. takaisinmaksettavat avustukset, oman pääoman ehtoinen rahoitus, halpakorkoiset lainat)

	Ilmoittakaa, liittyykö toimenpide tiettyyn tavoitteeseen (esim. käyttöpääoma, investointituki, T&K) ja vastaava prosenttiosuus.


Antakaa edellä olevien vastausten lisäksi seuraavat tiedot vihreiden tuotteiden tuotannon osalta (tilapäisten puitteiden 4.5 kohta):

Yksityiskohtaiset tiedot tuettujen lainojen ympäristöhyödyistä.
	Ilmoittakaa, mitkä tulevat yhteisön tuotestandardit katsotaan viitekohdaksi tukea myönnettäessä.
	Ilmoittakaa, liittyykö hankkeisiin ennakoivaa mukautumista tuleviin yhteisön tuotestandardeihin vai liittyykö hankkeisiin ennakoivaa mukautumista ja ylittävätkö ne tulevat yhteisön tuotestandardit.

	Ilmoittakaa myönnettyjen lainojen jakauma erottaen i) uusien tuotteiden rahoitus ja ii) jo aloitettujen hankkeiden päättäminen.
	Ilmoittakaa tilapäisten puitteiden 4.5.2 kohdan e alakohtaan sisältyvien rajoitusten vaikutus (esim. niiden hakemusten määrä, jotka hylättiin, koska tämän lausekkeen ehdot eivät täyttyneet).

Ilmoittakaa riskipääomatoimenpiteistä (tilapäisten puitteiden 4.6 kohta) seuraavat tiedot: 
	Määrärahat Ilmoittakaa pk-yritysten tämän toimenpiteen perusteella käyttöönsä saamat arvioidut lisävarat.
	Tuensaajat. Ilmoittakaa:

	Tuensaajien lukumäärä yhteensä
	Alkuvaiheen pääomaa saavien pk-yritysten osuus
	Laajentamiseen tarvittavaa pääomaa saavien pk-yritysten osuus

	Toimialakohtainen soveltaminen. Ilmoittakaa tuensaajien määrä seuraavilla aloilla:

	Tehdasteollisuus
	Autonvalmistajat
	Autojen jälleenmyyjät
	Kemianteollisuus
	Palvelut
	Liikenne. Tarkentakaa: maantie/rautatie/lento/merenkulku
	Muu. Täsmentäkää


Ilmoittakaa lyhytaikaisista vientiluottovakuutuksista (tilapäisten puitteiden 5.1 kohta) seuraavat tiedot:

.Määrärahat. Ilmoittakaa (miljoonina euroina):
	Alkuperäiset määrärahat
	Todellisuudessa käytetty määrä
	Alkuperäisten määrärahojen lisäys / suunniteltu lisäys
	Onko toimenpidettä yhteisrahoitettu rakennerahastoista ja missä määrin

	Tuensaajat. Ilmoittakaa:

	Tuensaajien lukumäärä yhteensä 
	Pk-yritysten ja suurten yritysten osuudet



B. Tilapäisten puitteiden vaikutukset ja vaikuttavuus
	Missä määrin tilapäisten puitteiden perusteella toteutetuilla toimenpiteillä on pystytty ratkaisemaan rahoituksen saantiin liittyvät ongelmat? Täsmentäkää, mitkä toimenpiteet, minkä tyyppisten yritysten (suuret yritykset / pk-yritykset) osalta ja millä toimialoilla.
	Ilmoittakaa niiden tuensaajien osuus, jotka eivät olleet vaikeuksissa 1. heinäkuuta 2008, mutta joiden tällä hetkellä voidaan katsoa olevan vaikeuksissa pelastamis- ja rakenneuudistustukea koskevissa yhteisön suuntaviivoissa vahvistetun määritelmän mukaisesti.
	Onko tilapäisten puitteiden perusteella toteutetuilla toimenpiteillä pystytty välttämään joidenkin yritysten joutuminen konkurssiin? Mitä nämä toimenpiteet olivat? Mitkä olivat toimialat ja minkä tyyppisiä olivat yritykset (suuret yritykset / pk-yritykset)?
	Antakaa esimerkkejä vihreiden tuotteiden tuotantoon myönnetyn tuen käytännön sovelluksista, jotka ovat toimineet asianmukaisina ja huomattavina kannusteina kriisistä selviämiseksi ”vihrein” keinoin (esimerkiksi nopeuttamalla siirtymistä vihreämpään ja innovatiivisempaan talouteen)?
	Onko kilpailevalle yritykselle toisessa jäsenvaltiossa tilapäisten puitteiden perusteella myönnetty tuki mielestänne vahingoittanut tai voisiko se mielestänne vahingoittaa maanne yrityksiä? Oletteko saaneet tähän liittyviä valituksia?
	Kuvailkaa tilapäisten puitteiden mahdollisia vaikutuksia pankkijärjestelmään.
	Ilmoittakaa, kuinka on varmistettu, että tilapäisten puitteiden perusteella toteutettujen tukitoimenpiteiden myöntämistä koskevissa edellytyksissä on otettu huomioon yrityksen luottokelpoisuus ja markkinoiden kehitys.
	Ilmoittakaa, onko asetettu tilapäisten puitteiden perusteella toteutettujen tukitoimenpiteiden käyttöä koskevia vaatimuksia esimerkiksi puitteiden tehokkuuden parantamiseksi. Kuvailkaa niitä ja ilmoittakaa niiden vaikutus kansallisilla ja sisämarkkinoilla.
	Mitä muita tehokkaaksi osoittautuneita toimenpiteitä on otettu käyttöön, jotta finanssikriisin kielteiset vaikutukset reaalitalouteen voidaan korjata?


C. Nykytilanne
	Antakaa konkreettisia esimerkkejä tai tietoja rahoituksen saantiin edelleen liittyvistä ongelmista. Jos ilmeisiä ongelmia vielä on, mainitkaa kyseiset toimialat, eritellen pk-yritykset ja suuret yritykset (ja niiden luottoluokitus), lyhytaikainen ja pitkäaikainen rahoitus, investointirahoitus ja käyttöpääomakustannukset.


	Jos rahoituksen saannissa on edelleen ilmeisiä ongelmia, selvittäkää ongelmien syitä ja jaotelkaa ne toimialojen sekä pk-yritysten ja suurten yritysten mukaan.


	Rahoituksen tarjonnan puute
	Yrityksen luottokelpoisuuden kannalta liian korkeat korot tai liiallisten vakuuksien pyytäminen (antakaa esimerkkejä)
	Muu (täsmentäkää)


	Miten rahoituksen saannin odotetaan kehittyvän seuraavien kuukausien kuluessa? Mitkä tekijät ovat merkityksellisiä tältä osin?


	Katsotteko, että ennen kriisiä vallinneeseen tilanteeseen verrattuna lyhytaikaisten vientiluottovakuutusten saatavuus on vähentynyt edelleen tai rajoittunut tiettyihin toimintoihin tai tiettyihin valtioihin? Antakaa tarkempia tietoja ja esimerkkejä.


	Katsotteko nykyisten markkinaolosuhteiden vallitessa, että jäsenvaltiossanne on edelleen perusteltua myöntää tilapäisten puitteiden mukaista tukea lyhytaikaisiin vientiluottovakuutuksiin? Antakaa tarkempia tietoja ja esimerkkejä.
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