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ΠΡΟΣΑΗ ΦΗΦΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ 

ζσεηικά με ηην Εςπυπαφκή Τπάπεζα Επενδύζευν (ΕΤΕπ) – Εηήζια Έκθεζη 2014 

(2015/2127(INI)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– Ϋρνληαο ππφςε ηελ Ϋθζεζε δξαζηεξηνηάησλ ηεο Δπξσπατθάο ΣξΪπεδαο Δπελδχζεσλ γηα 

ην 2014, 

– Ϋρνληαο ππφςε ηελ νηθνλνκηθά Ϋθζεζε γηα ην 2014 θαη ηελ Ϋθζεζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρεέσλ 

ηνπ 2014 ηεο Δπξσπατθάο ΣξΪπεδαο Δπελδχζεσλ, 

– Ϋρνληαο ππφςε ηελ Ϋθζεζε βησζηκφηεηαο ηνπ 2014, ηελ Ϋθζεζε ηνπ 2014 ζρεηηθΪ κε ην 

πιαέζην αμηνιφγεζεο ηξηψλ ππιψλσλ γηα ηηο πξΪμεηο ηεο ΔΣΔπ εληφο ηεο ΔΔ, θαη ηελ 

Ϋθζεζε ηνπ 2014 γηα ηα απνηειΫζκαηα ηεο Δπξσπατθάο ΣξΪπεδαο Δπελδχζεσλ εθηφο ΔΔ, 

– Ϋρνληαο ππφςε ηηο εηάζηεο εθζΫζεηο ηεο Διεγθηηθάο Δπηηξνπάο ηεο ΔΣΔπ γηα ην 

νηθνλνκηθφ Ϋηνο 2014, 

– Ϋρνληαο ππφςε ηελ εηάζηα Ϋθζεζε ηνπ Οκέινπ ηεο Δπξσπατθάο ΣξΪπεδαο Δπελδχζεσλ 

ζρεηηθΪ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαηαπνιΫκεζεο ηεο απΪηεο – 2014, 

– Ϋρνληαο ππφςε ην επηρεηξεζηαθφ ζρΫδην 2014-2016 ηνπ Οκέινπ ΔΣΔπ (17 Γεθεκβξένπ 

2013), ην εηαηξηθφ επηρεηξεζηαθφ ζρΫδην 2014-2016 ηνπ ΔΣΔ (ΓεθΫκβξηνο 2013), θαη ην 

επηρεηξεζηαθφ ζρΫδην 2015-2017 ηνπ Οκέινπ ΔΣΔπ (21 Απξηιένπ 2015), 

– Ϋρνληαο ππφςε ηελ Ϋθζεζε ζρεηηθΪ κε ηελ εθαξκνγά ηεο πνιηηηθάο ηεο ΔΣΔπ γηα ηε 

δηαθΪλεηα ην 2014, 

– Ϋρνληαο ππφςε ηελ Ϋθζεζε δξαζηεξηνηάησλ ηεο ππεξεζέαο ηνπ ππεχζπλνπ ζπκκφξθσζεο 

ζηελ ΔΣΔπ γηα ην 2014, 

– Ϋρνληαο ππφςε ηα Ϊξζξα 3 θαη 9 ηεο πλζάθεο γηα ηελ Δπξσπατθά Έλσζε (ΔΔ), 

– Ϋρνληαο ππφςε ηα Ϊξζξα 15, 126, 174, 175, 208, 209, 271, 308 θαη 309 ηεο πλζάθεο γηα 

ηε ιεηηνπξγέα ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο (ΛΔΔ) θαη ην Πξσηφθνιιν αξηζ. 5 ηεο ΛΔΔ 

ζρεηηθΪ κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο ΔΣΔπ, 

– Ϋρνληαο ππφςε ηνλ Δζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηεο Δπξσπατθάο ΣξΪπεδαο Δπελδχζεσλ, 

– Ϋρνληαο ππφςε ην ςάθηζκΪ ηνπ, ηεο 11εο Μαξηένπ 2014, ζρεηηθΪ κε ηελ Δπξσπατθά 

ΣξΪπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) – Δηάζηα Έθζεζε 2012
1
, 

– Ϋρνληαο ππφςε ην ςάθηζκΪ ηνπ, ηεο 30άο Απξηιένπ 2015, ζρεηηθΪ κε ηελ Δπξσπατθά 

ΣξΪπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) – Δηάζηα Έθζεζε 2013
2
, 

– Ϋρνληαο ππφςε ην ςάθηζκΪ ηνπ, ηεο 26εο Φεβξνπαξένπ 2014, ζρεηηθΪ κε ηε 

καθξνπξφζεζκε ρξεκαηνδφηεζε ηεο επξσπατθάο νηθνλνκέαο
3
, θαη ηελ αλαθνέλσζε ηεο 

Δπηηξνπάο, ηεο 27εο Μαξηένπ 2014, ζρεηηθΪ κε ηε καθξνπξφζεζκε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

επξσπατθάο νηθνλνκέαο (COM(2014)0168), 

–  Ϋρνληαο ππφςε ηελ απφθαζε αξηζ. 1080/2011/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ 

                                                 
1
 Κεέκελα πνπ εγθξέζεθαλ, P7_TA(2014)0201. 

2
 Κεέκελα πνπ εγθξέζεθαλ, P8_TA(2015)0183. 

3
 Κεέκελα πνπ εγθξέζεθαλ, P7_TA(2014)0161. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2014-0137&language=EL#_part1_ref3
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πκβνπιένπ, ηεο 25εο Οθησβξένπ 2011, ζρεηηθΪ κε ηελ εμσηεξηθά εληνιά ηεο ΔΣΔπ 

2007-2013, θαη ηελ απφθαζε αξηζ. 466/2014/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ 

πκβνπιένπ, ηεο 16εο Απξηιένπ 2014, κε ηελ νπνέα ρνξεγεέηαη εγγχεζε ηεο ΔΔ ζηελ 

Δπξσπατθά ΣξΪπεδα Δπελδχζεσλ γηα ηελ θΪιπςε δεκηψλ απφ ρξεκαηνδνηηθΫο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ππνζηεξέδνπλ επελδπηηθΪ Ϋξγα εθηφο ηεο Έλσζεο, 

– Ϋρνληαο ππφςε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 670/2012 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη 

ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 11εο Ηνπιένπ 2012, ηξνπνπνηεηηθφ ηεο απφθαζεο 

αξηζ. 1639/2006/ΔΚ ζρεηηθΪ κε ηε ζΫζπηζε πξνγξΪκκαηνο-πιαηζένπ γηα ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκέα (2007-2013) θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) 

αξηζ. 680/2007 γηα θαζνξηζκφ ησλ γεληθψλ θαλφλσλ γηα ηε ρνξάγεζε θνηλνηηθάο 

νηθνλνκηθάο ζπλδξνκάο ζηνλ ηνκΫα ησλ δηεπξσπατθψλ δηθηχσλ κεηαθνξψλ θαη ελΫξγεηαο 

(ζρεηηθΪ κε ηελ πηινηηθά θΪζε ηεο πξσηνβνπιέαο γηα νκφινγα Ϋξγσλ ζην πιαέζην ηεο 

ζηξαηεγηθάο «Δπξψπε 2020»), 

– Ϋρνληαο ππφςε ηα ζπκπεξΪζκαηα ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιένπ ηνπ Οθησβξένπ ηνπ 2014, 

ζηα νπνέα αλαθΫξεηαη ξεηψο ε ζπκκεηνρά ηεο ΔΣΔπ ζε Ϋλα λΫν ηακεέν επελδχζεσλ κε 

ζηφρν ηε βειηέσζε ηεο ελεξγεηαθάο απφδνζεο θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ελεξγεηαθψλ 

ζπζηεκΪησλ ζηα νηθνλνκηθΪ αζζελΫζηεξα θξΪηε κΫιε, 

– Ϋρνληαο ππφςε ηελ αλαθνέλσζε ηεο Δπηηξνπάο, ηεο 26εο Ννεκβξένπ 2014, κε ηέηιν «Έλα 

επελδπηηθφ ζρΫδην γηα ηελ Δπξψπε» (COM(2014)0903), 

– Ϋρνληαο ππφςε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 2015/1017 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη 

ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 25εο Ηνπλένπ 2015, γηα ην Δπξσπατθφ Σακεέν ηξαηεγηθψλ 

Δπελδχζεσλ, ηνλ Δπξσπατθφ Κφκβν Δπελδπηηθψλ πκβνπιψλ θαη ηελ Δπξσπατθά Πχιε 

Δπελδπηηθψλ Έξγσλ θαη ηελ ηξνπνπνέεζε ησλ θαλνληζκψλ (ΔΔ) αξηζ. 1291/2013 θαη 

(ΔΔ) αξηζ. 1316/2013
1
, 

– Ϋρνληαο ππφςε ηελ αλαθνέλσζε ηεο Δπηηξνπάο, ηεο 22αο Ηνπιένπ 2015, κε ηέηιν 

«πλεξγαζέα γηα ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ αλΪπηπμε: Ο ξφινο ησλ εζληθψλ αλαπηπμηαθψλ 

ηξαπεδψλ (ΔΑΣ) γηα ηε ζηάξημε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδένπ γηα ηελ Δπξψπε» 

(COM(2015)0361/2), 

– Ϋρνληαο ππφςε ην Ϊξζξν 52 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ, 

– Ϋρνληαο ππφςε ηελ Ϋθζεζε ηεο Δπηηξνπάο ΔιΫγρνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ θαη ηηο 

γλσκνδνηάζεηο ηεο Δπηηξνπάο Γηεζλνχο Δκπνξένπ, ηεο Δπηηξνπάο Πξνυπνινγηζκψλ, ηεο 

Δπηηξνπάο Οηθνλνκηθάο θαη Ννκηζκαηηθάο Πνιηηηθάο θαη ηεο Δπηηξνπάο Πεξηθεξεηαθάο 

ΑλΪπηπμεο (A8-0050/2016), 

A. ιακβΪλνληαο ππφςε φηη ην θχξην θαζάθνλ ηεο ΔΣΔπ, σο ηεο ηξΪπεδαο ηεο ΔΔ, εέλαη ε 

ρξεκαηνδνηηθά ζηάξημε Ϋξγσλ ηα νπνέα εέλαη πξνο ην ζπκθΫξνλ ηεο Έλσζεο θαη 

ζπκβΪιινπλ ζηελ ηζνξξνπεκΫλε αλΪπηπμε ηεο εζσηεξηθάο αγνξΪο θαη ζηελ θνηλσληθά, 

νηθνλνκηθά θαη εδαθηθά ζπλνρά, θαη ζπλεπψο ζηελ ελέζρπζε ηεο επξσπατθάο 

νινθιάξσζεο, επηπιΫνλ ηεο απαζρφιεζεο, θαη Ϋρεη ζπλεπψο εμΫρνπζα ζεκαζέα γηα ηελ 

ηφλσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Έλσζεο· 

B. ιακβΪλνληαο ππφςε φηη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ ΔΣΔπ πξΫπεη 

λα εέλαη ζχκθσλεο κε ηηο πλζάθεο θαη ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο θαη ηνκεέο πξνηεξαηφηεηαο 

ηεο ΔΔ, φπσο θαζνξέδνληαη απφ ηε ζηξαηεγηθά «Δπξψπε 2020» θαη ηνλ κεραληζκφ γηα 

ηελ αλΪπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε· 

                                                 
1
 ΔΔ L 169, 01.07.2015, ζ. 1. 
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Γ. ιακβΪλνληαο ππφςε φηη, γηα ηνλ ζθνπφ ηεο εθπιάξσζεο ησλ θαζεθφλησλ ηεο, ε ΔΣΔπ 

ρνξεγεέ δΪλεηα θαη εγγπάζεηο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε ρξεκαηνδφηεζε Ϋξγσλ ζε φινπο ηνπο 

ηνκεέο ηεο νηθνλνκέαο, ελψ δξαζηεξηνπνηεέηαη ζε κε θεξδνζθνπηθά βΪζε· 

Γ. ιακβΪλνληαο ππφςε φηη ε ρξεκαηνπηζησηηθά, νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά θξέζε ηνπ 2008 

Ϋρεη νδεγάζεη ζηε δεκηνπξγέα κεγΪινπ επελδπηηθνχ ρΪζκαηνο θαη ζε αθξαέα επέπεδα 

αλεξγέαο, ηδέσο κεηαμχ ησλ λΫσλ, παξΪιιεια κε ην θΪζκα παξΪηαζεο ηεο ζηαζηκφηεηαο 

ηεο επξσπατθάο νηθνλνκέαο· 

E. ιακβΪλνληαο ππφςε φηη, απφ ην 2008, ε ΔΔ φρη κφλν Ϋρεη παχζεη λα ιεηηνπξγεέ σο 

«κεραλά ζχγθιηζεο» αιιΪ Ϋρεη θΪλεη θαη βάκαηα νπηζζνρψξεζεο, κε απνηΫιεζκα ηε 

ζεκαληηθά αχμεζε ησλ πθηζηΪκελσλ απνθιέζεσλ κεηαμχ πεξηθεξεηψλ θαη θξαηψλ κειψλ, 

θαζψο θαη ηελ εκθΪληζε βαζχηεξσλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ αληζνηάησλ ζε φιε ηελ 

Έλσζε, πνπ εκπνδέδνπλ ηελ νηθνλνκηθά αλΪθακςε θαη βιΪπηνπλ ηελ θνηλσληθά ζπλνρά· 

Σ. ιακβΪλνληαο ππφςε φηη, ζάκεξα, ηφζν ηα κεκνλσκΫλα θξΪηε κΫιε φζν θαη ε ΔΔ ζην 

ζχλνιφ ηεο αληηκεησπέδνπλ ηελ αθξαέα θαη Ϊλεπ πξνεγνπκΫλνπ ζε φιε ηελ ηζηνξέα ηεο 

ΔΔ πξφθιεζε ηεο δηαρεέξηζεο ηεο καδηθάο εηζξνάο κεηαλαζηψλ απφ δηΪθνξεο πεξηνρΫο 

ηνπ θφζκνπ· 

Ε. ιακβΪλνληαο ππφςε φηη ππφ ηηο παξνχζεο ζπλζάθεο Ϋλαο πνηνηηθΪ λΫνο βαζκφο 

επεέγνληνο ραξαθηεξέδεη πιΫνλ ηνλ θεληξηθφ ξφιν ηεο ΔΣΔπ ζηελ απνηειεζκαηηθά 

εθαξκνγά ηνπ Δπελδπηηθνχ ρεδένπ γηα ηελ Δπξψπε θαη ηελ απνδνηηθά ιεηηνπξγέα ηνπ 

Δπξσπατθνχ Σακεένπ ηξαηεγηθψλ Δπελδχζεσλ (ΔΣΔ), σο πξσηαξρηθνχ κΫζνπ γηα ηελ 

ηφλσζε ηεο αλΪπηπμεο, ηε δεκηνπξγέα αμηνπξεπνχο απαζρφιεζεο θαη ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ νινΫλα θαη βαζχηεξσλ θνηλσληθψλ θαη εδαθηθψλ δηαθνξψλ εληφο ηεο Έλσζεο· 

H. ιακβΪλνληαο ππφςε φηη ην Δπξσπατθφ Σακεέν Δπελδχζεσλ (ΔΣΔ) θαιεέηαη λα 

δηαδξακαηέζεη θαέξην ξφιν ζην πιαέζην ηεο δξΪζεο ηνπ Οκέινπ ΔΣΔπ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ καθξνπξφζεζκσλ επηπηψζεσλ ηεο θξέζεο, ελψ ζπκβΪιιεη επέζεο ζηελ 

αλΪθακςε ηεο επξσπατθάο νηθνλνκέαο κΫζσ ηεο παξνράο ζηάξημεο ζηηο ΜΜΔ· 

Θ. ιακβΪλνληαο ππφςε φηη ε ΔΣΔπ δελ πξΫπεη λα δξα απιψο σο ρξεκαηνπηζησηηθφ έδξπκα 

θαη σο ηξΪπεδα γλψζεσλ θαη νξζψλ πξαθηηθψλ, ζπκβνπιεχνληαο ηα θξΪηε κΫιε θαη ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξεέο θαη ζπκβΪιινληαο ζηε κεγηζηνπνέεζε ηεο πξνζηηζεκΫλεο αμέαο ησλ 

θνλδπιέσλ ηεο ΔΔ· 

Η. ιακβΪλνληαο ππφςε φηη νη ρξεκαηνδνηηθΫο ελΫξγεηεο ηεο ΔΣΔπ εθηφο ΔΔ εέλαη 

ζρεδηαζκΫλεο λα ππνζηεξέδνπλ ηνπο ζηφρνπο ηεο εμσηεξηθάο πνιηηηθάο ηεο ΔΔ, κε 

γλψκνλα ηηο αμέεο ηεο Έλσζεο θαη κε ζεβαζκφ πξνο ηα βηψζηκα θνηλσληθΪ θαη 

πεξηβαιινληηθΪ πξφηππα· 

ΗΑ. ιακβΪλνληαο ππφςε φηη ην κΫγεζνο θαη ε πνιππινθφηεηα ησλ θαζεθφλησλ κε ηα νπνέα 

εέλαη ζάκεξα επηθνξηηζκΫλε ε ΔΣΔπ απαηηνχλ λΫα δΫζκεπζε γηα ηελ απζηεξά απνθπγά 

ηεο ρξεκαηνδφηεζεο Ϋξγσλ πνπ παξαβηΪδνπλ ηα βαζηθΪ πξφηππα ηεο νξζάο 

ρξεκαηννηθνλνκηθάο δηαρεέξηζεο, κε απνηΫιεζκα λα δεκηψλεηαη ε αμηνπηζηέα ηεο ΔΣΔπ 

σο δεκφζηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο κε πηζηνιεπηηθά αμηνιφγεζε ΑΑΑ θαη 

αδηακθηζβάηεηε ππφιεςε· 

Το επενδςηικό ππόγπαμμα ηηρ ΕΤΕπ για ηην ςποζηήπιξη ηυν ζηόσυν πολιηικήρ ηηρ ΕΕ 

Ιεπάπσηζη ηυν επενδύζευν για να επιηασςνθεί η ανάκαμτη και να ενιζσςθεί η 

παπαγυγικόηηηα 

1. εθθξΪδεη ηελ ηθαλνπνέεζά ηνπ ζρεηηθΪ κε ηηο εηάζηεο εθζΫζεηο ηεο ΔΣΔπ γηα ην 2014 θαη 
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ηα επηηεχγκαηα πνπ παξνπζηΪδνληαη ζε απηΫο, θαη παξνηξχλεη Ϋλζεξκα ηελ ΔΣΔπ λα 

ζπλερέζεη ηηο πξνζπΪζεηΫο ηεο γηα ηελ αχμεζε ηνπ ρακεινχ επηπΫδνπ επελδχζεσλ ζηελ 

ΔΔ· 

2. επηθξνηεέ, ηδέσο, ην γεγνλφο φηη ην 2014 ε ΔΣΔπ ρξεκαηνδφηεζε 285.000 κηθξνκεζαέεο 

επηρεηξάζεηο, δηαζθαιέδνληαο Ϋηζη 3,6 εθαηνκκχξηα ζΫζεηο εξγαζέαο, θαη ππΫγξαςε 

ζπκβΪζεηο γηα 413 Ϋξγα εληφο ηεο ΔΔ, αμέαο 69 δηζεθαηνκκπξέσλ επξψ θαη γηα 92 λΫα 

Ϋξγα εθηφο ηεο ΔΔ, ζπλνιηθάο αμέαο 7,98 δηζεθαηνκκπξέσλ επξψ· επηθξνηεέ επέζεο ην 

γεγνλφο φηη, θαηΪ ην έδην Ϋηνο, ην ΔΣΔ δηΫζεζε 3,3 δηζεθαηνκκχξηα επξψ ζε 

δξαζηεξηφηεηεο κεηνρνπνέεζεο θαη εγγχεζεο πξνο φθεινο κηθξφηεξσλ επηρεηξάζεσλ, κε 

απνηΫιεζκα ηελ επηηπρά πινπνέεζε ελφο εθ ησλ πιΫνλ θηιφδνμσλ επηρεηξεκαηηθψλ 

ζρεδέσλ ηεο ΔΣΔπ, ζπλνιηθάο αμέαο 80,3 δηζεθαηνκκπξέσλ επξψ ζε ρξεκαηνδνηάζεηο 

απφ ηνλ Όκηιν ΔΣΔπ· εθθξΪδεη ηελ ηθαλνπνέεζά ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη νη δαλεηνδνηάζεηο 

ηεο ΔΣΔπ ην 2014 βξέζθνληαλ ζηα πςειφηεξα επέπεδα απφ ην 2009, αιιΪ ηνλέδεη φηη 

ππΪξρνπλ πεξηζψξηα γηα πεξαηηΫξσ αχμεζε· εγθξέλεη ηελ αχμεζε ηνπ θεθαιαένπ ηεο 

ΔΣΔπ θαηΪ 10 δηζεθαηνκκχξηα επξψ ην 2012 κε ζχκθσλε απφθαζε φισλ ησλ θξαηψλ 

κειψλ· 

3. θαιεέ ηελ ΔΣΔπ λα πξνζθΫξεη κεγαιχηεξε ηερληθά ππνζηάξημε θαηΪ ην ζηΪδην πξηλ απφ 

ηελ Ϋγθξηζε ζηα θξΪηε κΫιε πνπ Ϋρνπλ ρακειφηεξν πνζνζηφ επηηπρέαο ζηελ Ϋγθξηζε 

Ϋξγσλ, θαη ελζαξξχλεη ηελ ΔΣΔπ λα δηεπθνιχλεη ηηο αληαιιαγΫο βΫιηηζησλ πξαθηηθψλ 

κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ζε ζρΫζε κε ηελ επηηπρά αλΪπηπμε Ϋξγσλ· 

4. θαιεέ ηελ ΔΣΔπ λα επηθεληξσζεέ ζε επελδχζεηο ζηελ πξαγκαηηθά νηθνλνκέα πξνθεηκΫλνπ 

λα ηνλψζεη ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ αλΪπηπμε ζηελ ΔΔ· 

5. επηζεκαέλεη ηα δξακαηηθΪ πςειΪ πνζνζηΪ αλεξγέαο ζε πνιιΪ θξΪηε κΫιε, ηδέσο κεηαμχ 

ησλ λΫσλ, θαη θαιεέ ηελ ΔΣΔπ λα ιακβΪλεη ππφςε ηεο ηελ θαηΪζηαζε απηά θαηΪ ηελ 

πινπνέεζε ησλ πνιηηηθψλ ηεο· 

6. επηζεκαέλεη φηη νη ρξεκαηνδνηηθΫο πξΪμεηο πξΫπεη λα ζηνρεχνπλ, αλΪινγα κε ηε 

δηαζεζηκφηεηα θεθαιαέσλ, ζε επελδχζεηο πνπ εληζρχνπλ ηελ νηθνλνκηθά αλΪθακςε θαη 

ηελ παξαγσγηθά απαζρφιεζε, θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ ζπλεπά ζηάξημε ζηα θξΪηε κΫιε, 

κε ζηφρν ηελ αχμεζε ησλ ηθαλνηάησλ απνξξφθεζεο φπνπ ρξεηΪδεηαη, θαζψο θαη απφ 

δηαξθά δΫζκεπζε γηα απνθπγά ηνπ θηλδχλνπ ηνπ εδαθηθνχ θαηαθεξκαηηζκνχ· 

7. επηζεκαέλεη φηη ε αλεπαξθάο ηθαλφηεηα αλΪπηπμεο Ϋξγσλ ζηνλ δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ 

ηνκΫα θαη ηα ρακειΪ επέπεδα δαλεηνδνηηθάο ηθαλφηεηαο ζε νξηζκΫλα θξΪηε κΫιε, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο ηξΫρνπζεο ζπλζάθεο ηεο αγνξΪο, ζπλεπΪγνληαη ζεκαληηθΫο πξνθιάζεηο 

γηα ην δαλεηνδνηηθφ πξφγξακκα ηεο ΔΣΔπ· θαιεέ, ζπλεπψο, ηελ ΔΣΔπ λα εληζρχζεη 

ζεκαληηθΪ ηελ ηερληθά βνάζεηα θαη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθΫο ζπκβνπιΫο πνπ παξΫρεη γηα 

φινπο ηνπο βαζηθνχο ηνκεέο δξαζηεξηφηεηαο, ζε εχθνια πξνζβΪζηκε κνξθά θαη πξνο φια 

ηα θξΪηε κΫιε, ψζηε λα επηηχρεη Ϋλα πνιχ πςειφηεξν επέπεδν ηθαλφηεηαο γηα δεκηνπξγέα 

αλΪπηπμεο· 

8. εθθξΪδεη ηελ επηδνθηκαζέα ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη ε ΔΣΔπ ρξεζηκνπνηεέ ην πιαέζην 

αμηνιφγεζεο ηξηψλ ππιψλσλ (3 Pillar Assessment – 3PA) θαη ην πιαέζην γηα ηε κΫηξεζε 

ησλ απνηειεζκΪησλ (Results Measurement – ReM) γηα ηελ εθ ησλ πξνηΫξσλ αμηνιφγεζε 

ησλ αλακελφκελσλ απνηειεζκΪησλ ησλ επελδπηηθψλ Ϋξγσλ, ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο 

ηεο ΔΔ· 

9. θαιεέ ηελ ΔΣΔπ λα δέλεη νπσζδάπνηε πξνηεξαηφηεηα, θαηΪ ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε 

βαζκνινγέα Ϋξγσλ, ζηνλ καθξνπξφζεζκν αληέθηππν ησλ επελδχζεσλ, φρη κφλν φζνλ 
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αθνξΪ ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δεέθηεο αιιΪ, θπξέσο, φζνλ αθνξΪ ηε ζπκβνιά ησλ ελ 

ιφγσ επελδχζεσλ ζηε βηψζηκε απαζρφιεζε θαη ζηε βειηέσζε ηεο πνηφηεηαο δσάο· 

10. ηνλέδεη φηη ε Ϋγθξηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο Ϋξγσλ ζα πξΫπεη λα βαζέδεηαη ζε θαηΪιιειε 

ρξεκαηννηθνλνκηθά αλΪιπζε θαη αλΪιπζε θηλδχλνπ, ζηελ νηθνλνκηθά βησζηκφηεηα θαη 

ζηε ρξεζηά δεκνζηνλνκηθά δηαρεέξηζε· ζεσξεέ φηη ηα Ϋξγα πνπ επηιΫγνληαη γηα 

ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ ΔΣΔπ ζα πξΫπεη λα πξνζθΫξνπλ ζαθά πξνζηηζΫκελε αμέα ζηελ 

επξσπατθά νηθνλνκέα· 

11. εθθξΪδεη ηε δπζαξΫζθεηΪ ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη ζηελ Ϋθζεζε 3ΡΑ δελ παξΫρεηαη θακέα 

πιεξνθνξέα, νχηε κε βΪζε ην πιαέζην 3ΡΑ νχηε κε Ϊιια ζρεηηθΪ κΫζα, γηα ηα 

πξαγκαηηθΪ απνηειΫζκαηα ησλ πξΪμεσλ πνπ εθηειΫζηεθαλ εληφο ηεο ΔΔ ην 2014 (ζε 

αληέζεζε κε ηα απνηειΫζκαηα πνπ επηηεχρζεθαλ εθηφο ηεο ΔΔ), παξΪ ην γεγνλφο φηη ε 

Ϋθζεζε 3ΡΑ εέλαη ζρεδηαζκΫλε εηδηθΪ γηα ηελ ελέζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο ΔΣΔπ λα 

επνπηεχεη ηελ πινπνέεζε ησλ Ϋξγσλ Ϋξγνπ κΫζσ ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ αληηθηχπνπ ζε 

φιε ηε δηΪξθεηα ηνπ θχθινπ πινπνέεζεο ηνπ Ϋξγνπ· αλακΫλεη φηη, ιφγσ ηεο 

ζπλερηδφκελεο ελαξκφληζεο ησλ πιαηζέσλ 3ΡΑ θαη ReM, ζηηο αξρΫο ηνπ 2016 ζα 

εθαξκνζηεέ θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεέ ζηε δηαδηθαζέα ππνβνιάο εθζΫζεσλ ηεο ΔΣΔπ γηα ην 

2015 Ϋλα λΫν ελαξκνληζκΫλν πιαέζην, θαιχηεξα πξνζαξκνζκΫλν ζηελ εθ ησλ πζηΫξσλ 

αμηνιφγεζε θαη ηελ θνηλνπνέεζε ησλ απνηειεζκΪησλ ησλ Ϋξγσλ ηφζν εληφο φζν θαη 

εθηφο ηεο ΔΔ, πνπ ζα ζπλΪδεη πιάξσο κε ηνλ πέλαθα απνηειεζκΪησλ γηα ηηο πξΪμεηο ηνπ 

ΔΣΔ· δεηεέ ηε ζπζηεκαηηθά δεκνζέεπζε αμηνινγάζεσλ ησλ επηκΫξνπο Ϋξγσλ· 

12. επηζεκαέλεη ην Δπηρεηξεζηαθφ ρΫδην ηεο ΔΣΔπ γηα ηελ πεξένδν 2015-2017· επηθξνηεέ ην 

γεγνλφο φηη ζην ζρΫδην απηφ αλαγλσξέδεηαη πσο ν ξπζκφο αλΪθακςεο δηαθΫξεη κεηαμχ 

ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ε νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ζπλνρά νξέδεηαη σο εγθΪξζηνο ζηφρνο 

πνιηηηθάο· 

13. επηζεκαέλεη ην γεγνλφο φηη ε ΔΣΔπ Ϋρεη αλαδηαξζξψζεη ηελ ηεξΪξρεζε ησλ θχξησλ 

ζηφρσλ δεκφζηαο πνιηηηθάο (PPG) ηνπ Οκέινπ ΔΣΔπ γηα ηελ πεξένδν 2015-2017 

(θαηλνηνκέα θαη αλζξψπηλν θεθΪιαην, ΜΜΔ θαη ρξεκαηνδφηεζε κεζαέαο 

θεθαιαηνπνέεζεο, απνηειεζκαηηθά ππνδνκά θαη πεξηβΪιινλ) θαηΪ ηξφπν δηαθνξεηηθφ 

απφ ηε δηαηχπσζε πνπ ρξεζηκνπνέεζε ζηνπο PPG ηεο πεξηφδνπ 2014-2016 (κεγαιχηεξε 

αλΪπηπμε, νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ζπλνρά θαη ζχγθιηζε, θαη δξΪζε γηα ην θιέκα)· 

επηζεκαέλεη φηη νη PPG Ϋρνπλ επζπγξακκηζηεέ κε ηηο εμειηζζφκελεο νηθνλνκηθΫο ζπλζάθεο 

θαη θαιεέ, ελ πξνθεηκΫλσ, ηελ ΔΣΔπ λα κεξηκλάζεη γηα ηελ πεξαηηΫξσ ελέζρπζε ησλ δχν 

εγθΪξζησλ ζηφρσλ, ηεο νηθνλνκηθάο θαη θνηλσληθάο ζπλνράο ζηελ ΔΔ θαη ηεο δξΪζεο γηα 

ην θιέκα, παξΪιιεια κε ην πξνβιεπφκελν απαηηνχκελν πνζνζηφ δαλεηνδνηάζεσλ πξνο 

ππνζηάξημά ηνπο· 

14. ζεσξεέ, σζηφζν, φηη ε παξνπζέαζε ησλ δξαζηεξηνηάησλ ηεο ΔΣΔπ ζηελ Ϋθζεζε 

δξαζηεξηνηάησλ ηνπ 2014 δελ ζπλΪδεη πιάξσο κε ηνπο ζηφρνπο δεκφζηαο πνιηηηθάο γηα 

ην 2014· εθθξΪδεη επέζεο ηε δπζαξΫζθεηΪ ηνπ γηα ηελ Ϋιιεηςε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθΪ κε 

ηα επηηεπρζΫληα απνηειΫζκαηα ησλ δηαθφξσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κΫζσλ θαη 

πξσηνβνπιηψλ ηεο ΔΣΔπ πνπ εθαξκφζηεθαλ ην 2014· ζπληζηΪ ζηελ ΔΣΔπ, θαηΪ ηελ 

θνηλνπνέεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθΪ κε ηηο δξαζηεξηφηεηΫο ηεο λα κελ επηθεληξψλεηαη 

θπξέσο ζηνλ φγθν ησλ επελδχζεσλ αιιΪ ζηα απνηειΫζκαηΪ ηνπο· 

15. αλακΫλεη απφ ηελ ΔΣΔπ λα ζπκβΪιεη ζηελ ελδηΪκεζε αλαζεψξεζε ηεο ζηξαηεγηθάο 

Δπξψπε 2020 ππνβΪιινληαο πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηηο δξαζηεξηφηεηΫο ηεο θαη ηε 

ζπκβνιά ηνπο ζηελ επέηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ζηξαηεγηθάο· 

16. θαιεέ ηελ ΔΣΔπ λα εμεηΪζεη ην ελδερφκελν θαηΪξηηζεο, ην 2015, κηαο πην 
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νινθιεξσκΫλεο θαη αλαιπηηθάο Ϋθζεζεο ζρεηηθΪ κε ηηο εηάζηεο δξαζηεξηφηεηΫο ηεο, πνπ 

ζα ζπλνςέδεη επαξθψο ηηο πιεξνθνξέεο απφ ηηο ζεκαηηθΫο εθζΫζεηο ηεο θαη ζα 

αληαπνθξέλεηαη πιεξΫζηεξα ζηηο απαηηάζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 9 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο ΔΣΔπ· 

17. εθθξΪδεη ηελ ηθαλνπνέεζά ηνπ γηα ηηο λΫεο πιεξνθνξέεο πνπ πξνζθΫξνληαη ζην Ϋγγξαθν 

εξγαζέαο γηα ηα ρξεκαηνδνηηθΪ κΫζα, ην νπνέν ζπλνδεχεη ην ζρΫδην πξνυπνινγηζκνχ· 

απνδνθηκΪδεη, σζηφζν, ηελ απνπζέα κηαο γεληθάο επηζθφπεζεο ησλ εηάζησλ αλαιάςεσλ 

ππνρξεψζεσλ θαη πιεξσκψλ πξνο ηελ ΔΣΔπ θαη αλακΫλεη ηε δηΪζεζε ιεπηνκεξΫζηεξσλ 

ζηνηρεέσλ· 

18. ηνλέδεη φηη νη επελδχζεηο, νη δηαξζξσηηθΫο κεηαξξπζκέζεηο θαη ε πγηάο δεκνζηνλνκηθά 

πνιηηηθά πξΫπεη λα απνηεινχλ κΫξνο κηαο ζπλνιηθάο ζηξαηεγηθάο· 

Πποώθηζη ηηρ απαζσόληζηρ ηυν νέυν, ηηρ καινοηομίαρ και ηυν μικπομεζαίυν 

επισειπήζευν  

19. επηθξνηεέ ηελ πινπνέεζε, ην 2014, ηεο πξσηνβνπιέαο ηεο ΔΣΔπ «Γεμηφηεηεο θαη ζΫζεηο 

εξγαζέαο – Δπελδχνληαο γηα ηε λενιαέα», θαη ελζαξξχλεη ηελ ΔΣΔπ λα ζπλερέζεη λα 

επελδχεη ζηελ εθπαέδεπζε, ζηελ αλΪπηπμε δεμηνηάησλ θαη ζηελ απαζρφιεζε γηα ηνπο 

λΫνπο· θαιεέ ηελ ΔΣΔπ λα ππνβΪιεη ιεπηνκεξά Ϋθζεζε ζρεηηθΪ κε ηα απνηειΫζκαηα ηεο 

Πξσηνβνπιέαο ηεο γηα ηνπο ΝΫνπο, κεηαμχ Ϊιισλ κε ηε ρξάζε ελφο δεέθηε φπσο ε 

βηψζηκε απαζρφιεζε πνπ δεκηνπξγάζεθε σο απνηΫιεζκα ζπγθεθξηκΫλσλ πξΪμεσλ· 

20. επηθξνηεέ ηελ θαζηΫξσζε, ην 2014, ελφο λΫνπ θΪζκαηνο πξντφλησλ ζην πιαέζην ηνπ 

InnovFin – EU finance for Innovators (Υξεκαηνδνηάζεηο ηεο ΔΔ γηα ηελ θαηλνηνκέα), πνπ 

απεπζχλεηαη ζε θνξεέο θαηλνηνκέαο φισλ ησλ κεγεζψλ, θαζψο θαη ηε δεκηνπξγέα ηεο 

ζπκβνπιεπηηθάο ππεξεζέαο InnovFin Advisory γηα κεγΪια Ϋξγα Δ&Α· επηζεκαέλεη επέζεο 

ηελ Ϋλαξμε, ην 2014, κηαο λΫαο εληνιάο ηνπ Οκέινπ ΔΣΔπ κε αληηθεέκελν ηνλ πεξηνξηζκφ 

ηνπ θηλδχλνπ· 

21. επηζεκαέλεη φηη ην 2014 ε ΣξΪπεδα ππΫγξαςε ζπκβΪζεηο γηα ζπλνιηθΪ 225 πξΪμεηο εληφο 

ηεο ΔΔ, γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκέαο θαη ησλ δεμηνηάησλ (62 πξΪμεηο θαηλνηνκέαο 

θαη Δ&Α αμέαο 9,6 δηζεθαηνκκπξέσλ επξψ θαη 25 πξΪμεηο εθπαέδεπζεο θαη δεμηνηάησλ 

αμέαο 4,4 δηζεθαηνκκπξέσλ επξψ), γηα ηηο ΜΜΔ θαη γηα ηηο εηαηξεέεο κεζαέαο 

θεθαιαηνπνέεζεο (138 πξΪμεηο αμέαο 22,2 δηζεθαηνκκπξέσλ επξψ)· 

22. επηζεκαέλεη ηελ αχμεζε θεθαιαένπ ηνπ ΔΣΔ θαηΪ 1,5 δηζεθαηνκκχξηα επξψ ην 2014, θαη 

ηελ επΫλδπζε ξεθφξ ζηε ρξεκαηνδφηεζε επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ ζε ΜΜΔ χςνπο 3,3 

δηζεθαηνκκπξέσλ επξψ, κε απνηΫιεζκα ηε κφριεπζε θεθαιαέσλ χςνπο 14 

δηζεθαηνκκπξέσλ επξψ· δεηεέ λα πεξηιεθζεέ ζηελ εηάζηα Ϋθζεζε ηεο ΔΣΔπ πιάξεο θαη 

δεκφζηα επηζθφπεζε ησλ πξΪμεσλ ηνπ ΔΣΔ· 

23. επηζεκαέλεη φηη ν Όκηινο ΔΣΔπ δηνρεηεχεη ηε ρξεκαηνδφηεζε ζηηο ΜΜΔ θαη ζηηο 

εηαηξεέεο κεζαέαο θεθαιαηνπνέεζεο κΫζσ δηαθφξσλ ελδηΪκεζσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

θνξΫσλ, πξνθεηκΫλνπ λα βειηηψζεη ηνπο φξνπο πξφζβαζεο θαη λα εληζρχζεη ηελ 

πξφζβαζε ζε ρξεκαηνδφηεζε· θαιεέ, ζπλεπψο, ηελ ΔΣΔπ λα αλαπηχμεη ζηελφηεξε 

ζπλεξγαζέα κε ηνπο ελδηΪκεζνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο θνξεέο ηεο ζηα θξΪηε κΫιε θαη λα 

παξνηξχλεη ηνπο ελ ιφγσ θνξεέο λα παξΫρνπλ ζηνπο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο φιεο ηηο 

ζρεηηθΫο πιεξνθνξέεο, ψζηε λα δηακνξθσζεέ Ϋλα πεξηβΪιινλ επλντθφ γηα ηνπο 

επηρεηξεκαηέεο, ην νπνέν ζα δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζε ησλ ΜΜΔ ζηε ρξεκαηνδφηεζε· 

24. επηζεκαέλεη φηη νη ΜΜΔ ζε πνιιΪ κΫξε ηεο Δπξψπεο αληηκεησπέδνπλ ηεξΪζηηεο 

δπζθνιέεο ζηελ πξφζβαζε ζηελ αλαγθαέα ρξεκαηνδφηεζε· επηδνθηκΪδεη, ζην πιαέζην 
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απηφ, ηε κεγαιχηεξε Ϋκθαζε πνπ δέλεη ε ΔΣΔπ ζηελ ππνζηάξημε ησλ ΜΜΔ· 

ππνγξακκέδεη ηε ζεκαζέα ηεο ΔΣΔπ γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ εηαηξηθψλ ζρΫζεσλ θαη ηελ 

ελέζρπζε ησλ κΫζσλ ζηάξημεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ πνιχ κηθξψλ θαη ησλ 

κηθξνκεζαέσλ επηρεηξάζεσλ θαη ησλ θαηλνηφκσλ λενθπψλ επηρεηξάζεσλ· θαιεέ, επηπιΫνλ, 

ηελ ΔΣΔπ λα ζπλεξγΪδεηαη ζηελφηεξα κε ηνπο πεξηθεξεηαθνχο δεκφζηνπο ζεζκνχο 

πξνθεηκΫλνπ λα βειηηζηνπνηεέ ηηο δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ΜΜΔ· 

25. επηδνθηκΪδεη ηα πξνγξΪκκαηα ηεο ΔΣΔπ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ εκπνξένπ, ηδέσο δε ηε 

δηεπθφιπλζε γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ εκπνξένπ πνπ απεπζχλεηαη ζηηο ΜΜΔ θαη 

παξΫρεη εγγπάζεηο ζε μΫλεο ηξΪπεδεο πνπ πξνζθΫξνπλ εκπνξηθά ρξεκαηνδφηεζε ζε ΜΜΔ 

ζπκβΪιινληαο Ϋηζη ζηελ αλαδσνγφλεζε ησλ εκπνξηθψλ ξνψλ θαη ζηνλ κεηξηαζκφ ησλ 

πεξηνξηζκψλ ησλ εμαζθαιέζεσλ ζε ρξεκαηηθΪ δηαζΫζηκα, θαζψο θαη Ϊιια λΫα Ϋξγα 

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ εκπνξένπ ζε ρψξεο πνπ Ϋρνπλ πιεγεέ ζνβαξΪ απφ ηελ νηθνλνκηθά 

θξέζε ά κΫζσ εμαηνκηθεπκΫλσλ ρξεκαηνδνηηθψλ ιχζεσλ, φπσο εέλαη ν επξσπατθφο 

κεραληζκφο κηθξνρξεκαηνδνηάζεσλ Progress πνπ Ϋρεη σο ζηφρν ηελ νηθνλνκηθά Ϋληαμε· 

26. θαιεέ ηελ ΔΣΔπ λα αλαπηχμεη απνηειεζκαηηθά πνιηηηθά επηθνηλσλέαο ζε ζρΫζε κε ηνπο 

δπλεηηθνχο ηδησηηθνχο δηθαηνχρνπο, σο αλαπφζπαζην κΫξνο ηεο ζπκβνπιεπηηθάο 

απνζηνιάο ηεο· ηελ ελζαξξχλεη λα εληζρχζεη θαη λα επεθηεέλεη ην δέθηπν γξαθεέσλ ηεο 

εληφο ηεο ΔΔ· 

27. εθθξΪδεη δπζαξΫζθεηα γηα ηελ Ϋιιεηςε ελεκΫξσζεο, ζηελ Ϋθζεζε δξαζηεξηνηάησλ ηνπ 

2014, ζρεηηθΪ κε ηελ εθαξκνγά ηεο ζπκθσλέαο πνπ ππεγξΪθε ηνλ Ηνχιην 2014 κεηαμχ ηεο 

Δπηηξνπάο θαη ηνπ ΔΣΔ ζην πιαέζην ηνπ πξνγξΪκκαηνο ηεο ΔΔ γηα ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξάζεσλ θαη ηηο ΜΜΔ (COSME)· 

Ενίζσςζη ηηρ πεπιβαλλονηικήρ βιυζιμόηηηαρ και ηηρ δπάζηρ για ηο κλίμα 

28. επηζεκαέλεη φηη απφ ηα 84 πεξηβαιινληηθΪ Ϋξγα πνπ ππεγξΪθεζαλ ην 2014 ζηελ ΔΔ, 

ζπλνιηθάο αμέαο 12,6 δηζεθαηνκκπξέσλ επξψ, ηα Ϋξγα βηψζηκσλ κεηαθνξψλ αλάιζαλ ζε 

5,1 δηζεθαηνκκχξηα επξψ, ηα Ϋξγα αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελΫξγεηαο θαη ελεξγεηαθάο 

απφδνζεο ζε 3,7 δηζεθαηνκκχξηα επξψ θαη ηα Ϋξγα πξνζηαζέαο ηνπ πεξηβΪιινληνο ζε 3,8 

δηζεθαηνκκχξηα επξψ· επηζεκαέλεη επέζεο, φηη νη πξΪμεηο πνπ ππεγξΪθεζαλ γηα ηνλ 

εγθΪξζην ζηφρν «δξΪζε γηα ην θιέκα» αλάιζαλ ζε 16,8 δηζ. επξψ, άηνη ζην 24% ηεο 

ζπλνιηθάο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ΔΣΔπ εληφο ηεο ΔΔ· 

29. επηζεκαέλεη φηη ε ζηάξημε ηεο ΔΣΔπ γηα ηελ αλΪπηπμε ηθαλνηάησλ ζηνλ ηνκΫα ηεο 

παξαγσγάο ελΫξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγΫο ην 2014 επηθεληξσλφηαλ σο επέ ην πιεέζηνλ 

ζε ιέγεο κφλν ρψξεο, κε ηε ρνξάγεζε κφιηο 42 εθαηνκκπξέσλ επξψ ζηα ζρεηηθΪ λΫα 

θξΪηε κΫιε, απφ ζχλνιν 4,5 δηζεθαηνκκπξέσλ επξψ πνπ πξννξέδνληαλ γηα Ϋξγα 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελΫξγεηαο ζηελ ΔΔ-28· πξνζζΫηεη φηη παξφκνηα ζπγθΫληξσζε 

παξαηεξεέηαη ζηνλ ηνκΫα ηεο ελεξγεηαθάο απφδνζεο, φπνπ ζηα λΫα θξΪηε κΫιε 

δηαηΫζεθαλ κφλν 148 εθαηνκκχξηα επξψ απφ ην ζχλνιν ησλ 2 δηζεθαηνκκπξέσλ επξψ· 

παξνηξχλεη γηα ηε ζηαδηαθά αχμεζε ηνπ κεξηδένπ ησλ κειινληηθψλ επελδχζεσλ ζηελ 

αλΪπηπμε ηθαλνηάησλ παξαγσγάο ελΫξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγΫο θαη ζηνλ ηνκΫα ηεο 

ελεξγεηαθάο απφδνζεο ζηα λΫα θξΪηε κΫιε, κΫρξη λα θηΪζεη ζην 30% ησλ ζπλνιηθψλ 

επελδχζεσλ ζηνπο ζπγθεθξηκΫλνπο ηνκεέο Ϋσο ην 2020· δεηεέ λα θαηαβιεζνχλ 

κεγαιχηεξεο πξνζπΪζεηεο γηα ηελ παξνρά πεξαηηΫξσ ηερληθάο βνάζεηαο ζηηο εζληθΫο θαη 

ηηο πεξηθεξεηαθΫο αξρΫο πξνθεηκΫλνπ λα βειηηψζνπλ ηελ ηθαλφηεηΪ ηνπο γηα ζρεδηαζκφ 

βηψζηκσλ Ϋξγσλ πνπ λα επηηξΫπνπλ πεξηζζφηεξεο επελδχζεηο ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκΫα· 

30. επηθξνηεέ ηελ θαζηΫξσζε, ην 2014, λΫσλ θαηλνηφκσλ κΫζσλ ζηάξημεο ηεο δξΪζεο γηα ην 

θιέκα, φπσο ην κΫζν ηδησηηθάο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ ελεξγεηαθά απφδνζε θαη ν 
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ρξεκαηνδνηηθφο κεραληζκφο θπζηθνχ θεθαιαένπ, θαη αλακΫλεη απφ ηελ ΔΣΔπ ηε 

ζπκπεξέιεςε ζηνηρεέσλ ζρεηηθΪ κε ηελ πινπνέεζά ηνπο ζηηο κειινληηθΫο εθζΫζεηο 

δξαζηεξηνηάησλ ηεο· 

31. παξνηξχλεη ηελ ΔΣΔπ λα δεζκεπζεέ ππΫξ ηεο ζηάξημεο πξσηνβνπιηψλ πνπ ζπκβΪιινπλ 

ζηε δηαηάξεζε ηνπ πξσηνπνξηαθνχ ξφινπ ηεο ΔΔ αιιΪ θαη ζηελ εθπιάξσζε ησλ 

καθξνρξφλησλ θηινδνμηψλ ηεο ζρεηηθΪ κε ηελ αγνξΪ Ϊλζξαθα ζχκθσλα κε ην πιαέζην 

πνιηηηθάο γηα ην θιέκα θαη ηελ ελΫξγεηα 2030, ηεο ζηξαηεγηθάο ρακειψλ αλζξαθνχρσλ 

εθπνκπψλ 2050, θαη ησλ ζπλνκηιηψλ ηνπ ΟΖΔ γηα ην θιέκα κε ζηφρν ηε δηακφξθσζε κηαο 

λΫαο παγθφζκηαο ζπκθσλέαο· δεηεέ ηελ επαλεμΫηαζε ηνπ κεξηδένπ επελδχζεσλ ηεο ΔΣΔπ 

γηα ηε δξΪζε γηα ην θιέκα, δεδνκΫλνπ φηη Ϋρεη άδε επηηεπρζεέ κεξέδην 25%. 

32. επηζεκαέλεη ηελ ψζεζε πξνο ηελ αλΪπηπμε ηεο αγνξΪο πξΪζηλσλ νκνιφγσλ θαη ηνλ 

εγεηηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηέδεη ε ΔΣΔπ κε ηα δηθΪ ηεο πξΪζηλα νκφινγα θαη ηα νκφινγα 

επαηζζεηνπνέεζεο γηα ην θιέκα, ηα νπνέα αλαδεηθλχνπλ ην ελδηαθΫξνλ ησλ επελδπηψλ γηα 

ρξεκαηνπηζησηηθΪ πξντφληα πνπ Ϋρνπλ σο ζηφρν ηε βηψζηκε θαη αλζεθηηθά ζηηο 

θιηκαηηθΫο αιιαγΫο αλΪπηπμε κε ρακειΫο εθπνκπΫο Ϊλζξαθα· θαιεέ ηελ ΔΣΔπ λα 

αλαζεσξάζεη ην πξφηππν επηδφζεψλ ηεο ζε ζρΫζε κε ηηο εθπνκπΫο ην 2016, ζχκθσλα κε 

ηε ζηξαηεγηθά ΔΔ 2050 γηα ηε ζηξαηεγηθά ρακειψλ εθπνκπψλ· 

33. επηθξνηεέ ηε δεκνζέεπζε, ηνλ επηΫκβξην ηνπ 2015, ηνπ εγγξΪθνπ «EIB Climate Strategy 

– Mobilising finance for the transition to a low-carbon and climate-resilient economy» θαη 

ηεο ζπγθεθαιαησηηθάο Ϋθζεζεο «Operations Evaluation of EIB Financing of Climate 

Action (mitigation) within the EU 2010-2014»· δεηεέ ηελ εθαξκνγά ηεο πξνζΫγγηζεο 

SMART (Specific, Measurable, Attainable, Realistic and Timely –ζπγθεθξηκΫλε, 

κεηξάζηκε, εθηθηά, ξεαιηζηηθά θαη επέθαηξε) ζηα εηδηθΪ ζρΫδηα δξΪζεο ζχκθσλα κε ηε 

ζηξαηεγηθά ηεο ΔΣΔπ γηα ην θιέκα Ϋσο ην 2017· 

Πποώθηζη ηηρ οικονομικήρ και κοινυνικήρ ζςνοσήρ και ζύγκλιζηρ 

34. επηζεκαέλεη φηη πνζφ χςνπο 19,9 δηζ. επξψ, άηνη 29% ηεο ζπλνιηθάο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

ΔΣΔπ εληφο ηεο ΔΔ ην 2014, πξννξηδφηαλ γηα πξΪμεηο πνπ ππνζηεξέδνπλ ηε ζπλνρά· 

εθθξΪδεη, σζηφζν, δπζαξΫζθεηα γηα ηελ Ϋιιεηςε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθΪ κε ηνλ αξηζκφ 

Ϋξγσλ πνπ ζηεξέδεη ν Όκηινο ΔΣΔπ ζηνπο δηΪθνξνπο ηνκεέο, θαζψο θαη ζρεηηθΪ κε ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθΪ κΫζα θαη ηηο πξσηνβνπιέεο πνπ εθαξκφζηεθαλ γηα ηνλ ελ ιφγσ 

εγθΪξζην ζηφρν πνιηηηθάο· 

35. ππνγξακκέδεη ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ηεο πνιηηηθάο γηα ηε ζπλνρά ζηε κεέσζε ησλ 

αληζνξξνπηψλ κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ πεξηθεξεηψλ θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο επξσπατθάο 

νινθιάξσζεο, θαη ηνλέδεη ελ πξνθεηκΫλσ ηελ θαέξηα ζεκαζέα ηεο πξνζΫγγηζεο κε βΪζε 

ηηο επηδφζεηο· θαιεέ ηελ ΔΣΔπ λα ζπκπεξηιακβΪλεη ζηηο κειινληηθΫο εηάζηεο εθζΫζεηο ηεο 

ιεπηνκεξεέο πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηε ζπκβνιά θαη ηα απνηειΫζκαηα ησλ 

δξαζηεξηνηάησλ ηεο ζηελ πινπνέεζε ησλ ζηφρσλ ηεο πνιηηηθάο ζπλνράο· 

36. ραηξεηέδεη ηνλ δηεπξπκΫλν ξφιν πνπ ζα δηαδξακαηέζεη ν φκηινο ΔΣΔπ ζηελ πινπνέεζε ηεο 

πνιηηηθάο ζπλνράο γηα ηελ πεξένδν πξνγξακκαηηζκνχ 2014-2020· πηζηεχεη φηη απηφ εέλαη 

Ϋλα βάκα πξνο ηε ζσζηά θαηεχζπλζε γηα ηε βειηέσζε ησλ ζπλεξγηψλ κεηαμχ ηεο ΔΣΔπ 

θαη ησλ ΔΓΔΣ· δεηεέ ηε βειηέσζε ηεο δξαζηεξηφηεηΪο ηεο ζχκθσλα κε ην Πξσηφθνιιν 

(αξ. 28) ηεο ΛΔΔ, γηα ηελ νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη εδαθηθά ζπλνρά· ζεσξεέ επέζεο 

απαξαέηεην λα εληζρπζνχλ νη δεζκνέ ζπλεξγαζέαο κεηαμχ Δπηηξνπάο, ΔΣΔπ θαη ηνπηθψλ 

θαη πεξηθεξεηαθψλ θνξΫσλ κε ζθνπφ λα εμαζθαιηζηεέ ε επηηπράο ρξάζε ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ κΫζσλ ππΫξ ηεο εδαθηθάο αλΪπηπμεο θαη ηεο πνιηηηθάο γηα ηε 

ζπλνρά· ραηξεηέδεη ηελ εηαηξηθά ζρΫζε κεηαμχ ηεο Δπηηξνπάο θαη ηεο ΔΣΔπ φζνλ αθνξΪ 
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ηε δεκηνπξγέα ηεο ζπκβνπιεπηηθάο πιαηθφξκαο fi-compass· πηζηεχεη αθξΪδαληα φηη εέλαη 

αλΪγθε λα απινπζηεπηνχλ νη θαλφλεο γηα ηε ζηάξημε πνπ παξΫρεηαη απφ ηα ΔΓΔΣ ζε 

ρξεκαηνδνηηθΪ κΫζα ζην πιαέζην ηεο ΔΣΔπ· 

37. ραηξεηέδεη εηδηθφηεξα ηηο ρξεκαηνδνηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΔΣΔπ ζηνλ ηνκΫα ησλ 

Ϋξγσλ ππνδνκάο θαη κεηαθνξψλ γηα ηε ζηάξημε Ϋξγσλ ζηηο επξσπατθΫο πεξηθΫξεηεο· 

ππνγξακκέδεη φηη ε ζπγθεθξηκΫλε κνξθά ρξεκαηνπηζησηηθάο ζηάξημεο απμΪλεη ζεκαληηθΪ 

ην αλαπηπμηαθφ δπλακηθφ ηνπ εκπνξένπ, εληζρχνληαο ηε κεγΫζπλζε θαη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα, ηδέσο ζηηο πεξηνρΫο κε θπζηθΪ γεσγξαθηθΪ κεηνλεθηάκαηα· 

38. επηζεκαέλεη φηη ην 2014 ε ΔΣΔπ ππΫγξαςε, εληφο ηεο ΔΔ, 104 Ϋξγα γηα ηελ αλΪπηπμε 

θνηλσληθάο θαη νηθνλνκηθάο ππνδνκάο ζπλνιηθάο αμέαο 20,2 δηζεθαηνκκπξέσλ επξψ, εθ 

ησλ νπνέσλ ζηξαηεγηθΪ Ϋξγα κεηαθνξψλ (ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ Ϋξγσλ ΓΔΓ-Μ) 

χςνπο 8,2 δηζεθαηνκκπξέσλ επξψ, Ϋξγα αληαγσληζηηθάο θαη αζθαινχο ελΫξγεηαο χςνπο 

7,5 δηζεθαηνκκπξέσλ επξψ, θαη Ϋξγα αζηηθάο αλαβΪζκηζεο (ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο 

πγεέαο) χςνπο 4,5 δηζεθαηνκκπξέσλ επξψ· 

39. ηνλέδεη φηη νη επελδχζεηο ζε βηψζηκα Ϋξγα ππνδνκάο εέλαη θαέξηεο γηα ηε βειηέσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηελ απνθαηΪζηαζε ηεο αλΪπηπμεο θαη ηεο δεκηνπξγέαο ζΫζεσλ 

απαζρφιεζεο ζηελ Δπξψπε· δεηεέ, ζπλεπψο, απφ ηελ ΔΣΔπ λα θαηεπζχλεη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ζηηο πεξηνρΫο πνπ πιάηηνληαη πεξηζζφηεξν απφ πςειΪ πνζνζηΪ αλεξγέαο, 

θαη ζηελ πξαγκαηνπνέεζε πεξηζζφηεξσλ Ϋξγσλ ππνδνκάο· ππνγξακκέδεη φηη ε 

ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ ΔΣΔπ πξΫπεη λα εζηηΪδεηαη πξσηέζησο ζηηο ρψξεο πνπ πζηεξνχλ 

απφ Ϊπνςε πνηφηεηαο ππνδνκψλ θαη αλΪπηπμεο, ιακβαλνκΫλεο σζηφζν ππφςε ηεο αξράο 

ηεο ρξεζηάο δεκνζηνλνκηθάο δηαρεέξηζεο θαη ηεο βησζηκφηεηαο ησλ Ϋξγσλ· 

40. εθθξΪδεη ηελ απνδνθηκαζέα ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη, ζε πνιιΫο πεξηπηψζεηο, ε 

ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ ΔΣΔπ ρξεζηκνπνηάζεθε γηα ηελ ππνζηάξημε κε βηψζηκσλ 

νηθνλνκηθΪ Ϋξγσλ ππνδνκάο, ζε ζρΫζε κε κΫηξα δεκφζηνπ ζπκθΫξνληνο θαη κΫηξα γηα ην 

θιέκα· επηζεκαέλεη κε αλεζπρέα ηελ ηΪζε γηα ρξεκαηνδφηεζε ππνδνκάο φπσο νη 

απηνθηλεηφδξνκνη, πνπ ελζαξξχλεη ηελ θαηαλΪισζε νξπθηψλ θαπζέκσλ θαη ζπλεπψο 

αληέθεηηαη ζηνπο καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο ηεο Έλσζεο γηα κεηΪβαζε ζε κηα νηθνλνκέα 

ρσξέο εθπνκπΫο Ϊλζξαθα· θαιεέ ηελ ΔΣΔπ λα πεξηιΪβεη κηα ππνρξεσηηθά εθ ησλ 

πξνηΫξσλ εθηέκεζε ηεο πεξηβαιινληηθάο, νηθνλνκηθάο θαη θνηλσληθάο πξνζηηζΫκελεο 

αμέαο ζηε δηαδηθαζέα γηα ηελ επηινγά ησλ Ϋξγσλ πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ εληφο θαη 

εθηφο ηεο ΔΔ, θαη δεηεέ, ε δηεμαγσγά φισλ ησλ εθ ησλ πξνηΫξσλ θαη εθ ησλ πζηΫξσλ 

αμηνινγάζεσλ λα γέλεη κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρά φισλ ησλ ελδηαθεξνκΫλσλ, ησλ 

ηνπηθψλ, πεξηθεξεηαθψλ θαη εζληθψλ αξρψλ θαη εθπξνζψπσλ ηεο θνηλσλέαο ησλ πνιηηψλ· 

δεηεέ, αθφκα, ηα απνηειΫζκαηα φισλ απηψλ ησλ αμηνινγάζεσλ λα εέλαη δεκφζηα θαη 

πιάξσο πξνζβΪζηκα· 

41. ηνλέδεη φηη ε ρξεκαηνδφηεζε κεγΪισλ Ϋξγσλ ζπρλΪ δηεπθνιχλεη ηε δηεέζδπζε 

επηρεηξάζεσλ πνπ ζπλδΫνληαη κε ην νξγαλσκΫλν Ϋγθιεκα· επηθξέλεη ην γεγνλφο φηη ε 

ΔΣΔπ Ϋρεη ρξεκαηνδνηάζεη ηνλ παξαθακπηάξην απηνθηλεηφδξνκν Passante di Mestre, πνπ 

απνηειεέ αληηθεέκελν εξεπλψλ θνξνδηαθπγάο· επηζεκαέλεη κε αλεζπρέα φηη ε ΔΣΔπ δελ 

Ϋρεη αληαπνθξηζεέ ζηα ζρεηηθΪ αηηάκαηα πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζηελ Ϋθζεζά ηνπ ζρεηηθΪ 

κε ηελ εηάζηα Ϋθζεζε ηνπ 2014 γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο 

Δπξσπατθάο Έλσζεο – θαηαπνιΫκεζε ηεο απΪηεο· θαιεέ γηα κηα αθφκε θνξΪ ηελ ΔΣΔπ 

λα αλαζηεέιεη θΪζε κνξθάο ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ Ϋξγνπ· 

42. ηνλέδεη ηε ζεκαζέα ηεο πεξηθεξεηαθάο αλΪπηπμεο, θαη δεηεέ απφ ηελ ΔΣΔπ λα εληζρχζεη 

ηνλ δηΪινγν θαη ηε ζπλεξγαζέα κε ηηο πεξηθεξεηαθΫο θαη ηνπηθΫο αξρΫο, ηξΪπεδεο θαη 



 

PE565.145v02-00 12/38 RR\1088910EL.doc 

EL 

ππεξεζέεο· ζεσξεέ φηη, ζην πιαέζην απηφ, ζα πξΫπεη επέζεο λα ππνζηεξηρηεέ ε 

δηαζπλνξηαθά ζπλεξγαζέα· 

43. θαιεέ ηελ ΔΣΔπ λα απμάζεη ηελ ζηάξημά ηεο ζε Ϋξγα πνπ θαιχπηνληαη απφ ηηο καθξν-

πεξηθεξεηαθΫο ζηξαηεγηθΫο ηεο ΔΔ· ηνλέδεη φηη εέλαη ζεκαληηθφ λα ζπλερηζηεέ ε ζηάξημε 

βηψζηκσλ θαηλνηφκσλ νηθνλνκηθψλ ηνκΫσλ, αιιΪ θαη παξαδνζηαθψλ νηθνλνκηθψλ 

ηνκΫσλ, ζηελ ΔΔ· ππνγξακκέδεη ηελ αλΪγθε γηα ηε δηαζχλδεζε ηεο Δπξψπεο κΫζσ ησλ 

δηαηξνπηθψλ κεηαθνξψλ θαζψο θαη ησλ ηνπνθεληξηθψλ επελδχζεσλ· δεηεέ αθφκε λα 

ζεζπηζηνχλ ρξεκαηνδνηηθΫο θαη επελδπηηθΫο πιαηθφξκεο πξνθεηκΫλνπ λα θαηαζηεέ 

δπλαηά ε ζπγθΫληξσζε πφξσλ απφ δηΪθνξεο πεγΫο θαη ε θηλεηνπνέεζε ησλ επελδχζεσλ 

πνπ ρξεηΪδνληαη γηα παξφκνηα καθξν-πεξηθεξεηαθΪ Ϋξγα· 

Διασείπιζη ηος Εςπυπαφκού Σαμείος ηπαηηγικών Επενδύζευν (ΕΣΕ)  

44. επηδνθηκΪδεη ην λΫν Δπξσπατθφ Σακεέν ηξαηεγηθψλ Δπελδχζεσλ (ΔΣΔ)· ηνλέδεη ηελ 

αλΪγθε ην ΔΣΔ λα ιεηηνπξγάζεη απνδνηηθΪ, κε πιάξε δηαθΪλεηα θαη κε ακεξνιεςέα, 

ζχκθσλα κε ηα θξηηάξηα ηεο εληνιάο ηνπ θαη ηνλ θαλνληζκφ ηνπ, θαη ζπληζηΪ ηε ζηελά 

ζπλεξγαζέα ηνπ κε ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην Διεγθηηθφ πλΫδξην θαη ηελ 

επνπηεέα ησλ πξΪμεψλ ηνπ απφ ηα ζεζκηθΪ απηΪ φξγαλα· ηνλέδεη φηη θαηΪ ηε ρξάζε ησλ 

πφξσλ ηνπ πξΫπεη λα επηδεηθλχεηαη πξαγκαηηθά πξνζζεηηθφηεηα ζε ζχγθξηζε κε ηηο 

ζπλάζεηο πξΪμεηο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ ΔΣΔπ· ππελζπκέδεη φηη ην ΔΣΔ πξΫπεη 

λα ζπκβΪιιεη επέζεο ζηε ζπλνρά, θαη θαιεέ ηελ ΔΣΔπ λα εμαζθαιέδεη ζπλΫπεηα θαη 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηα πξνο ηηο επελδχζεηο απφ ηα επξσπατθΪ δηαξζξσηηθΪ θαη επελδπηηθΪ 

ηακεέα θαη Ϊιια δεκφζηα ηακεέα· θαιεέ ηελ ΔΣΔπ λα πινπνηάζεη θαη λα αλαπηχμεη 

πεξαηηΫξσ ην ΔΣΔ ζε ζηελά ζπλεξγαζέα κε ηνπο ζπλλνκνζΫηεο, κεηαμχ Ϊιισλ κε ηελ 

Ϋγθαηξε θαη ππνρξεσηηθά ζχλαςε ηεο εθθξεκνχο ζπκθσλέαο κεηαμχ ηνπ Κνηλνβνπιένπ 

θαη ηεο ΔΣΔπ· 

45. αλακΫλεη φηη νη ζηφρνη γηα ην ΔΣΔ ζα ζπλΪδνπλ κε ηνπο ζηφρνπο δεκφζηαο πνιηηηθάο ηεο 

ΔΣΔπ θαη φηη ηα επέπεδα ησλ επελδχζεσλ ηεο ΔΣΔπ γηα ην 2016 ζα πξνζαξκνζηνχλ ψζηε 

λα αληηθαηνπηξέδνπλ επέζεο ηηο πξΪμεηο ηνπ ΔΣΔ· 

46. ηνλέδεη φηη ην ΔΣΔ ζα πξΫπεη λα επλνεέ φια ηα θξΪηε κΫιε, ρσξέο εθ ησλ πξνηΫξσλ 

θαηαλνκά θνλδπιέσλ αλΪ ηνκΫα θαη πεξηθΫξεηα, θαη λα ζπλΪδεη κε ηηο ηξΫρνπζεο 

πεξηθεξεηαθΫο ά ηνπηθΫο πξσηνβνπιέεο· ηνλέδεη φηη ε ρξεκαηνδφηεζε κΫζσ ηνπ ΔΣΔ 

πξΫπεη λα επλνεέ επέζεο Ϋξγα κηθξάο θιέκαθαο· 

47. αλαγλσξέδεη ηηο πξνθιάζεηο πνπ ζπλεπΪγεηαη ε δεκηνπξγέα θαη ε ηαρεέα Ϋλαξμε 

εθαξκνγάο ελφο δέαπινπ ζηξαηεγηθψλ Ϋξγσλ ηνπ ΔΣΔ· επηθξνηεέ ηελ θαζηΫξσζε ηνπ 

επξσπατθνχ θφκβνπ επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ απφ ηελ ΔΣΔπ, ζηφρνο ηνπ νπνένπ εέλαη ε 

παξνρά ηερληθάο βνάζεηαο θαη πξαγκαηνγλσζέαο ζε δπλεηηθνχο θνξεέο πξνψζεζεο· 

αλακΫλεη φηη ν κεραληζκφο ηερληθάο βνάζεηαο ζα ιεηηνπξγάζεη απνηειεζκαηηθΪ ζε ηνπηθφ 

θαη ζε πεξηθεξεηαθφ επέπεδν· 

48. ζπληζηΪ ζηα θξΪηε κΫιε λα νξέζνπλ εζληθΫο αλαπηπμηαθΫο ηξΪπεδεο θαη λα πξνσζάζνπλ 

ηε ζηελφηεξε ζπλεξγαζέα κεηαμχ ηεο ΔΣΔπ θαη ησλ εζληθψλ αλαπηπμηαθψλ ηξαπεδψλ, 

ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκΪησλ θαη ησλ επελδπηηθψλ πιαηθνξκψλ, γηα ηε 

ζπγθΫληξσζε θαη ηελ απφ θνηλνχ ρξάζε πξαγκαηνγλσζέαο θαη ηερλνγλσζέαο, θαζψο θαη 

γηα ηελ θαιχηεξε επζπγξΪκκηζε ηεο δξΪζεο ηεο ΔΣΔπ κε ηηο πνιηηηθΫο πξνηεξαηφηεηεο 

ησλ θξαηψλ κειψλ· επαλαιακβΪλεη ηελ αλΪγθε γηα πιάξε δηαθΪλεηα θαη γηα 

πξνηεξαηφηεηα ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζηα απνηειΫζκαηα φζνλ αθνξΪ ηε ζπκκεηνρά 

εζληθψλ αλαπηπμηαθψλ ηξαπεδψλ ζηα Ϋξγα ηνπ ΔΣΔ· 
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49. θαιεέ ηελ ΔΣΔπ λα εμαζθαιέζεη φηη ην ΔΣΔ δελ ζα ρξεζηκνπνηεζεέ Ϋκκεζα σο κΫζν 

αχμεζεο ηνπ θεθαιαένπ ηεο· δεηεέ, ζπλεπψο, απφ ηελ ΔΣΔπ λα αλαζεσξεέ ηαθηηθΪ ηε 

ζπκκεηνρά ηεο ζην ΔΣΔ θαη λα βεβαηψλεη φηη Ϋρνπλ πιεξσζεέ νη πξνυπνζΫζεηο 

πξνζζεηηθφηεηαο πνπ θαζνξέδνληαη ζην Ϊξζξν 5 παξΪγξαθνο 1 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) 

αξηζ. 2015/1017 θαη, ηδέσο, φηη δελ Ϋρνπλ παξαγθσληζηεέ νη ηδησηηθΫο πεγΫο 

ρξεκαηνδφηεζεο· 

50. εθθξΪδεη αλεζπρέα γηα ην γεγνλφο φηη πνιιΪ απφ ηα ζρΫδηα πνπ εέραλ επηιεγεέ ζηε 

δηΪξθεηα ηνπ πξνπαξαζθεπαζηηθνχ ζηαδένπ ζα εέραλ επηηχρεη ππφ θαλνληθΫο ζπλζάθεο 

ηελ πξφζβαζε ζε ρξεκαηνδφηεζε, αιιΪ δελ πιεξνχλ ηνλ φξν ηεο πξνζζεηηθφηεηαο· 

ππελζπκέδεη φηη ε εγγχεζε ηνπ ΔΣΔ απνζθνπνχζε ζην λα κπνξΫζεη ε ΔΣΔπ λα αλαιΪβεη 

πεξηζζφηεξνπο θηλδχλνπο, δηαηεξψληαο ηαπηφρξνλα ηε βαζκνινγέα ησλ ηξηψλ Α· ηνλέδεη 

φηη ζα παξαθνινπζεέ κε εμαηξεηηθά πξνζνρά ηε ζπκκφξθσζε πξνο ην ζπγθεθξηκΫλν 

θξηηάξην· 

51. αλακΫλεη φηη ν φκηινο ηεο ΔΣΔπ ζα εέλαη ηδηαέηεξα πξνζεθηηθφο φζνλ αθνξΪ ηε 

ζπκκφξθσζε πξνο ην Ϊξζξν 140 παξΪγξαθνο 6 ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ, φπνπ 

πξνβιΫπεηαη φηη ηα ρξεκαηνδνηηθΪ κΫζα «δελ νδεγνχλ ζηελ απνθφκηζε αδηθαηνιφγεηνπ 

νθΫινπο, ηδέσο ππφ κνξθά αδηθαηνιφγεησλ κεξηζκΪησλ ά θεξδψλ γηα ηξέηνπο», 

ιακβΪλνληαο ππφςε ηνπο θφβνπο πνπ Ϋρνπλ εθθξαζηεέ φηη ην ΔΣΔ ζα κπνξνχζε κε 

θΪπνηνλ ηξφπν λα ζπκβΪιεη ζηελ «θνηλσληθνπνέεζε ησλ θηλδχλσλ θαη ηελ 

ηδησηηθνπνέεζε ησλ θεξδψλ», ππφ ην θσο νξηζκΫλσλ ρξεκαηνδνηηθψλ εκπεηξηψλ ζε 

πεξηπηψζεηο φπσο ην Ϋξγν Castor ζηελ Ηζπαλέα θαη ην Ϋξγν Passante di Mestre ζηελ 

Ηηαιέα· 

Εξέηαζη ηηρ ππυηοβοςλίαρ για ηα ομόλογα έπγυν (ΡΒΙ) 

52. ζεσξεέ φηη ε πξσηνβνπιέα γηα ηα νκφινγα Ϋξγσλ (ΡΒΗ) ζα πξΫπεη λα αμηνινγεζεέ ζνβαξΪ 

σο πξνο ηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πεξηβαιινληηθφ αληέθηππφ ηεο· θαιεέ ηελ 

Δπηηξνπά λα θηλάζεη αλνηθηά θαη ρσξέο απνθιεηζκνχο δηαδηθαζέα δηαβνχιεπζεο ζε 

επέπεδν ΔΔ, κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρά εθπξνζψπσλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ, 

ζρεηηθΪ κε ην κΫιινλ ησλ νκνιφγσλ Ϋξγσλ θαηΪ ηελ πεξένδν 2016-2020 πξηλ αλαπηπρζεέ 

πιάξσο ε ηξΫρνπζα δνθηκαζηηθά θΪζε ηεο πξσηνβνπιέαο ΡΒΗ· 

Επικαιποποίηζη ηηρ εξυηεπικήρ διάζηαζηρ ηυν παπεμβάζευν ηηρ ΕΣΕπ 

53. επηθξνηεέ ηελ αλαλεσκΫλε εμσηεξηθά εληνιά ηεο ΔΣΔπ γηα ηελ πεξένδν 2014-2020, κε 

ηελ νπνέα ρνξεγεέηαη εγγχεζε ηεο ΔΔ γηα ηελ θΪιπςε ησλ εμσηεξηθψλ πξΪμεσλ ηεο 

ΔΣΔπ χςνπο Ϋσο 30 δηζεθαηνκκπξέσλ επξψ, θαζψο θαη ηνπο θεληξηθνχο ζηφρνπο ηεο, θαη 

εηδηθφηεξα ηελ αλΪπηπμε ηνπ ηνπηθνχ ηδησηηθνχ ηνκΫα, ηε δεκηνπξγέα θνηλσληθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ ππνδνκψλ, θαη ηελ πξνζαξκνγά ζηελ θιηκαηηθά αιιαγά κε κεηξηαζκφ ησλ 

ζπλεπεηψλ ηεο· 

54. θαιεέ ηελ ΔΣΔπ λα δψζεη πξνζνρά ζηηο ηξέηεο ρψξεο θαη ζηηο πεξηθΫξεηεο εθηφο ΔΔ πνπ 

πιάηηνληαη απφ ζπγθξνχζεηο θαη αθξαέα θηψρεηα, κε θχξην ζηφρν ηε κεέσζε ηνπ 

αλαπηπμηαθνχ ρΪζκαηνο κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ απηψλ, θαη λα ζπκβΪιεη ζηα 

πξνγξΪκκαηα ζηάξημεο ησλ ΜΜΔ ζηηο ρψξεο εκπνξηθνχο εηαέξνπο, κεηαμχ Ϊιισλ κε ηε 

δηΪζεζε επαξθνχο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο ζθαηξηθάο θαη ζε βΪζνο 

δψλεο ειεπζΫξσλ ζπλαιιαγψλ (DCFTA) γηα ηηο ΜΜΔ, κε ηδηαέηεξε Ϋκθαζε ζηηο 

γεηηνληθΫο ρψξεο ηεο Νφηηαο Μεζνγεένπ θαη ηηο γεηηνληθΫο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθάο 

Δπξψπεο· θαιεέ ηελ ΔΣΔπ λα ζπλεξγαζηεέ κε ηελ Αθξηθαληθά ΣξΪπεδα ΑλΪπηπμεο 

(AfDB) γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε καθξνπξφζεζκσλ επελδχζεσλ ζηελ ππεξεζέα ηεο 

νηθνλνκηθάο αλΪπηπμεο· εθθξΪδεη ηελ επηδνθηκαζέα ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη νη 
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επηρνξεγάζεηο ηεο ΔΔ ζπλδπΪδνληαη ζε δηαξθψο κεγαιχηεξν βαζκφ κε ηε δαλεηνδνηηθά 

δξαζηεξηφηεηα ηεο ΔΣΔπ, γηα ηελ επέηεπμε θαιχηεξσλ απνηειεζκΪησλ ησλ Ϋξγσλ ζηηο 

ρψξεο εηαέξνπο ηεο ΔΔ· 

55. δεηεέ απφ ηελ ΔΣΔπ λα ζπλερέζεη λα πξνσζεέ ελεξγΪ ηε βηψζηκε κεγΫζπλζε ηφζν ζηηο 

αλαπηπγκΫλεο φζν θαη ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, πξνθεηκΫλνπ λα ππνζηεξηρηεέ ε 

βηψζηκε αλΪπηπμε ζε φινλ ηνλ θφζκν· ηνλέδεη φηη ε ΔΣΔπ πξΫπεη, σο ην ρξεκαηνδνηηθφ 

ζθΫινο ηεο Έλσζεο, λα ζπκβΪιεη ζηελ επέηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ΟΖΔ γηα ηε βηψζηκε 

αλΪπηπμε· δεηεέ λα δνζεέ ηδηαέηεξε πξνζνρά ζην ζεκαηνιφγην γηα ηελ αλΪπηπμε κεηΪ ην 

2015, ζην πιαέζην ηεο ελδηΪκεζεο επαλεμΫηαζεο ηεο εμσηεξηθάο εληνιάο ηεο ΔΣΔπ ην 

2016· 

56. παξνηξχλεη ηελ ΔΣΔπ λα δηακνξθψζεη θαη λα αλαπηχμεη ηελ νινθιεξσκΫλε πξνζΫγγηζε 

πνπ απαηηεέηαη πξνθεηκΫλνπ λα αληηκεησπέζεη ηηο ζνβαξΫο πξνθιάζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ 

νη ξνΫο κεηαλαζηψλ ζηελ Δπξψπε, κεηαμχ Ϊιισλ κΫζσ ηεο ελέζρπζεο ησλ επηρεηξάζεσλ 

ζηηο ρψξεο πξνΫιεπζεο θαη ζηηο φκνξεο ρψξεο ηνπο· 

57. θαιεέ, ζην πιαέζην απηφ, ηελ ΔΣΔπ λα εζηηΪζεη ηηο δξαζηεξηφηεηΫο ηεο ζηελ ππνζηάξημε 

ησλ επελδπηηθψλ αλαγθψλ ζε αζηηθΫο, πγεηνλνκηθΫο, εθπαηδεπηηθΫο θαη θνηλσληθΫο 

ππνδνκΫο, ηελ ηφλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηάησλ πνπ δεκηνπξγνχλ λΫεο επθαηξέεο 

απαζρφιεζεο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο δηαζπλνξηαθάο ζπλεξγαζέαο κεηαμχ θξαηψλ κειψλ 

θαη ηξέησλ ρσξψλ· 

58. επηζεκαέλεη φηη ε ΔΣΔπ εέλαη ζεκαληηθφο παξΪγνληαο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ 

πξνηεξαηνηάησλ θαη ησλ ζηφρσλ εμσηεξηθάο πνιηηηθάο ηεο ΔΔ· ζπληζηΪ λα εληζρπζνχλ ν 

ζπληνληζκφο θαη ε ζπλεξγαζέα κεηαμχ ηεο ΔΣΔπ θαη ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ κΫζσλ ηεο 

εμσηεξηθάο πνιηηηθάο ηεο ΔΔ· δεηεέ ηε ζπλΫρηζε θαη ηε βειηέσζε ησλ ζπζηεκαηηθψλ εθ 

ησλ πξνηΫξσλ θαη εθ ησλ πζηΫξσλ ειΫγρσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ, θνηλσληθνχ θαη 

πεξηβαιινληηθνχ αληηθηχπνπ ησλ Ϋξγσλ πνπ ππνζηεξέδεη ε ΔΣΔπ ζε ζρΫζε κε ηνπο 

ζηφρνπο ηεο ΔΤΔΓ θαη ηηο γεληθΫο αξρΫο πνπ δηΫπνπλ ηελ εμσηεξηθά δξΪζε ηεο Έλσζεο 

ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 ΔΔ θαη ην ζηξαηεγηθφ πιαέζην θαη ζρΫδην δξΪζεο ηεο ΔΔ γηα 

ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα· δεηεέ, ζε ζρΫζε κε επελδχζεηο εθηφο ΔΔ, ηελ ππνβνιά 

αλαιπηηθάο Ϋθζεζεο γηα ηηο πηζαλΫο δεκέεο θαη γηα ην πψο θαη ζε πνηεο πεξηπηψζεηο 

ρξεζηκνπνηάζεθε ν κεραληζκφο εγγχεζεο· εθθξΪδεη ηελ επηδνθηκαζέα ηνπ γηα ην γεγνλφο 

φηη ε ΔΣΔπ δηεμάγαγε ζεηξΪ ζεκηλαξέσλ κε ζΫκα ηηο επηρεηξάζεηο θαη ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα· 

59. δεηεέ απφ ηελ ΔΣΔπ λα δηαβηβΪζεη ζην Κνηλνβνχιην θαη λα δεκνζηνπνηάζεη αλαιπηηθΫο 

πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ ΔΣΔπ θαη ηηο επηδφζεηο ηνπ ζεζκνχ 

ηνπ πλεγφξνπ ησλ επηρεηξάζεσλ ζηελ Οπθξαλέα· 

60. εθθξΪδεη ηελ ηθαλνπνέεζά ηνπ γηα ηε ιχζε πνπ δφζεθε απφ θνηλνχ κε ηελ Παγθφζκηα 

ΣξΪπεδα, ε νπνέα επηηξΫπεη ζηελ ΔΣΔπ λα ζπκβΪιεη ζηε δηεπθφιπλζε ηεο αγνξΪο 

νπθξαληθνχ θπζηθνχ αεξένπ· 

61. εθθξΪδεη ηελ πξφζεζά ηνπ λα παξαθνινπζεέ ζηελΪ ηελ πινπνέεζε ηεο εμσηεξηθάο 

εληνιάο ηεο ΔΣΔπ ελφςεη ηεο κεζνπξφζεζκεο επαλεμΫηαζεο, Ϋρνληαο ηαπηφρξνλα ππφςε 

ηελ ελδερφκελε θηλεηνπνέεζε πξφζζεηνπ πνζνχ ηξηψλ δηζεθαηνκκπξέσλ επξψ· 

επηβεβαηψλεη ηε δΫζκεπζά ηνπ λα εμεηΪζεη πξνζεθηηθΪ ηηο πξψηεο «εθζΫζεηο 

νινθιάξσζεο Ϋξγνπ» πνπ ζα δεκνζηεπηνχλ ζην πιαέζην ηεο εμσηεξηθάο εληνιάο ηεο 

ΔΣΔπ γηα ηελ πεξένδν 2014-2020· δεηεέ ηελ εθπφλεζε εηδηθάο Ϋθζεζεο απφ ην Δπξσπατθφ 

Διεγθηηθφ πλΫδξην, ζρεηηθΪ κε ηηο επηδφζεηο ησλ εμσηεξηθψλ δαλεηνδνηηθψλ 
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δξαζηεξηνηάησλ ηεο ΔΣΔπ θαη ηελ επζπγξΪκκηζά ηνπο κε ηηο πνιηηηθΫο ηεο ΔΔ· 

Ενίζσςζη ηος πλαιζίος διακςβέπνηζηρ, διαθάνειαρ και ελέγσος  

62. εθθξΪδεη ηθαλνπνέεζε γηα ηελ πςειά πνηφηεηα ησλ ζηνηρεέσλ ελεξγεηηθνχ ηεο ΔΣΔπ, κε 

ζρεδφλ κεδεληθφ πνζνζηφ απνκεησκΫλσλ δαλεέσλ επέ ηνπ ζπλνιηθνχ δαλεηαθνχ 

ραξηνθπιαθένπ (0,2%), θαη γηα ηε ζπλεηά δηαρεέξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο· ζεσξεέ 

απαξαέηεηε ηε δηαηάξεζε ηεο πηζηνιεπηηθάο αμηνιφγεζεο ΑΑΑ ηεο ΔΣΔπ, πξνθεηκΫλνπ 

λα δηαθπιαρζεέ ε πξφζβαζά ηεο ζηηο δηεζλεέο θεθαιαηαγνξΫο ππφ ηνπο βΫιηηζηνπο φξνπο 

ρξεκαηνδφηεζεο· 

63. εηζεγεέηαη λα βειηηψζεη ε ΔΣΔπ ηελ ηθαλφηεηΪ ηεο γηα εθπφλεζε ηνκεαθψλ αλαιχζεσλ 

θαη λα δεκνζηεχεη ζπγθεληξσηηθΪ ζηαηηζηηθΪ ζηνηρεέα αιιΪ θαη πιεξνθνξέεο γηα 

επηκΫξνπο Ϋξγα, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε ζηνρεπκΫλε πξνζΫγγηζε νξηζκΫλσλ ηνκΫσλ ά 

ηχπσλ ΜΜΔ· ηνλέδεη ηελ αλΪγθε λα ελζσκαησζεέ ζηελ εηάζηα Ϋθζεζε ηεο ΔΣΔπ κηα 

πιεξΫζηεξε θαη ιεπηνκεξΫζηεξε αλΪιπζε ησλ επελδπηηθψλ αλαγθψλ αλΪ ηνκΫα 

δξαζηεξηφηεηαο εληφο ηεο Έλσζεο, πξνθεηκΫλνπ λα εληνπέδνληαη πηζαλΫο επελδπηηθΫο 

ειιεέςεηο ζηελ πινπνέεζε ησλ πξνηεξαηνηάησλ ηεο ΔΔ· ζεσξεέ φηη ε ΔΣΔπ ζα πξΫπεη λα 

αμηνινγάζεη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ επελδπηηθψλ κΫζσλ πνπ δηαζΫηεη, γηα λα αληηκεησπέζεη 

απνηειεζκαηηθΪ απηΫο ηηο ειιεέςεηο· 

64. ππνγξακκέδεη ηε ζεκαζέα πνπ απνδέδεη ε ΔΣΔπ ζηελ πνιηηηθά ηεο γηα κεδεληθά αλνρά ηεο 

απΪηεο, ηεο δηαθζνξΪο θαη ηεο αζΫκηηεο ζχκπξαμεο, θαζψο θαη ζηε δΫζκεπζά ηεο γηα 

εθαξκνγά απζηεξψλ θαλφλσλ αθεξαηφηεηαο θαη δενληνινγέαο· επηθξνηεέ, ζην πιαέζην 

απηφ, ηελ Ϋγθξηζε, απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο ΔΣΔπ, κηαο επηθαηξνπνηεκΫλεο 

πνιηηηθάο γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο απΪηεο, θαζψο θαη ηελ εηάζηα Ϋθζεζε ηνπ Οκέινπ 

ΔΣΔπ ζρεηηθΪ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαηαπνιΫκεζεο ηεο απΪηεο ην 2014· αλακΫλεη απφ 

ηελ ΔΣΔπ λα δηαθφςεη ηηο πεξαηηΫξσ εθηακηεχζεηο δαλεέσλ ζε Ϋξγα γηα ηα νπνέα 

βξέζθεηαη ζε εμΫιημε Ϋξεπλα γηα δηαθζνξΪ, ζε επξσπατθφ ά ζε εζληθφ επέπεδν· 

65. επηθξνηεέ ηελ Ϋγθξηζε, ηνλ Ηνχιην ηνπ 2014, ηνπ αλαζεσξεκΫλνπ πιαηζένπ ηνπ Οκέινπ 

ΔΣΔπ γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο λνκηκνπνέεζεο εζφδσλ απφ παξΪλνκεο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηέαο (AML-CFT)· παξνηξχλεη 

ηελ ΔΣΔπ λα επηδηψμεη δηΪινγν κε ηελ θνηλσλέα ησλ πνιηηψλ ζρεηηθΪ κε ηε βειηέσζε ηεο 

πνιηηηθάο ηεο γηα ηηο κε ζπλεξγΪζηκεο πεξηνρΫο δηθαηνδνζέαο (NCJ)· θαιεέ ηελ ΔΣΔπ λα 

ραξΪμεη κηα λΫα πνιηηηθά ππεχζπλεο θνξνιφγεζεο, αξρέδνληαο κε ηελ επαλεμΫηαζε ηεο 

πνιηηηθάο ηεο γηα ηηο NCJ  ην 2016· θαιεέ ηελ ΔΣΔπ λα εμαξηάζεη ηφζν ηελ Ϊκεζε 

ρξεκαηνδφηεζε φζν θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε κΫζσ ελδηΪκεζσλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε 

θνξνινγηθψλ δεδνκΫλσλ αλΪ ρψξα, ζχκθσλα κε ηε δηΪηαμε γηα ηα πηζησηηθΪ ηδξχκαηα 

πνπ πεξηιακβΪλεηαη ζηελ νδεγέα γηα ηηο θεθαιαηαθΫο απαηηάζεηο (CRD IV), θαζψο θαη 

απφ ηελ θνηλνπνέεζε ησλ ζηνηρεέσλ ησλ πξαγκαηηθψλ δηθαηνχρσλ· 

66. θαιεέ ηελ ΔΣΔπ, ζην πιαέζην ησλ εθ ησλ πξνηΫξσλ αμηνινγάζεσλ επηρεηξάζεσλ γηα ηηο 

νπνέεο εθθξεκνχλ δηθαζηηθΫο Ϋξεπλεο, λα επηθαηξνπνηάζεη ηηο πνιηηηθΫο ηεο γηα ηελ 

θαηαπνιΫκεζε ηεο λνκηκνπνέεζεο εζφδσλ απφ παξΪλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηέαο θαη ηνπ νξγαλσκΫλνπ εγθιάκαηνο· 

67. επηζεκαέλεη ηελ Ϋθζεζε ζρεηηθΪ κε ηελ εθαξκνγά ηεο πνιηηηθάο ηεο ΔΣΔπ γηα ηε 

δηαθΪλεηα ην 2014· επηκΫλεη φηη απαηηεέηαη λα επηηεπρζεέ ην πςειφηεξν δπλαηφ επέπεδν 

δηαθΪλεηαο θαη ζεζκηθάο ινγνδνζέαο, κε ηελ εμαζθΪιηζε ηεο πξννξαηηθάο 

δεκνζηνπνέεζεο πιάξσλ θαη νπζηαζηηθψλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηνηρεέσλ θαη ηεο πξφζβαζεο 

ζε νηθνλνκηθΪ δεδνκΫλα γηα ηα Ϋξγα ηα νπνέα ιακβΪλνπλ ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ ΔΣΔπ· 
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68. δεηεέ ηε κΫγηζηε δπλαηά δηαθΪλεηα θαη δεκνζηφηεηα φζνλ αθνξΪ ην ζχζηεκα ζπκβΪζεσλ 

θαη ππεξγνιαβηψλ, θαη ηελ πξφζβαζε ηνπ Κνηλνβνπιένπ ζηηο πιεξνθνξέεο θαη ηελ 

νηθνλνκηθά ηεθκεξέσζε ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο· 

69. παξνηξχλεη ηελ ΔΣΔπ λα ηεξεέ απζηεξΪ ηηο απαηηάζεηο ηνπ δεκφζηνπ κεηξψνπ 

πεξηβαιινληηθψλ εγγξΪθσλ βΪζεη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1367/2006 («θαλνληζκφο 

ηνπ Aarhus»), θαη λα ζπλερέζεη λα ππνβΪιιεη ηαθηηθΫο εθζΫζεηο ζρεηηθΪ κε ηηο 

δαλεηνδνηηθΫο δξαζηεξηφηεηΫο ηεο εθηφο ΔΔ ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηεο πξσηνβνπιέαο 

γηα ηε δηαθΪλεηα ηεο δηεζλνχο βνάζεηαο (IATI)· 

70. επαλαιακβΪλεη φηη ε ΔΣΔπ ζα πξΫπεη λα εληζρχζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο δΫνπζαο 

επηκΫιεηΪο ηεο πξνθεηκΫλνπ λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο 

ηειηθνχο δηθαηνχρνπο θαη λα απνθεχγεη ζπλαιιαγΫο κε ελδηΪκεζνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο 

θνξεέο πνπ Ϋρνπλ αξλεηηθφ ηζηνξηθφ φζνλ αθνξΪ ηε δηαθΪλεηα, ηελ απΪηε, ηε δηαθζνξΪ, 

ην νξγαλσκΫλν Ϋγθιεκα, ηε λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξΪλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο 

πεξηβαιινληηθΫο θαη θνηλσληθΫο επηπηψζεηο, ά πνπ Ϋρνπλ ηελ Ϋδξα ηνπο ζε ππεξΪθηηα 

ρξεκαηνπηζησηηθΪ θΫληξα ά θνξνινγηθνχο παξαδεέζνπο πνπ εθαξκφδνπλ επηζεηηθφ 

θνξνινγηθφ ζρεδηαζκφ· θαιεέ ηελ ΔΣΔπ λα κελ ρξεζηκνπνηεέ ηελ πξσηνβνπιέα ησλ 

νκνιφγσλ Ϋξγσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε δξαζηεξηνηάησλ ζηηο νπνέεο ελΫρεηαη ην 

νξγαλσκΫλν Ϋγθιεκα· επηζεκαέλεη εθ λΫνπ ηελ αλΪγθε λα θαηαξηηζηεέ απφ ηελ ΔΣΔπ, ζε 

ζπλεξγαζέα κε ηελ Δπηηξνπά, δεκφζηνο θαηΪινγνο απζηεξψλ θξηηεξέσλ γηα ηελ επηινγά 

ησλ ελδηΪκεζσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ θνξΫσλ· 

71. θαιεέ ηελ ΔΣΔπ λα αλαπηχμεη απζηεξφηεξνπο θαλφλεο γηα ηηο ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ 

θαη ζαθά, απζηεξΪ θαη δηαθαλά θξηηάξηα γηα ηηο ζπκπξΪμεηο δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ 

ηνκΫα πνπ ιακβΪλνπλ ρξεκαηνδφηεζε, πξνθεηκΫλνπ λα εμαζθαιέδεη ηε δέθαηε θαηαλνκά, 

κεηαμχ ησλ δεκφζησλ θαη ησλ ηδησηηθψλ θνξΫσλ, φρη κφλν ηνπ επελδπηηθνχ κΫξνο ηνπ 

Ϋξγνπ αιιΪ θαη ησλ θηλδχλσλ ηνπ, θαη λα πξνζηαηεχεη Ϋηζη ην δεκφζην ζπκθΫξνλ· θαιεέ 

ηελ ΔΣΔπ λα εληζρχζεη ηε βΪζε ηερλνγλσζέαο ηεο γηα ηε ζπκκεηνρά ησλ θπβεξλάζεσλ, 

ησλ πεξηθεξεηψλ θαη ησλ δάκσλ ζηηο δνκΫο ησλ ζπκπξΪμεσλ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ 

ηνκΫα, κεηαμχ Ϊιισλ παξΫρνληΪο ηνπο θαηεπζπληάξηεο γξακκΫο· 

72. δεηεέ απφ ηελ ΔΣΔπ λα κεξηκλΪ ψζηε νη εηαηξεέεο πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζε Ϋξγα 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηελ ΔΣΔπ λα ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ ηελ αξρά ηεο έζεο 

ακνηβάο θαη ηεο δηαθΪλεηαο ησλ πιεξσκψλ, θαζψο θαη ηελ αξρά ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ, 

φπσο νξέδνληαη ζηελ νδεγέα 2006/54/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ 

πκβνπιένπ, ηεο 5εο Ηνπλένπ 2006 γηα ηελ εθαξκνγά ηεο αξράο ησλ έζσλ επθαηξηψλ θαη 

ηεο έζεο κεηαρεέξηζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζε ζΫκαηα εξγαζέαο θαη απαζρφιεζεο· 

επηζεκαέλεη αθφκε φηη, θαηΪ ηε ιάςε απνθΪζεσλ ζρεηηθΪ κε ηελ επηινγά ησλ Ϋξγσλ πνπ 

ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ, ε ΔΣΔπ ζα πξΫπεη λα ζπλεθηηκΪ ηα κΫηξα εηαηξηθάο θνηλσληθάο 

επζχλεο πνπ Ϋρνπλ ιΪβεη νη ππνςάθηεο εηαηξεέεο· 

73. πηζηεχεη φηη ζα άηαλ ρξάζηκεο νη ηαθηηθΫο ελεκεξψζεηο ζρεηηθΪ κε ηηο δαπΪλεο θαη ηηο 

ακνηβΫο δηαρεέξηζεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ ΔΣΔπ θαη κε ηνλ αληέθηππν ησλ 

ρξεκαηνδνηνχκελσλ Ϋξγσλ απφ Ϊπνςε απαζρφιεζεο θαη νηθνλνκηθάο πξνζηηζΫκελεο 

αμέαο· 

74. ζπληζηΪ ηε δεκνζέεπζε ζηνλ ηζηφηνπν ηεο ΔΣΔπ κε εκπηζηεπηηθψλ εγγξΪθσλ, φπσο 

επηρεηξεζηαθΪ εηαηξηθΪ ζρΫδηα πξνεγνχκελσλ εηψλ, δηνξγαληθΫο ζπκθσλέεο θαη 

κλεκφληα, θαη Ϊιιεο ζπλαθεέο ζπκθσλέεο, θαζψο θαη ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηΪζεσλ 

ησλ δηνηθεηηθψλ νξγΪλσλ ηεο ΔΣΔπ ζε ηαθηηθά βΪζε, αξράο γελνκΫλεο ηνλ ΗαλνπΪξην 

ηνπ 2016· ζεσξεέ φηη ε βειηέσζε ηεο δεκφζηαο πξφζβαζεο ζε Ϋγγξαθα ζπληζηΪ βαζηθφ 
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ζηνηρεέν δηαθΪλεηαο, ινγνδνζέαο θαη αθεξαηφηεηαο ηνπ ΟξγΪλνπ· 

75. επηθξνηεέ ηε δηαδηθαζέα επαλεμΫηαζεο ηεο πνιηηηθάο ηεο ΔΣΔπ γηα ηνλ κεραληζκφ 

θαηαγγειηψλ, ε νπνέα μεθέλεζε ηνλ επηΫκβξην ηνπ 2015, θαζψο θαη ηε δεκφζηα 

δηαβνχιεπζε πνπ δξνκνινγάζεθε γηα ηνπο ζρεηηθνχο ελδηαθεξφκελνπο θνξεέο· αλακΫλεη 

φηη ε ηξΫρνπζα αλαζεψξεζε ηνπ κεραληζκνχ θαηαγγειηψλ ζα βειηηψζεη ηελ αλεμαξηεζέα 

ηνπ θαη ζα ζπκβΪιεη ζηε κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ηεο 

ππεξεζέαο κεραληζκνχ θαηαγγειηψλ· θαιεέ ηε Γηεπζχλνπζα Δπηηξνπά ηεο ΔΣΔπ λα ιΪβεη 

ππφςε ηηο ζπζηΪζεηο ηεο ελ ιφγσ ππεξεζέαο θαη λα αλαιΪβεη δξΪζε κε βΪζε ηηο 

γλσκνδνηάζεηο ηνπ Δπξσπαένπ Γηακεζνιαβεηά· δεηεέ λα ππΪξρεη ζπλεράο ξνά 

πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ηεο ππεξεζέαο ηνπ κεραληζκνχ θαηαγγειηψλ ηεο ΔΣΔπ θαη ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ηεο ζπκβνπιένπ· πηζηεχεη φηη απαηηεέηαη λα επηθαηξνπνηεζεέ ην κλεκφλην 

θαηαλφεζεο κεηαμχ ηεο ΔΣΔπ θαη ηνπ Δπξσπαένπ Γηακεζνιαβεηά, πξνθεηκΫλνπ ν 

ηειεπηαένο λα αζθεέ ελεξγφηεξν εμσηεξηθφ Ϋιεγρν ζηελ ΔΣΔπ θαη λα βειηησζνχλ νη 

δηαδηθαζέεο επνπηεέαο θαη ε πεξαηηΫξσ ινγνδνζέα ηεο ΔΣΔπ· 

76. επηθξνηεέ ηηο εηάζηεο εθζΫζεηο ηεο Διεγθηηθάο Δπηηξνπάο ηεο ΔΣΔπ γηα ην νηθνλνκηθφ 

Ϋηνο 2014, θαη θαιεέ ηνπο αξκφδηνπο θνξεέο ηεο ΔΣΔπ λα δηαζθαιέζνπλ ηελ πιάξε 

ζπκκφξθσζε πξνο ηηο βΫιηηζηεο πξαθηηθΫο ζπλεηάο ηξαπεδηθάο δξαζηεξηφηεηαο ζηνπο 

ηνκεέο ζηνπο νπνένπο δελ επηηεχρζεθε πιάξεο ζπκκφξθσζε ην 2014· επηζεκαέλεη ηελ 

πξφζεζε ηεο δηνέθεζεο ηεο ΔΣΔπ λα αλαδηνξγαλψζεη ηηο αξκνδηφηεηεο ειΫγρνπ ηεο 

ΣξΪπεδαο· ππνζηεξέδεη ην αέηεκα ηεο Διεγθηηθάο Δπηηξνπάο γηα ην αληέζηνηρν ζρΫδην 

πινπνέεζεο θαζψο θαη ηελ πξφζεζά ηεο λα παξαθνινπζεέ πξνζεθηηθΪ ηηο εμειέμεηο· 

επηδνθηκΪδεη ην γεγνλφο φηη ε Διεγθηηθά Δπηηξνπά Ϋρεη επηζηάζεη ηελ πξνζνρά ζηε 

δηνέθεζε θαη ηηο ππεξεζέεο ηεο ΔΣΔπ ζην φηη ε ΣξΪπεδα ζα πξΫπεη λα δηαηεξάζεη ηελ 

ηθαλφηεηΪ ηεο ρσξέο λα απνδπλακσζεέ ην ηζρχνλ πιαέζην εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ· 

77. ζεσξεέ φηη ζηηο εηάζηεο εθζΫζεηο ηεο ΔΣΔπ ζα πξΫπεη λα δέλεηαη κεγαιχηεξε Ϋκθαζε ζηα 

απνηειΫζκαηα ησλ νινθιεξσζΫλησλ Ϋξγσλ· θαιεέ ζην πιαέζην απηφ ηελ ΔΣΔπ λα 

ππνβΪιιεη, απφ θνηλνχ κε ηνπο εηαέξνπο ησλ Ϋξγσλ, ηα ζηνηρεέα γηα ηα απνηειΫζκαηα 

θΪζε Ϋξγνπ πνπ νινθιεξψλεηαη, κε ηα νπνέα λα αμηνινγεέηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ΔΣΔπ· 

78. επηζεκαέλεη φηη ζηηο 27 Οθησβξένπ 2015 ζα ιάμεη ε ηξηκεξάο ζπκθσλέα πνπ αλαθΫξεηαη 

ζην Ϊξζξν 287 παξΪγξαθνο 3 ΛΔΔ, ε νπνέα δηΫπεη ηε ζπλεξγαζέα κεηαμχ ηεο ΔΣΔπ, ηεο 

Δπηηξνπάο θαη ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξένπ σο πξνο ηηο κεζφδνπο ησλ ειΫγρσλ πνπ δηεμΪγεη 

ην Διεγθηηθφ πλΫδξην ζρεηηθΪ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΔΣΔπ φζνλ αθνξΪ ηε 

δηαρεέξηζε ησλ πφξσλ ηεο Έλσζεο θαη ησλ θξαηψλ κειψλ· θαιεέ ηα ηξέα ζεζκηθΪ φξγαλα 

λα ζπλεξγαζηνχλ θαηΪ ηε δηαδηθαζέα αλαλΫσζεο θαη επηθαηξνπνέεζεο ηεο ελ ιφγσ 

ζπκθσλέαο, θαη λα εμαζθαιέζνπλ φηη ε αλαλεσκΫλε ζπκθσλέα ζα πεξηιακβΪλεη ηα άδε 

ππΪξρνληα θαη ελδερφκελα λΫα κΫζα ά πξσηνβνπιέεο ηεο ΔΣΔπ πνπ αθνξνχλ δεκφζηνπο 

πφξνπο πξνεξρφκελνπο απφ ηελ ΔΔ ά ην Δπξσπατθφ Σακεέν ΑλΪπηπμεο· δεηεέ, ζην 

πιαέζην απηφ, λα εθρσξεζνχλ εληζρπκΫλεο εμνπζέεο ζην Δπξσπατθφ Διεγθηηθφ πλΫδξην, 

πξνθεηκΫλνπ λα αμηνινγεέ νπζηαζηηθφηεξα ηηο δαλεηνδνηηθΫο πξαθηηθΫο, ηα κΫζα θαη ηηο 

πξσηνβνπιέεο ηεο ΔΣΔπ πνπ ζπλδΫνληαη Ϊκεζα κε ηε ρξάζε πηζηψζεσλ απφ ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ θαη λα ππνβΪιιεη πιεξΫζηεξεο ζρεηηθΫο εθζΫζεηο· 

Ππορ μια ολοκληπυμένη κοινοβοςλεςηική λογοδοζία  

79. ζεσξεέ φηη ε αλαπηπζζφκελε πνιππινθφηεηα θαη ν απμαλφκελνο φγθνο δξαζηεξηνηάησλ 

ηεο ΔΣΔπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζπλερηδφκελεο αβεβαηφηεηεο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθΫο 

αγνξΫο, θαζηζηνχλ αθφκε πην απαξαέηεηε ηελ εμεχξεζε ιχζεσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθά 
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πξνιεπηηθά ηξαπεδηθά επνπηεέα ηεο ΔΣΔπ· εθθξΪδεη, ζπλεπψο, ηε δπζαξΫζθεηΪ ηνπ γηα ην 

γεγνλφο φηη δελ ιάθζεθαλ ππφςε, νχηε απφ ηελ Δπηηξνπά νχηε απφ ηελ ΔΣΔπ, 

παιαηφηεξεο πξνηΪζεηο ηνπ Κνηλνβνπιένπ γηα ηε ζΫζπηζε εμσηεξηθάο ξπζκηζηηθάο 

πξνιεπηηθάο επνπηεέαο· 

80. ππνζηεξέδεη ηηο πξνζπΪζεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ κεξψλ γηα ηελ θαηΪξηηζε δηνξγαληθάο 

ζπκθσλέαο κεηαμχ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηεο ΔΣΔπ, ε νπνέα λα πξνβιΫπεη 

ηελ ελέζρπζε ηεο ζπλεξγαζέαο κεηαμχ ησλ δχν ζεζκηθψλ νξγΪλσλ· δεηεέ, επηπιΫνλ, ηελ 

θαζηΫξσζε ηαθηηθνχ δηαιφγνπ κεηαμχ ηνπ πξνΫδξνπ ηεο ΔΣΔπ θαη ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιένπ, γηα ηελ εμαζθΪιηζε κεγαιχηεξεο θνηλνβνπιεπηηθάο επνπηεέαο ησλ 

δξαζηεξηνηάησλ ηεο ΔΣΔπ· δεηεέ αθφκα απφ ηελ ΔΣΔπ, λα ζπκθσλάζεη, ζην πιαέζην ηεο 

ελ ιφγσ δηνξγαληθάο ζπκθσλέαο, λα ππνγξΪςεη ζπκθσλέα κε ην Κνηλνβνχιην, βΪζεη ηεο 

νπνέαο νη βνπιεπηΫο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ λα κπνξνχλ λα απεπζχλνπλ Ϊκεζα 

εξσηάζεηο ζηνλ πξφεδξφ ηεο κε ζπκθσλεκΫλε πξνζεζκέα απΪληεζεο, φπσο ζπκβαέλεη 

άδε κε ηνλ πξφεδξν ηεο ΔΚΣ· 

° 

° ° 

81. αλαζΫηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβΪζεη ην παξφλ ςάθηζκα ζην πκβνχιην, ζηελ 

Δπηηξνπά, ζηελ Δπξσπατθά ΣξΪπεδα Δπελδχζεσλ, θαζψο θαη ζηηο θπβεξλάζεηο θαη ηα 

θνηλνβνχιηα ησλ θξαηψλ κειψλ. 
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ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ 

πξνο ηελ Δπηηξνπά ΔιΫγρνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 

ζρεηηθΪ κε ηελ Δπξσπατθά ΣξΪπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) – Δηάζηα Έθζεζε 2014 

(2015/2127(INI)) 

πληΪθηεο γλσκνδφηεζεο: Yannick Jadot 

 

ΠΡΟΣΑΔΙ 

Ζ Δπηηξνπά Γηεζλνχο Δκπνξένπ θαιεέ ηελ Δπηηξνπά ΔιΫγρνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, πνπ εέλαη 

αξκφδηα επέ ηεο νπζέαο, λα ζπκπεξηιΪβεη ζηελ πξφηαζε ςεθέζκαηφο ηεο ηηο αθφινπζεο 

πξνηΪζεηο: 

1. θαιεέ ηελ Δπηηξνπά λα ζεζπέζεη, ζε ζπλεξγαζέα κε ηελ ΔΤΔΓ, Ϋλα πιαέζην γηα ηελ 

ππνβνιά εηάζησλ εθζΫζεσλ απφ ηελ ΔΣΔπ ζρεηηθΪ κε ηηο δξΪζεηο ηεο εθηφο ΔΔ φζνλ 

αθνξΪ ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο γεληθΫο αξρΫο πνπ δηΫπνπλ ηελ εμσηεξηθά δξΪζε ηεο 

Έλσζεο ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 ΔΔ θαη ην ζηξαηεγηθφ πιαέζην θαη ην ζρΫδην δξΪζεο 

ηεο ΔΔ γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα· πξνηξΫπεη ηελ Δπηηξνπά λα δηαζθαιέζεη φηη ηα 

Ϋξγα πνπ ιακβΪλνπλ ζηάξημε απφ ηελ ΔΣΔπ ζπλΪδνπλ κε ηηο πνιηηηθΫο ηεο ΔΔ θαη 

ζΫβνληαη ηα επξσπατθΪ ζπκθΫξνληα θαη ζπληζηΪ βειηέσζε ησλ εθ ησλ πζηΫξσλ ειΫγρσλ 

πνπ αμηνινγνχλ ηνλ νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πεξηβαιινληηθφ αληέθηππν Ϋξγσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηελ ππνζηάξημε ηεο ΔΣΔπ Ϋλαληη ησλ ζηφρσλ ηεο ΔΤΔΓ· δεηεέ, 

φζνλ αθνξΪ ηηο επελδχζεηο εθηφο ΔΔ, αλαιπηηθά Ϋθζεζε γηα ηηο πηζαλΫο δεκέεο θαη ηνλ 

ηξφπν θαη ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ρξεζηκνπνηάζεθε ν κεραληζκφο εγγχεζεο· 

2. θαιεέ ηελ ΔΣΔπ λα επηδεέμεη κεγαιχηεξε πξνζνρά ζηνλ αληέθηππν πνπ Ϋρνπλ νη δξΪζεηο 

ηεο ζηα αλζξψπηλα θαη ηα εξγαζηαθΪ δηθαηψκαηα θαη λα αλαπηχμεη πεξαηηΫξσ ηελ 

πνιηηηθά ηεο γηα ηα θνηλσληθΪ πξφηππα ψζηε λα κεηεμειηρζεέ ζε πνιηηηθά αλζξσπέλσλ 

δηθαησκΪησλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκΫα· πξνηεέλεη, γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ζηηο αμηνινγάζεηο 

ησλ πξνγξακκΪησλ ηεο λα ζπκπεξηιεθζνχλ δεέθηεο αλαθνξΪο γηα ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα· 

3. ραηξεηέδεη θΪζε πξσηνβνπιέα ηεο ΔΣΔπ γηα ηελ αχμεζε ηεο δηαθΪλεηαο θαη ηεο 

δηαβνχιεπζεο κε ηα ελδηαθεξφκελα κΫξε, θαη εηδηθφηεξα ηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε ηεο 

ΔΣΔπ γηα ηελ θιηκαηηθά δξΪζε· επηθξνηεέ ην Ϋξγν πνπ Ϋρεη επηηειΫζεη κΫρξη ηψξα ε ΔΣΔπ 

ζην ζΫκα κηαο ελεξγνχ πνιηηηθάο γηα ην θιέκα, ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο παξνράο πνζνχ 

χςνπο 19,1 δηζεθαηνκκπξέσλ επξψ γηα λα ππνζηεξηρζνχλ Ϋξγα κε αληηθεέκελν ηε δξΪζε 

γηα ην θιέκα· εθηηκΪ φηη ε ΔΣΔπ κπνξεέ λα εληζρχζεη πεξαηηΫξσ ηνλ εγεηηθφ ηεο ξφιν 



 

PE565.145v02-00 20/38 RR\1088910EL.doc 

EL 

ζηνλ ηνκΫα ηνπ θιέκαηνο· πξνζβιΫπεη ζηελ επηθαηξνπνέεζε ηεο θιηκαηηθάο ζηξαηεγηθάο 

ηεο ΔΣΔπ εθηφο ΔΔ θαη αλακΫλεη Ϋλα ζρΫδην δξΪζεο ην νπνέν ζα πεξηγξΪθεη ιεπηνκεξψο 

ηελ αξηζκεηηθά αχμεζε ησλ Ϋξγσλ κε αληηθεέκελν ην θιέκα ζην ραξηνθπιΪθηφ ηεο· δεηεέ 

απφ ηελ ΔΣΔπ λα ππνβΪιιεη εηάζηα Ϋθζεζε ζρεηηθΪ κε ηελ εθαξκνγά ηεο πνιηηηθάο ηεο 

γηα ην θιέκα· 

4. δεηεέ απφ ηελ ΔΣΔπ λα ζπλερέζεη λα πξνσζεέ ελεξγΪ ηε βηψζηκε κεγΫζπλζε ηφζν ζηηο 

αλαπηπγκΫλεο φζν θαη ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, κε ζηφρν λα ππνζηεξηρζεέ ε βηψζηκε 

αλΪπηπμε ζε φινλ ηνλ θφζκν· ηνλέδεη φηη ε ΔΣΔπ σο ην ρξεκαηνδνηηθφ φξγαλν ηεο 

Έλσζεο πξΫπεη λα ζπκκεηΫρεη ζηελ επέηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ΟΖΔ γηα ηε βηψζηκε 

αλΪπηπμε· απεπζχλεη Ϋθθιεζε ψζηε, ζην πιαέζην ηεο επαλεμΫηαζεο ηεο ελδηΪκεζεο 

εληνιάο εμσηεξηθνχ δαλεηζκνχ ηεο ΔΣΔπ ην 2016, λα δνζεέ ηδηαέηεξε πξνζνρά ζην 

ζεκαηνιφγην γηα ηελ αλΪπηπμε κεηΪ ην 2015· 

5. δεηεέ απφ ηελ ΔΣΔπ λα επαλεμεηΪζεη ην πξφηππν επηδφζεσλ εθπνκπψλ ην 2016 θαη λα 

κεηψζεη ηα φξηα ησλ εθπνκπψλ ζε 350g CO2/kWh, Ϋηζη ψζηε λα παξΫρεηαη ζηάξημε κφλν 

ζηηο πιΫνλ απνδνηηθΫο κνλΪδεο παξαγσγάο ειεθηξηθάο ελΫξγεηαο απφ νξπθηΪ θαχζηκα· 

6. ζπληζηΪ νη δαλεηνδνηηθΫο πξΪμεηο λα εζηηΪδνπλ ζε κηθξφηεξεο θιέκαθαο, απνθεληξσκΫλα 

Ϋξγα αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελΫξγεηαο εθηφο δηθηχνπ ζηα νπνέα ζα ζπκκεηΫρνπλ νη πνιέηεο 

θαη νη θνηλφηεηεο, θαη λα ελζσκαησζεέ ζε φιεο ηηο πνιηηηθΫο θαη πξΪμεηο ηεο ΔΣΔπ ε αξρά 

ηεο πξνηεξαηφηεηαο ζηελ ελεξγεηαθά απφδνζε· 

7. ραηξεηέδεη ην γεγνλφο φηη ε ΔΣΔπ πξαγκαηνπνέεζε ζεηξΪ ζεκηλαξέσλ κε ζΫκα ηηο 

επηρεηξάζεηο θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα· 

8. πξνηξΫπεη ηελ ΔΣΔπ λα αμηνπνηάζεη πεξηζζφηεξν ην γεγνλφο φηη ππφθεηηαη ζηνπο θαλφλεο 

ηεο ΔΔ γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ζηνπο θνηλσληθνχο θαη ηνπο πεξηβαιινληηθνχο 

θαλφλεο θαη ζηνπο δηθαζηηθνχο κεραληζκνχο ηεο ΔΔ, πνπ ηεο δέλεη ηε δπλαηφηεηα λα 

αλαβαζκέζεη ηελ νπζηαζηηθά θαη δηαδηθαζηηθά ινγνδνζέα ηεο Ϋλαληη εμσηεξηθψλ 

ελδηαθεξφκελσλ θνξΫσλ· 

9. επηδνθηκΪδεη ην πςειφ επέπεδν δηαθΪλεηαο πνπ Ϋρεη επηηχρεη ε ΔΣΔπ· ζπληζηΪ πεξαηηΫξσ 

βειηηψζεηο ζηε δηαθΪλεηα φζνλ αθνξΪ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ 

αληέθηππνπ ησλ κεζνιαβνχκελσλ δαλεηνδνηάζεσλ ηεο ΔΣΔπ· 

10. ππελζπκέδεη φηη νη ΜΜΔ απνηεινχλ ηε ξαρνθνθαιηΪ ηεο επξσπατθάο νηθνλνκέαο· ηνλέδεη 

φηη πεξηζζφηεξεο απφ 600.000 ΜΜΔ, νη νπνέεο απαζρνινχλ πΪλσ απφ 6 εθαηνκκχξηα 

Ϊηνκα, εέλαη ππεχζπλεο γηα ην Ϋλα ηξέην ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο ΔΔ· ηνλέδεη φηη ε 

πξφζβαζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε ζπληζηΪ Ϋλα απφ ηα πην πηεζηηθΪ δεηάκαηα γηα ηηο ΜΜΔ 

ηεο ΔΔ θαη, γηα ηνλ ιφγν απηφ, δεηεέ απφ ηελ ΔΣΔπ λα κεξηκλάζεη ψζηε νη ΜΜΔ λα 

απνηειΫζνπλ ηνπο θχξηνπο δηθαηνχρνπο ηεο ρξεκαηνδφηεζάο ηεο· 

11. ζπληζηΪ ζηελ εζσηεξηθά ππεξεζέα ηνπ κεραληζκνχ θαηαγγειηψλ ηεο ΔΣΔπ λα δηεμαγΪγεη 

Ϋξεπλα ζρεηηθΪ κε ηε δηαθΪλεηα, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηνλ αλαπηπμηαθφ αληέθηππν 

ηνπ κΫζσ κεζνιΪβεζεο δαλεηζκνχ ηεο ΔΣΔπ, θαη δεηεέ απφ ηελ ΔΣΔπ λα ιΪβεη ππφςε ηα 

απνηειΫζκαηα ηεο ελ ιφγσ Ϋξεπλαο θαη λα θαηαξηέζεη θαηΪινγν θξηηεξέσλ γηα ηελ 

επηινγά ελδηΪκεζσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ· 

12. δεηεέ απφ ηελ ΔΣΔπ λα δψζεη ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ζην θνηλφ αλαιπηηθΫο 
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πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ ΔΣΔπ θαη ηηο επηδφζεηο ηνπ ζεζκνχ 

ηνπ πλεγφξνπ ησλ επηρεηξάζεσλ ζηελ Οπθξαλέα· 

13. θαιεέ ηελ ΔΣΔπ λα κε ζπλεξγΪδεηαη κε ελδηΪκεζνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο 

πνπ Ϋρνπλ αξλεηηθφ ηζηνξηθφ ζε φ, ηη αθνξΪ ηε δηαθΪλεηα, ηε θνξνδηαθπγά ά επηζεηηθΫο 

πξαθηηθΫο θνξναπνθπγάο, ά νη νπνένη ρξεζηκνπνηνχλ Ϊιιεο επηδάκηεο θνξνινγηθΫο 

πξαθηηθΫο –φπσο θνξνινγηθΫο ζπκθσλέεο ηχπνπ «tax ruling», θαηαρξεζηηθά 

κεηαβηβαζηηθά ηηκνιφγεζε, απΪηε– θαη ηε δηαθζνξΪ ά νη νπνέεο Ϋρνπλ επηβαξπληηθφ 

πεξηβαιινληηθφ θαη θνηλσληθφ αληέθηππν ά ζηεξνχληαη νπζηαζηηθάο νηθεηνπνέεζεο ζε 

ηνπηθφ επέπεδν· 

14. ζπληζηΪ λα δεζκεπηεέ ε ΔΣΔπ ππΫξ ησλ ΜΜΔ θαη θαηΪ ησλ δηαθξέζεσλ εηο βΪξνο 

κηθξφηεξσλ νηθνλνκηθψλ νληνηάησλ θαη θαιεέ ηελ ΔΣΔπ λα βειηηψζεη ηελ νπζηαζηηθά 

πξφζβαζε ησλ ΜΜΔ ζηε ρξεκαηνδφηεζε πνπ πξνΫξρεηαη απφ ην ΔΣΔ θαη ηηο ηθαλφηεηεο 

εμσηεξηθνχ δαλεηζκνχ ηεο ΔΣΔπ· ζπληζηΪ, ζην πιαέζην ηεο πνιηηηθάο γηα ηηο ΜΜΔ θαη ηηο 

πνιχ κηθξΫο επηρεηξάζεηο, ηελ θαζηΫξσζε πξννξαηηθψλ απαηηάζεσλ γηα ηηο ελδηΪκεζεο 

ηξΪπεδεο πνπ εθηακηεχνπλ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ΔΣΔπ κΫζσ ζπλνιηθψλ δαλεέσλ, πνπ 

ζα δηαζθαιέδνπλ ηε ζπλνρά ηεο πνιηηηθάο κε ηηο αλαπηπμηαθΫο πνιηηηθΫο ηεο ΔΔ πνπ 

απνζθνπνχλ ζηελ επηζεκνπνέεζε ηεο Ϊηππεο νηθνλνκέαο· ραηξεηέδεη ηα πξνγξΪκκαηα ηεο 

ΔΣΔπ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ εκπνξένπ, θπξέσο κΫζσ ηεο δηεπθφιπλζεο γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ εκπνξένπ πνπ απεπζχλεηαη ζηηο ΜΜΔ θαη ζπκβΪιιεη, σο εθ ηνχηνπ, 

ζηελ αλαδσνγφλεζε ησλ εκπνξηθψλ ξνψλ θαη ζηνλ κεηξηαζκφ ησλ πεξηνξηζκψλ ησλ 

εμαζθαιέζεσλ ζε ρξεκαηηθΪ δηαζΫζηκα, θαη Ϊιια λΫα Ϋξγα ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ 

εκπνξένπ ζε ρψξεο πνπ Ϋρνπλ πιεγεέ ζνβαξΪ απφ ηελ νηθνλνκηθά θξέζε ά κΫζσ 

εμαηνκηθεπκΫλσλ ρξεκαηνδνηηθψλ ιχζεσλ, φπσο εέλαη ν επξσπατθφο κεραληζκφο 

κηθξνρξεκαηνδνηάζεσλ Progress πνπ Ϋρεη σο ζηφρν ηελ νηθνλνκηθά Ϋληαμε· 

15. ραηξεηέδεη εηδηθφηεξα ηηο ρξεκαηνδνηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΔΣΔπ ζηνλ ηνκΫα ησλ 

Ϋξγσλ ππνδνκάο θαη κεηαθνξψλ γηα ηε ζηάξημε Ϋξγσλ ζηηο επξσπατθΫο πεξηθΫξεηεο· 

ππνγξακκέδεη φηη απηά ε κνξθά ρξεκαηνπηζησηηθάο ζηάξημεο απμΪλεη ζεκαληηθΪ ηελ 

πηζαλφηεηα αλΪπηπμεο ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ, εληζρχνληαο ηε κεγΫζπλζε θαη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα, ηδέσο ζηηο πεξηνρΫο πνπ ραξαθηεξέδνληαη απφ κφληκνπο 

γεσγξαθηθνχο πεξηνξηζκνχο· 

16. δεηεέ απφ ηελ ΔΣΔπ λα κεξηκλΪ ψζηε νη εηαηξεέεο πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζε Ϋξγα πνπ 

ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ ΔΣΔπ λα ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ ηελ αξρά ηεο έζεο 

ακνηβάο θαη ηεο δηαθΪλεηαο ησλ πιεξσκψλ, θαζψο θαη ηελ αξρά ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ, 

φπσο νξέδνληαη ζηελ νδεγέα 2006/54/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ 

πκβνπιένπ, ηεο 5εο Ηνπλένπ 2006 γηα ηελ εθαξκνγά ηεο αξράο ησλ έζσλ επθαηξηψλ θαη 

ηεο έζεο κεηαρεέξηζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζε ζΫκαηα εξγαζέαο θαη απαζρφιεζεο· 

επηζεκαέλεη αθφκε φηη, θαηΪ ηε ιάςε απνθΪζεσλ ζρεηηθΪ κε ηελ επηινγά ησλ Ϋξγσλ πνπ 

ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ, ε ΔΣΔπ ζα πξΫπεη λα ζπλεθηηκΪ ηα κΫηξα εηαηξηθάο θνηλσληθάο 

επζχλεο πνπ Ϋρνπλ ιΪβεη νη ππνςάθηεο εηαηξεέεο· 

17. ζεσξεέ φηη ε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο ζθαηξηθάο θαη ζε βΪζνο δψλεο 

ειεπζΫξσλ ζπλαιιαγψλ (DCFTA) γηα ηηο κηθξΫο θαη κεζαέεο επηρεηξάζεηο δελ εέλαη 

επαξθάο – εΪλ ιεθζεέ ππφςε ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ζηφρνπ ηεο, πνπ εέλαη λα πξνσζεέ 

πνηνηηθΫο ζΫζεηο εξγαζέαο θαη ηε βηψζηκε αλΪπηπμε – θαζψο παξΫρεη 200 εθαηνκκχξηα 

επξψ ηα νπνέα ζα ρνξεγεζνχλ ζε πεξένδν δΫθα εηψλ ζε ηξεηο δηαθνξεηηθΫο ρψξεο ηεο 
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αλαηνιηθάο εηαηξηθάο ζρΫζεο κΫζσ ηεο Δπξσπατθάο ΣξΪπεδαο Αλαζπγθξφηεζεο θαη 

ΑλΪπηπμεο (ΔΣΑΑ) θαη ηεο ΔΣΔπ· 

18. θαιεέ ηελ ΔΣΔπ λα κεξηκλάζεη ψζηε ηα θεθΪιαηα πνπ πξννξέδνληαη γηα αλαπηπζζφκελεο 

ρψξεο λα δηαηέζεληαη γηα ηε βειηέσζε ησλ ππνδνκψλ θαη λα ζπλεξγΪδεηαη κε ηελ 

Αθξηθαληθά ΣξΪπεδα ΑλΪπηπμεο (ΑΣΑ) γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε καθξνπξφζεζκσλ 

επελδχζεσλ ζηελ ππεξεζέα ηεο νηθνλνκηθάο αλΪπηπμεο· 

19. εθθξΪδεη ηελ ηθαλνπνέεζά ηνπ γηα ηε ιχζε πνπ δφζεθε απφ θνηλνχ κε ηελ Παγθφζκηα 

ΣξΪπεδα θαη ε νπνέα επηηξΫπεη ζηελ ΔΣΔπ λα ζπκβΪιεη ζηε δηεπθφιπλζε ηεο αγνξΪο 

νπθξαληθνχ θπζηθνχ αεξένπ· 

20. δεηεέ απφ ηελ ΔΣΔπ λα κνριεχζεη ρξεκαηνδνηηθνχο πφξνπο κΫζσ ηεο ζχκπξαμεο κε 

Ϊιινπο θαη ηνπ ζπλδπαζκνχ επηρνξεγάζεσλ ηεο ΔΔ κε δΪλεηα ηεο ΔΣΔπ· 

21. ζεσξεέ φηη ε ζπλεηζθνξΪ ηεο ΔΣΔπ πξνο ηα πξνγξΪκκαηα ζηάξημεο ησλ ΜΜΔ ζηηο ρψξεο 

πνπ απνηεινχλ εκπνξηθνχο εηαέξνπο ζηελ αλαηνιηθά θαη λφηηα γεηηνλέα ζα πξΫπεη λα 

εζηηΪδνληαη ζηε δηεπθφιπλζε ηεο ζπκκεηνράο ησλ ελ ιφγσ επηρεηξάζεσλ ζηηο επξσπατθΫο 

αιπζέδεο αμέαο· επηζεκαέλεη φηη ε κΫζνδνο ηεο εμΪξηεζεο απφ ηξΪπεδεο εηαέξνπο ζηηο 

ηνπηθΫο ρξεκαηνπηζησηηθΫο αγνξΫο κπνξεέ λα δεκηνπξγάζεη πξνβιάκαηα φζνλ αθνξΪ ηελ 

πξφζβαζε ησλ ΜΜΔ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα ηνπηθΪ επηηφθηα εέλαη 

πνιχ πςειΪ, φπσο ζηελ Οπθξαλέα· 

22. θαιεέ ηελ ΔΣΔπ, ζην πιαέζην ησλ εθ ησλ πξνηΫξσλ αμηνινγάζεσλ επηρεηξάζεσλ γηα ηηο 

νπνέεο εθθξεκνχλ δηθαζηηθΫο Ϋξεπλεο, λα επηθαηξνπνηάζεη ηηο πνιηηηθΫο ηεο γηα ηελ 

θαηαπνιΫκεζε ηεο λνκηκνπνέεζεο εζφδσλ απφ παξΪλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηέαο θαη ηνπ νξγαλσκΫλνπ εγθιάκαηνο, κεηαμχ Ϊιισλ κε 

ηε ζΫζπηζε κηαο λΫαο πνιηηηθάο ππεχζπλεο θνξνιφγεζεο, κε αθεηεξέα ηελ επαλεμΫηαζε 

ηεο πνιηηηθάο ηεο γηα ηηο κε ζπλεξγΪζηκεο πεξηνρΫο δηθαηνδνζέαο ην 2016· 

23. δεηεέ απφ ηελ ΔΣΔπ λα δηαηεξάζεη ηελ απαξαέηεηε επειημέα ζην πιαέζην ηεο εληνιάο ηεο 

ψζηε λα αληηδξΪ ζε αξλεηηθΫο εμειέμεηο ζην εμσηεξηθφ θαη λα απμάζεη ελδερνκΫλσο ηελ 

εμσηεξηθά ρξεκαηνδφηεζε πξνο ηηο γεηηνληθΫο ρψξεο ηφζν αλαηνιηθΪ ηεο ΔΔ φζν θαη ηεο 

Νφηηαο Μεζνγεένπ· 

24. ζπληζηΪ ζηελ ΔΣΔπ λα ζπλαξηάζεη ηφζν ηελ Ϊκεζε ρξεκαηνδφηεζε φζν θαη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε κΫζσ κεζαδφλησλ κε ηελ θνηλνπνέεζε θνξνινγηθψλ δεδνκΫλσλ αλΪ 

ρψξα, ζχκθσλα κε ηε δηΪηαμε γηα ηα πηζησηηθΪ ηδξχκαηα ηεο νδεγέαο γηα ηηο θεθαιαηαθΫο 

απαηηάζεηο (CRD IV)· 

25. θαιεέ ηελ ΔΣΔπ λα ζπιιΫγεη αθξηβά δεδνκΫλα γηα ηελ θαηαβνιά θφξσλ πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηηο επελδχζεηο θαη ηηο δαλεηνδνηηθΫο πξΪμεηο ηεο, εηδηθΪ φζνλ αθνξΪ ηε θνξνιφγεζε 

εηαηξηθψλ θεξδψλ θαη ηδέσο ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, θαη λα αλαιχεη θαη λα 

δεκνζηνπνηεέ ηα δεδνκΫλα απηΪ ζε εηάζηα βΪζε· 

26. πηζηεχεη φηη ε πεξαηηΫξσ αλΪπηπμε ησλ απνζηνιψλ θαη ησλ αξκνδηνηάησλ ηεο ΔΣΔπ ζα 

πξΫπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ αλΪινγε αχμεζε ηνπ θεθαιαένπ ηεο ηξΪπεδαο. 
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πξνο ηελ Δπηηξνπά ΔιΫγρνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 
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πληΪθηξηα γλσκνδφηεζεο: Eider Gardiazabal Rubial 

 

 

ΠΡΟΣΑΔΙ 

Ζ Δπηηξνπά Πξνυπνινγηζκψλ θαιεέ ηελ Δπηηξνπά ΔιΫγρνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, πνπ εέλαη 

αξκφδηα επέ ηεο νπζέαο, λα ζπκπεξηιΪβεη ζηελ πξφηαζε ςεθέζκαηφο ηεο ηηο αθφινπζεο 

πξνηΪζεηο: 

1. εθθξΪδεη ηθαλνπνέεζε γηα ηελ Ϋλαξμε ηεο ιεηηνπξγέαο ηνπ Δπξσπατθνχ Σακεένπ 

ηξαηεγηθψλ Δπελδχζεσλ (ΔΣΔ) θαη πξνηξΫπεη ηελ ΔΣΔπ λα εμαζθαιέζεη ηελ 

πξνζζεηηθφηεηα ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ επηρεηξάζεψλ ηνπ ζε ζρΫζε κε ηξΫρνληα 

πξνγξΪκκαηα ηεο ΔΔ θαη παξαδνζηαθΫο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΔΣΔπ· σζηφζν, εθθξΪδεη 

αλεζπρέα γηα ην γεγνλφο φηη πνιιΪ απφ ηα ζρΫδηα πνπ εέραλ επηιεγεέ ζηε δηΪξθεηα ηνπ 

πξνπαξαζθεπαζηηθνχ ζηαδένπ ζα εέραλ επηηχρεη, ππφ θαλνληθΫο ζπλζάθεο, ηελ πξφζβαζε 

ζε ρξεκαηνδφηεζε, αιιΪ δελ πιεξνχλ ηνλ φξν ηεο πξνζζεηηθφηεηαο· ππελζπκέδεη φηη ε 

εγγχεζε ηνπ ΔΣΔ απνζθνπνχζε ζην λα κπνξΫζεη ε ΔΣΔπ λα αλαιΪβεη πεξηζζφηεξνπο 

θηλδχλνπο, δηαηεξψληαο ηαπηφρξνλα ηε βαζκνινγέα ησλ ηξηψλ Α· ηνλέδεη φηη ζα 

παξαθνινπζεέ πνιχ ζηελΪ ηε ζπκκφξθσζε κε απηφ ην θξηηάξην· ηνλέδεη ηελ αλΪγθε γηα 

πεξηζζφηεξε δηαθΪλεηα, ε νπνέα απαηηεέ βειηησκΫλεο πξαθηηθΫο ππνβνιάο εθζΫζεσλ· 

θαιεέ επέζεο ηελ ΔΣΔπ λα θΪλεη δηαθαλά θαη νξζά ρξάζε ηνπ πέλαθα απνηειεζκΪησλ· 

2. επηδνθηκΪδεη ηε ζπλεξγαζέα κεηαμχ ηεο ΔΣΔπ θαη ησλ εζληθψλ αλαπηπμηαθψλ ηξαπεδψλ ά 

ηδξπκΪησλ (ΔΑΣΗ), ηδέσο ζην πιαέζην ηνπ ΔΣΔ, ιακβαλνκΫλσλ ππφςε ησλ ηδηαέηεξσλ 

ηθαλνηάησλ θαη γλψζεψλ ηνπο ζηνλ ηνκΫα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ πνιχ κηθξψλ θαη ησλ 

κηθξψλ θαη κεζαέσλ επηρεηξάζεσλ, θαζψο θαη ησλ θαηλνηφκσλ λενζχζηαησλ 

επηρεηξάζεσλ· επαλαιακβΪλεη φηη εέλαη αλαγθαέν λα ππΪξμεη πιάξεο δηαθΪλεηα θαη λα 

δνζεέ πξνηεξαηφηεηα ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηα απνηειΫζκαηα φζνλ αθνξΪ ηε 

ζπκκεηνρά ησλ ΔΑΣΗ ζηα Ϋξγα ηνπ ΔΣΔ· 

3. ηνλέδεη φηη νη ΜΜΔ απνηεινχλ ην βαζηθφ ζηάξηγκα ηεο επξσπατθάο νηθνλνκέαο θαη ζα 

πξΫπεη λα ζπλερέζνπλ λα απνηεινχλ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ησλ δαλεηνδνηηθψλ 

δξαζηεξηνηάησλ ηεο ΔΣΔπ, κε ηελ ελέζρπζε κεραληζκψλ φπσο ε δηεπθφιπλζε γηα ηε 
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ρξεκαηνδφηεζε ηνπ εκπνξένπ πνπ απεπζχλεηαη ζηηο ΜΜΔ ά εμαηνκηθεπκΫλεο 

ρξεκαηνδνηηθΫο ιχζεηο, φπσο ε InnovFin – Δγγπάζεηο γηα ΜΜΔ· 

4. εθθξΪδεη ηθαλνπνέεζε γηα ηηο λΫεο πιεξνθνξέεο πνπ πξνζθΫξνληαη ζην Ϋγγξαθν εξγαζέαο 

γηα ηα ρξεκαηνδνηηθΪ κΫζα, ην νπνέν ζπλνδεχεη ην ζρΫδην πξνυπνινγηζκνχ· 

απνδνθηκΪδεη, σζηφζν, ηελ απνπζέα κηαο γεληθάο επηζθφπεζεο ησλ εηάζησλ αλαιάςεσλ 

ππνρξεψζεσλ θαη πιεξσκψλ πξνο ηελ ΔΣΔπ θαη αλακΫλεη ηε δηΪζεζε πεξηζζφηεξσλ 

ζρεηηθψλ ιεπηνκεξεηψλ· 

5. ηνλέδεη ηε ζεκαζέα πνπ Ϋρεη ε απνθπγά ησλ γεσγξαθηθψλ αληζνξξνπηψλ ζηηο 

δαλεηνδνηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΔΣΔπ, ψζηε λα εμαζθαιηζηεέ κηα επξχηεξε 

γεσγξαθηθά θαη ηνκεαθά θαηαλνκά ησλ θνλδπιέσλ· 

6. αλακΫλεη φηη ν φκηινο ηεο ΔΣΔπ ζα εέλαη ηδηαέηεξα πξνζεθηηθφο φζνλ αθνξΪ ηε 

ζπκκφξθσζε κε ην Ϊξζξν 140 παξΪγξαθνο 6 ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ, φπνπ 

πξνβιΫπεηαη φηη ηα ρξεκαηνδνηηθΪ κΫζα «δελ νδεγνχλ ζηελ απνθφκηζε αδηθαηνιφγεηνπ 

νθΫινπο, ηδέσο ππφ κνξθά αδηθαηνιφγεησλ κεξηζκΪησλ ά θεξδψλ γηα ηξέηνπο», 

ιακβΪλνληαο ππφςε ηνπο θφβνπο πνπ Ϋρνπλ εθθξαζηεέ φηη ην ΔΣΔ ζα κπνξνχζε κε 

θΪπνηνλ ηξφπν λα ζπκβΪιεη ζηελ «θνηλσληθνπνέεζε ησλ θηλδχλσλ θαη ηελ 

ηδησηηθνπνέεζε ησλ θεξδψλ», ππφ ην θσο νξηζκΫλσλ ρξεκαηνδνηηθψλ εκπεηξηψλ ζε 

πεξηπηψζεηο φπσο ην Ϋξγν Castor ζηελ Ηζπαλέα θαη ην Ϋξγν Passante di Mestre ζηελ 

Ηηαιέα· 

7. πηζηεχεη φηη, πΫξα απφ ηελ ΔΣΔπ θαη ηηο ΔΑΣΗ, ρξεηΪδεηαη ε ζπκκεηνρά φισλ ησλ 

ζρεηηθψλ παξαγφλησλ ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ νη δηΪθνξεο αλΪγθεο θαη ζπλζάθεο 

αγνξΪο ζηα δηΪθνξα θξΪηε κΫιε θαη λα επηηεπρζεέ ε γλάζηα πξνζζεηηθφηεηα· 

8. πξνηξΫπεη ηελ ΔΣΔπ λα ρξεζηκνπνηάζεη φια ηα δηαζΫζηκα κΫζα, κεηαμχ ησλ νπνέσλ θαη ν 

Δπξσπατθφο Κφκβνο Δπελδπηηθψλ πκβνπιψλ, ψζηε λα πξνσζάζεη ελεξγΪ ηε ζπκκεηνρά 

ησλ ΔΑΣΗ ζηα ρξεκαηνδνηηθΪ κΫζα πνπ Ϋρεη αλαιΪβεη λα ζΫζεη ζε εθαξκνγά· αλακΫλεη, 

ηδέσο, φηη νη ΔΑΣΗ ά νη ελψζεηο ηνπο ζα ζπκβΪινπλ κε ζεκαληηθφ αξηζκφ Ϋξγσλ, θαη φρη 

κφλν κε ρξεκαηνδφηεζε· 

9. εθθξΪδεη ηελ πξφζεζά ηνπ λα παξαθνινπζεέ ζηελΪ ηελ πινπνέεζε ηεο εμσηεξηθάο 

εληνιάο ηεο ΔΣΔπ πξηλ απφ ηε κεζνπξφζεζκε επαλεμΫηαζε, Ϋρνληαο ηαπηφρξνλα ππφςε 

ηελ ελδερφκελε ελεξγνπνέεζε πξφζζεηνπ πνζνχ 3 δηζ. επξψ· επηβεβαηψλεη ηε δΫζκεπζά 

ηνπ λα εμεηΪζεη πξνζεθηηθΪ ηηο πξψηεο «εθζΫζεηο νινθιάξσζεο Ϋξγνπ» πνπ ζα 

δεκνζηεπζνχλ ζην πιαέζην ηεο εμσηεξηθάο εληνιάο ηεο ΔΣΔπ γηα ηελ πεξένδν 2014-2020· 

10. δεηεέ, ζην πιαέζην απηφ, ηελ αλαβΪζκηζε ηεο εμσηεξηθάο εληνιάο ηεο ΔΣΔπ, ψζηε απηά 

λα αληαπνθξέλεηαη ζηηο πξνθιάζεηο πνπ αληηκεησπέδεη ηψξα ε ΔΔ· ηνλέδεη ηε ζεκαζέα ησλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ ηεο ΔΣΔπ ζηηο ρψξεο ηεο αλαηνιηθάο θαη ηεο λφηηαο 

γεηηνλέαο ηεο ΔΔ· επαλαιακβΪλεη φηη νη θχξηεο ρξεκαηνδνηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο πξΫπεη λα 

απνζθνπνχλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηφζν ησλ επεηγνπζψλ φζν θαη ησλ καθξνπξφζεζκσλ 

αλαγθψλ, φπσο ε αλαθαηαζθεπά ππνδνκψλ, ε εμαζθΪιηζε επαξθνχο ζηΫγαζεο θαη 

ππνδνκψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε Ϋθηαθησλ αλαγθψλ θαη ε θαηαπνιΫκεζε ηεο αλεξγέαο 

ησλ λΫσλ· 

11. πξνηξΫπεη ηελ ΔΣΔπ λα εληζρχζεη ηηο δξαζηεξηφηεηΫο ηεο ψζηε λα βνεζάζεη ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο εμσηεξηθάο δηΪζηαζεο θαη ησλ πξσηαξρηθψλ αηηηψλ ηεο ηξΫρνπζαο 
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πξνζθπγηθάο θαη κεηαλαζηεπηηθάο θξέζεο· θαιεέ, ζην πιαέζην απηφ, ηελ ΔΣΔπ λα 

εζηηΪζεη ηηο δξαζηεξηφηεηΫο ηεο ζηελ ππνζηάξημε ησλ επελδπηηθψλ αλαγθψλ ζε αζηηθΫο, 

πγεηνλνκηθΫο, εθπαηδεπηηθΫο θαη θνηλσληθΫο ππνδνκΫο, ηελ ηφλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηάησλ πνπ δεκηνπξγνχλ λΫεο επθαηξέεο απαζρφιεζεο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο 

δηαζπλνξηαθάο ζπλεξγαζέαο κεηαμχ θξαηψλ κειψλ θαη ηξέησλ ρσξψλ· 

12. ππνζηεξέδεη πιάξσο ηελ εθαξκνγά απνηειεζκαηηθψλ ειΫγρσλ, άδε απφ ηα αξρηθΪ ζηΪδηα 

ηεο δηαδηθαζέαο επηινγάο ζηελ ΔΣΔπ, ψζηε λα επηβεβαηψλεηαη φηη φια ηα Ϋξγα 

επζπγξακκέδνληαη κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πνιηηηθΫο ηεο ΔΔ θαη κφλν ηα Ϋξγα πνπ 

πξΪγκαηη πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζΫζεηο λα πξνγξακκαηέδνληαη πξνο εθηΫιεζε· δεηεέ απφ 

ηελ ΔΣΔπ λα εληζρχζεη πεξαηηΫξσ ηε δηαθΪλεηα θαη ηελ πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξέεο ηφζν 

ζην εζσηεξηθφ ηεο φζν θαη γηα ην θνηλφ, ηδέσο φζνλ αθνξΪ ηελ επηινγά, ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δξαζηεξηνηάησλ θαη ησλ πξνγξακκΪησλ· δεηεέ, 

επηπιΫνλ, λα δεκνζηεχνληαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ην 

ζχζηεκα εξγνιαβέαο θαη ππεξγνιαβέαο θαη, ελ πΪζε πεξηπηψζεη, ην Κνηλνβνχιην λα Ϋρεη 

πξφζβαζε ζε νηθνλνκηθΫο πιεξνθνξέεο θαη Ϋγγξαθα ζε απηφ ην ζχζηεκα· 

13. επηζεκαέλεη ηα δξακαηηθΪ πςειΪ πνζνζηΪ αλεξγέαο ζε πνιιΪ θξΪηε κΫιε, ηδέσο κεηαμχ 

ησλ λΫσλ, θαη πξνηξΫπεη ηελ ΔΣΔπ λα ιακβΪλεη ππφςε ηεο ηελ θαηΪζηαζε απηά θαηΪ ηελ 

πινπνέεζε ησλ πνιηηηθψλ ηεο· 

14. ηνλέδεη ηελ αλΪγθε λα ελζσκαησζεέ ζηελ εηάζηα Ϋθζεζε ηεο ΔΣΔπ κέα πιεξΫζηεξε θαη 

ιεπηνκεξΫζηεξε αλΪιπζε ησλ επελδπηηθψλ αλαγθψλ αλΪ ηνκΫα δξαζηεξηφηεηαο εληφο 

ηεο Έλσζεο, κε ζθνπφ λα εληνπηζηνχλ πηζαλΫο επελδπηηθΫο ειιεέςεηο ζηελ επηδέσμε ησλ 

πξνηεξαηνηάησλ ηεο ΔΔ· ζεσξεέ φηη ε ΔΣΔπ ζα πξΫπεη λα αμηνινγάζεη ηηο δπλαηφηεηεο 

ησλ επελδπηηθψλ κΫζσλ πνπ δηαζΫηεη γηα λα αληηκεησπέζεη απνηειεζκαηηθΪ απηΫο ηηο 

ειιεέςεηο. 
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ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

πξνο ηελ Δπηηξνπά ΔιΫγρνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 

ζρεηηθΪ κε ηελ Δπξσπατθά ΣξΪπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) – Δηάζηα Έθζεζε 2014 

(2015/2127(INI)) 

πληΪθηεο γλσκνδφηεζεο: Γεκάηξηνο Παπαδεκνχιεο 

 

 

ΠΡΟΣΑΔΙ 

Ζ Δπηηξνπά Οηθνλνκηθάο θαη Ννκηζκαηηθάο Πνιηηηθάο θαιεέ ηελ Δπηηξνπά ΔιΫγρνπ ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ, πνπ εέλαη αξκφδηα επέ ηεο νπζέαο, λα ζπκπεξηιΪβεη ζηελ πξφηαζε 

ςεθέζκαηφο ηεο ηηο αθφινπζεο πξνηΪζεηο: 

1. επηζεκαέλεη ηελ εηάζηα Ϋθζεζε ηεο ΔΣΔπ γηα ην 2014 θαη εθθξΪδεη ηελ ηθαλνπνέεζά ηνπ 

γηα ηελ αχμεζε θαηΪ 6,92%, ζε 80,3 δηζεθαηνκκχξηα επξψ, ηνπ δαλεηζκνχ ηνπ Οκέινπ 

ηεο ΔΣΔπ, ζε Ϋλα νηθνλνκηθφ πιαέζην ραξαθηεξηδφκελν απφ πεξηνξηζκΫλε θαη εχζξαπζηε 

αλΪπηπμε θαη, ζε κεξηθΫο πεξηπηψζεηο, χθεζε· εθθξΪδεη ηε βαζεηΪ αλεζπρέα ηνπ γηα ην 

γεγνλφο φηη ηα επέπεδα αλεξγέαο, αληζφηεηαο θαη θηψρεηαο παξακΫλνπλ πςειΪ θαη ζε 

νξηζκΫλα θξΪηε κΫιε απμΪλνληαη, θαζψο θαη γηα ην ρακειφ επέπεδν επελδχζεσλ ζηελ 

Δπξψπε· επηζεκαέλεη ηελ αβεβαηφηεηα πνπ επηθξαηεέ ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθΫο αγνξΫο· 

ππνγξακκέδεη φηη ζε απηΫο ηηο νηθνλνκηθΫο θαη θνηλσληθΫο ζπλζάθεο πνιιΪ θξΪηε κΫιε 

ηεο ΔΔ ππνιεέπνληαη ζεκαληηθΪ ζηελ επέηεπμε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηνπο θαη ησλ 

ζηφρσλ ηνπ Δπξψπε 2020· 

2. επηζεκαέλεη φηη ην θεθΪιαην ηεο ΔΣΔπ απμάζεθε θαηΪ 10 δηζεθαηνκκχξηα επξψ ην 2012, 

θαη θαιεέ ηα θξΪηε κΫιε λα εμεηΪζνπλ ην ελδερφκελν λΫαο αχμεζεο ηνπ θεθαιαένπ ηνπ ελ 

ιφγσ επξσπατθνχ ζεζκηθνχ νξγΪλνπ· 

3. εθθξΪδεη ηελ απνδνθηκαζέα ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη ην 2013 νη ζπλνιηθΫο επελδχζεηο ζηελ 

ΔΔ κεηψζεθαλ θαηΪ 13% ζε ζχγθξηζε κε ηελ πεξένδν πξηλ απφ ηελ θξέζε, κε κεέσζε ησλ 

επελδχζεσλ ζε νξηζκΫλα θξΪηε κΫιε θαηΪ 25% ά αθφκε θαη 60%, γεγνλφο πνπ πξνθαιεέ 

επηθέλδπλε επελδπηηθά αληζνξξνπέα ζηελ ΔΔ· ζεσξεέ φηη νη επελδχζεηο πνπ επλννχλ ηελ 

αλΪπηπμε θαη δεκηνπξγνχλ απαζρφιεζε παξακΫλνπλ κεέδσλ πξφθιεζε γηα ηελ ΔΣΔπ, 

κεηαμχ Ϊιισλ φζνλ αθνξΪ ηελ απνδνηηθφηεξε δηΪζεζε ησλ θνλδπιέσλ απφ ηελ ΔΔ θαη ηα 

θξΪηε κΫιε θαηΪ ηα πξνζερά Ϋηε· πηζηεχεη φηη ε ΔΣΔπ Ϋρεη λα δηαδξακαηέζεη ζεκαληηθφ 

ξφιν φζνλ αθνξΪ ηελ ππνζηάξημε επελδχζεσλ γηα βηψζηκε, ζπγθιέλνπζα θαη ρσξέο 

απνθιεηζκνχο αλΪπηπμε, σο κΫξνο κηαο γεληθφηεξεο πξνζπΪζεηαο ηεο ΔΔ ζηελ 



 

RR\1088910EL.doc 29/38 PE565.145v02-00 

 EL 

θαηεχζπλζε απηά· 

4. δεηεέ λα απμεζεέ ε επελδπηηθά δξαζηεξηφηεηα ηεο ΔΣΔπ, κε ηδηαέηεξε Ϋκθαζε ζηε 

ζηξαηεγηθά ππνδνκά, ηελ Ϋξεπλα, ηελ θαηλνηνκέα, ηηο ΜΜΔ, ηελ Δ&Α, θαη ηηο θαηλνηφκεο 

λενθπεέο επηρεηξάζεηο, κε ηξφπν νπζηαζηηθφ θαη ζπλεηφ, πξνθεηκΫλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ 

νη αλΪγθεο ηεο πξαγκαηηθάο νηθνλνκέαο θαη λα θαιπθζεέ ην ζεκαληηθφ επελδπηηθφ ρΪζκα 

πνπ αληηκεησπέδεη ε Δπξψπε. δεηεέ ηε βειηέσζε ηεο δξαζηεξηφηεηΪο ηεο ζχκθσλα κε ην 

Πξσηφθνιιν (αξ. 28) γηα ηελ νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη εδαθηθά ζπλνρά· ππνγξακκέδεη 

φηη εέλαη ζεκαληηθφ λα δεκηνπξγεζνχλ λΫα επελδπηηθΪ κΫζα πνπ λα απμΪλνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα αλΪιεςεο θηλδχλσλ ηεο ΔΣΔπ θαη λα πξνσζνχλ απνδνηηθΫο επελδχζεηο, ζην 

πιαέζην απηφ δε, ζα άηαλ πην ζθφπηκν λα απνθεπρζεέ ν παξαγθσληζκφο ησλ ηδησηηθψλ 

επελδχζεσλ· εθθξΪδεη ηελ ηθαλνπνέεζά ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη νη δαλεηνδνηάζεηο Ϋρνπλ 

απμεζεέ ζηα πςειφηεξα επέπεδα απφ ην 2009, ηνλέδεη σζηφζν φηη ππΪξρνπλ πεξηζψξηα θαη 

γηα πεξαηηΫξσ αχμεζε· επηζεκαέλεη ηελ επεέγνπζα αλΪγθε γηα πξφζβαζε ζε 

ρξεκαηνδφηεζε, ηδέσο ζηελ πεξέπησζε ησλ ΜΜΔ· 

5. θαιεέ ηελ ΔΣΔπ λα επαλεμεηΪζεη ην πξφγξακκα ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο, ζχκθσλα 

κε ηελ εληνιά ηεο· θαιεέ ηελ ΔΣΔπ λα ρξεκαηνδνηεέ ηα Ϋξγα πνπ Ϋρνπλ ηνλ κεγαιχηεξν 

νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ αληέθηππν· 

6. ηνλέδεη φηη, πξνθεηκΫλνπ λα κπνξεέ ε ΔΣΔπ λα ππνζηεξέδεη ηνπο θαζνξηδφκελνπο 

νηθνλνκηθνχο ζηφρνπο, εέλαη θαζνξηζηηθφ λα ππΪξρεη εκπηζηνζχλε ζηε βησζηκφηεηα ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθάο θαηΪζηαζεο ηφζν ηνπ έδηνπ ηνπ ζεζκηθνχ νξγΪλνπ φζν θαη ησλ 

Ϋξγσλ πνπ ππνζηεξέδεη· ηνλέδεη, ζπλεπψο, φηη νη δαλεηνδνηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

ΣξΪπεδαο πξΫπεη λα εέλαη πςειάο πνηφηεηαο· 

7. ηνλέδεη φηη ε δηεχξπλζε ηεο ρξεκαηνδνηηθάο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ΔΣΔπ δελ κπνξεέ λα 

απνηειΫζεη ππνθαηΪζηαην ηεο δεκνζηνλνκηθάο εμπγέαλζεο θαη ησλ δηαξζξσηηθψλ 

κεηαξξπζκέζεσλ ζηα θξΪηε κΫιε· 

8. ηνλέδεη φηη νη επελδχζεηο, νη δηαξζξσηηθΫο κεηαξξπζκέζεηο θαη ε πγηάο δεκνζηνλνκηθά 

πνιηηηθά πξΫπεη λα απνηεινχλ κΫξνο κηαο ζπλνιηθάο ζηξαηεγηθάο· 

9. ζεσξεέ φηη ε ΔΣΔπ δελ ζα πξΫπεη λα εέλαη κφλν ρξεκαηνπηζησηηθφ έδξπκα, αιιΪ θαη 

ηξΪπεδα γλψζεσλ θαη νξζψλ πξαθηηθψλ· 

10. ζπληζηΪ λα εληζρχζεη ε ΔΣΔπ ηηο ηθαλφηεηΫο ηεο γηα εθπφλεζε αλαιχζεσλ ζε ηνκεαθφ 

επέπεδν· 

11. θαιεέ ηελ ΔΣΔπ θαη ηνπο Ϊιινπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο ηεο ΔΔ λα εληζρχζνπλ 

ηε ζπλεξγαζέα ηνπο πξνθεηκΫλνπ λα απνθεχγνληαη θέλδπλνη αιιειεπηθΪιπςεο ησλ 

επελδχζεσλ· 

12. ππελζπκέδεη φηη ην Κνηλνβνχιην Ϋρεη επηθξνηάζεη ηε ζχζηαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Σακεένπ 

ηξαηεγηθψλ Δπελδχζεσλ (ΔΣΔ)· ππνγξακκέδεη φηη ην ΔΣΔ πξΫπεη λα ιεηηνπξγεέ θαηΪ 

ηξφπν απνηειεζκαηηθφ, κε δηαθΪλεηα θαη κε ακεξνιεςέα, ζχκθσλα κε ηα θξηηάξηα πνπ 

νξέδνληαη ζηελ εληνιά θαη ζηνλ θαλνληζκφ ηνπ· θαιεέ ηελ ΔΣΔπ λα πινπνηάζεη θαη λα 

αλαπηχμεη πεξαηηΫξσ ην ΔΣΔ ζε ζηελά ζπλεξγαζέα κε ηνπο ζπλλνκνζΫηεο, κεηαμχ 

Ϊιισλ κε ηελ Ϋγθαηξε θαη ππνρξεσηηθά ζχλαςε ηεο εθθξεκνχο ζπκθσλέαο κεηαμχ ηνπ 

Κνηλνβνπιένπ θαη ηεο ΔΣΔπ· 
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13. επηδνθηκΪδεη ηηο βειηηψζεηο πνπ Ϋγηλαλ ζηηο ππεξεζέεο ζπκβνχινπ πνπ παξΫρεη ε ΔΣΔπ, νη 

νπνέεο ζα θαηαζηάζνπλ απνδνηηθφηεξε ηε ρξάζε ησλ ελσζηαθψλ θνλδπιέσλ θαη 

νπζηαζηηθφηεξε ηελ πξνεηνηκαζέα θαη πινπνέεζε ησλ Ϋξγσλ· 

14. ηνλέδεη φηη ε ΔΣΔπ ζα πξΫπεη λα εμεηΪδεη ηε βησζηκφηεηα ησλ Ϋξγσλ σο ην θχξην θξηηάξην 

δαλεηζκνχ· θαιεέ ηελ ΔΣΔπ λα επηθεληξσζεέ ζε επελδχζεηο ζηελ πξαγκαηηθά νηθνλνκέα 

πξνθεηκΫλνπ λα ηνλψζεη ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ αλΪπηπμε ζηελ ΔΔ· 

15. θαιεέ ηελ ΔΣΔπ λα πηνζεηάζεη κηα απνηειεζκαηηθά θαη επέθαηξε πνιηηηθά ππεχζπλεο 

θνξνινγέαο, ε νπνέα λα επηβιΫπεηαη απφ κηα ΜνλΪδα Φνξνινγέαο θαη λα εθηέζεηαη 

ιεπηνκεξψο ζε εηάζηα θνξνινγηθά Ϋθζεζε ηεο ΔΣΔπ· δεηεέ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρά ηεο 

ΔΣΔπ ζηελ πνιηηηθά απηά, κε ηε ρξάζε ηεο ξάηξαο κεηεγθαηΪζηαζάο ηεο θαη ηε 

ζπζηεκαηηθά δεκνζέεπζε ηεο θνξνινγηθάο Ϋδξαο ησλ θεθαιαέσλ πνπ επσθεινχληαη απφ 

ηε ζηάξημε ηεο ΔΣΔπ· θαιεέ ηελ ΔΣΔπ λα κελ ρξεκαηνδνηεέ δηθαηνχρνπο ά 

ρξεκαηνπηζησηηθνχο δηακεζνιαβεηΫο νχηε λα ζπλεξγΪδεηαη κε ρξεκαηνδνηηθνχο εηαέξνπο 

πνπ Ϋρνπλ απνδεδεηγκΫλα αξλεηηθφ ηζηνξηθφ, θαη λα επηβΪιιεη κΫηξα πξφιεςεο θαη 

ηαθηηθΫο θνξνινγηθΫο αμηνινγάζεηο θαηΪ ησλ κε ζπλεξγαδφκελσλ θνξνινγηθψλ 

δηθαηνδνζηψλ πνπ Ϋρνπλ ραξαθηεξηζηεέ επέζεκα θνξνινγηθνέ παξΪδεηζνη απφ ηελ 

Δπηηξνπά, ηεο θνξνινγηθάο θαη δεκνζηνλνκηθάο απΪηεο θαη ηεο θνξνδηαθπγάο, θαη ηεο 

παξΪλνκεο θαη επηζεηηθάο θνξναπνθπγάο· θαιεέ ηελ ΔΣΔπ λα αληηκεησπέδεη 

απνηειεζκαηηθφηεξα ηνπο θηλδχλνπο δηαθζνξΪο θαη δηεέζδπζεο ηνπ νξγαλσκΫλνπ 

εγθιάκαηνο ζηα Ϋξγα πνπ ρξεκαηνδνηεέ· θαιεέ ηελ ΔΣΔπ λα απαηηεέ ηελ επηζηξνθά ησλ 

δαλεέσλ πνπ δελ δαπαλψληαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο, θαη δεηεέ θαηΪινγν εθθξεκψλ 

ζπλαιιαγψλ ηεο ΔΣΔπ, ηδέσο εθεέλσλ πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζηνλ θαηΪινγν ηεο 

Δπηηξνπάο κε ηνπο θνξπθαένπο 30 θνξνινγηθνχο παξαδεέζνπο ζηνλ θφζκν· 

16. θαιεέ ηελ ΔΣΔπ λα αμηνινγάζεη κε ηξφπν νηθνλνκηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ ηηο ζπκπξΪμεηο 

δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκΫα φζνλ αθνξΪ ηνλ αληέθηππφ ηνπο απφ πιεπξΪο αλΪπηπμεο, 

απαζρφιεζεο θαη παξαγσγηθφηεηαο, θαη πξνζηηζΫκελεο αμέαο γηα ηηο αληέζηνηρεο 

νηθνλνκέεο θαη θνηλσλέεο, θαη ηνλ ηξφπν πνπ επεξεΪδνπλ ηνπο θξαηηθνχο 

πξνυπνινγηζκνχο,  δεδνκΫλσλ, ηδέσο, ησλ ηξερφλησλ ρακειψλ καθξνπξφζεζκσλ 

επηηνθέσλ· θαιεέ ηελ ΔΣΔπ λα εληζρχζεη ηε βΪζε ηερλνγλσζέαο ηεο γηα ηε ζπκκεηνρά ησλ 

θπβεξλάζεσλ, ησλ πεξηθεξεηψλ θαη ησλ δάκσλ ζηηο δνκΫο ΓΗΣ· 

17. ππνγξακκέδεη, ζην πιαέζην απηφ, φηη ηα θξΪηε κΫιε ζηα νπνέα νη ζπκπξΪμεηο δεκφζηνπ 

θαη ηδησηηθνχ ηνκΫα εέλαη ιηγφηεξν αλεπηπγκΫλεο ζα κπνξνχζαλ λα εμεηΪζνπλ ηελ Ϋθδνζε 

θαηεπζπληάξησλ γξακκψλ γηα ηελ ελζΪξξπλζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεξεο ρξάζεο ηΫηνησλ 

ζπκβΪζεσλ· 

18. επηζεκαέλεη φηη ηα νκφινγα ηεο ΔΣΔπ απνηεινχλ ην κνλαδηθφ παξΪδεηγκα Ϋθδνζεο 

ρξενγξΪθσλ ηεο Έλσζεο· 

19. επηδνθηκΪδεη ηελ πνιηηηθά ηεο ΔΣΔπ γηα αχμεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ΜΜΔ θαη 

επΫλδπζε γηα ηνπο λΫνπο, αιιΪ εθθξΪδεη παξΪιιεια ηελ αλεζπρέα ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη 

σο ηψξα ηα απνηειΫζκαηα γηα ηελ πξαγκαηηθά νηθνλνκέα θαη ηελ απαζρφιεζε 

παξακΫλνπλ πεξηνξηζκΫλα· επηθξνηεέ ηελ αχμεζε θεθαιαένπ ηνπ Δπξσπατθνχ Σακεένπ 

Δπελδχζεσλ (ΔΣΔ) απφ ηξέα δηζεθαηνκκχξηα επξψ ζε 4,5 δηζεθαηνκκχξηα επξψ, θαη 

θαιεέ ην ΔΣΔ λα ππνβΪιεη αλαιπηηθά Ϋθζεζε ζρεηηθΪ κε ην πψο αμηνπνέεζε ηε ζεκαληηθά 

απηά αχμεζε· δεηεέ, επέζεο, απφ ηελ ΔΣΔπ λα ππνβΪιεη Ϋθζεζε ζρεηηθΪ κε ηα 

απνηειΫζκαηα ηεο εληνιάο πεξέ ελέζρπζεο θηλδχλνπ ηνπ Οκέινπ ηεο ΔΣΔπ πξνο φθεινο 
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ησλ θαηλνηφκσλ θαη πςεινχ θηλδχλνπ ΜΜΔ· 

20. εθθξΪδεη ηελ ηθαλνπνέεζά ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη ε ΔΣΔπ άηαλ ν κεγαιχηεξνο εθδφηεο 

ηέηισλ ην 2014, κε 4,3 δηζεθαηνκκχξηα επξψ ζηελ αγνξΪ πξΪζηλσλ νκνιφγσλ, ε νπνέα 

απμάζεθε ζεκαληηθΪ θηΪλνληαο ζε Ϋθδνζε χςνπο 28 δηζεθαηνκκπξέσλ επξψ, θαη θαιεέ 

ηελ ΔΣΔπ λα εληζρχζεη πεξαηηΫξσ ηηο πνιηηηθΫο γηα θηιηθΫο πξνο ην πεξηβΪιινλ 

αλαλεψζηκεο πεγΫο ελΫξγεηαο· εθθξΪδεη επέζεο ηελ επηδνθηκαζέα ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη ε 

ΔΣΔπ ζα δηεμαγΪγεη θιηκαηηθά αμηνιφγεζε θαη ζα δεηάζεη ηε δεκνζέεπζά ηεο, θαη θαιεέ 

ηελ ΔΣΔπ λα αθνινπζάζεη ηηο ζπζηΪζεηο ηεο Δπηηξνπάο θαη ηεο νδεγέαο πιαηζένπ γηα ηα 

απφβιεηα θαη λα δψζεη πξνηεξαηφηεηα ζε επελδχζεηο ζε Ϋξγα πνπ βξέζθνληαη ζηελ 

θνξπθά ηεο ηεξαξρέαο ησλ απνβιάησλ θαη ζε θΪζε Ϊιιεο κνξθάο αλΪθηεζε ελΫξγεηαο· 

21. ηνλέδεη ηε ζεκαζέα ηεο πεξηθεξεηαθάο αλΪπηπμεο, θαη δεηεέ απφ ηελ ΔΣΔπ λα εληζρχζεη 

ηνλ δηΪινγν θαη ηε ζπλεξγαζέα κε ηηο πεξηθεξεηαθΫο θαη ηνπηθΫο αξρΫο, ηξΪπεδεο θαη 

ππεξεζέεο· ζεσξεέ επέζεο φηη, ζην πιαέζην απηφ, ζα πξΫπεη επέζεο λα ππνζηεξηρηεέ ε 

δηαζπλνξηαθά ζπλεξγαζέα· 

22. θαιεέ ηελ ΔΣΔπ λα δψζεη πξνζνρά ζηηο ηξέηεο ρψξεο θαη ζηηο πεξηθΫξεηεο εθηφο ΔΔ πνπ 

πιάηηνληαη απφ ζπγθξνχζεηο θαη αθξαέα θηψρεηα, κε θχξην ζηφρν ηε κεέσζε ηνπ 

αλαπηπμηαθνχ ρΪζκαηνο κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ απηψλ, θαη κε ηδηαέηεξε 

Ϋκθαζε ζηηο γεηηνληθΫο ρψξεο ηεο Νφηηαο Μεζνγεένπ θαη ηηο γεηηνληθΫο ρψξεο ηεο 

Αλαηνιηθάο Δπξψπεο· δεηεέ ηνλ πιάξε ζεβαζκφ ηεο λνκνζεζέαο ησλ δηθαηνχρσλ ρσξψλ· 

θαιεέ ηελ ΔΣΔπ λα απμάζεη πεξαηηΫξσ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πιαηζένπ κΫηξεζεο 

απνηειεζκΪησλ (ΠΜΑ) γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο εθηφο ΔΔ· δεηεέ ηελ εθπφλεζε εηδηθάο 

Ϋθζεζεο απφ ην Δπξσπατθφ Διεγθηηθφ πλΫδξην, ζρεηηθΪ κε ηηο επηδφζεηο ησλ εμσηεξηθψλ 

δαλεηνδνηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ ηεο ΔΣΔπ θαη ηελ επζπγξΪκκηζά ηνπο κε ηηο πνιηηηθΫο ηεο 

ΔΔ· εθθξΪδεη ηελ επηδνθηκαζέα ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη νη επηρνξεγάζεηο ηεο ΔΔ 

ζπλδπΪδνληαη ζε δηαξθψο κεγαιχηεξν βαζκφ κε ηε δαλεηνδνηηθά δξαζηεξηφηεηα ηεο 

ΔΣΔπ, γηα ηελ επέηεπμε θαιχηεξσλ απνηειεζκΪησλ ησλ Ϋξγσλ ζηηο ρψξεο εηαέξνπο ηεο 

ΔΔ· 

23. δεηεέ απφ ηελ ΔΣΔπ λα εληζρχζεη πεξαηηΫξσ ηε δηαθΪλεηα θαη ηελ πξφζβαζε ζηηο 

πιεξνθνξέεο ηφζν εζσηεξηθΪ, γηα ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ηα Ϊιια ζεζκηθΪ 

φξγαλα, φζν θαη γηα ην θνηλφ, ηδέσο φζνλ αθνξΪ ην ζχζηεκα αλΪζεζεο ζπκβΪζεσλ θαη 

ππεξγνιαβέαο, ηα απνηειΫζκαηα ησλ εζσηεξηθψλ εξεπλψλ θαη ηελ επηινγά, ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δξαζηεξηνηάησλ θαη ησλ πξνγξακκΪησλ, κε 

βΪζε ζαθεέο θαη κεηξάζηκνπο δεέθηεο, θαζψο θαη ηε κεζνδνινγέα θαη ηα απνηειΫζκαηα 

ηεο εθ ησλ πξνηΫξσλ εθηέκεζεο αληηθηχπνπ γηα θΪζε ρξεκαηνδνηνχκελν Ϋξγν, ζηνλ 

βαζκφ πνπ δελ πξφθεηηαη γηα επαέζζεηεο εκπνξηθΫο πιεξνθνξέεο· δεηεέ απφ ηελ ΔΣΔπ λα 

επηβΪιεη ηελ αλεμαξηεζέα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ππεξεζέαο κεραληζκνχ 

θαηαγγειηψλ θαη λα ιΪβεη πεξαηηΫξσ κΫηξα γηα ηε κεέσζε ηεο γξαθεηνθξαηέαο, ηελ 

ελέζρπζε ηεο ηθαλφηεηΪο ηεο γηα καθξννηθνλνκηθά αλΪιπζε θαη ηε βειηέσζε ηεο 

εθπξνζψπεζεο ησλ δχν θχισλ ζηηο αλψηεξεο ζΫζεηο ηεο· εθθξΪδεη ηελ απνδνθηκαζέα ηνπ 

γηα ηελ Ϋιιεηςε πνηθηιφηεηαο ζηελ Γηεπζχλνπζα Δπηηξνπά, ζην πκβνχιην ησλ 

Γηνηθεηψλ θαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΔΣΔπ, ηδέσο φζνλ αθνξΪ ηελ ηζφηεηα ησλ 

θχισλ· 

24. δεηεέ απφ ηελ ΔΣΔπ λα εληεέλεη ηελ ππνβνιά εθζΫζεσλ πξνο ην Κνηλνβνχιην θαη ηνπο 

Ϊιινπο ελδηαθεξνκΫλνπο ζρεηηθΪ κε ηηο απνθΪζεηο, ηελ πξφνδν θαη ηνλ αληέθηππν ησλ 
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δαλεηνδνηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ ηεο εληφο θαη εθηφο ΔΔ, κΫζσ ηαθηηθνχ δηαξζξσκΫλνπ 

δηαιφγνπ πξνθεηκΫλνπ λα απμεζεέ ε θνηλνβνπιεπηηθά επνπηεέα, κεηαμχ Ϊιισλ ζρεηηθΪ κε 

ηελ πνιηηηθά γηα ηηο κε ζπκκνξθνχκελεο δηθαηνδνζέεο, θαη λα ζπκκνξθσζεέ πιάξσο πξνο 

ηε λνκνζεζέα ζρεηηθΪ κε ην ΔΣΔ, ηδέσο φζνλ αθνξΪ ηε δηνξγαληθά ζπλεξγαζέα κε ην 

Κνηλνβνχιην· θαιεέ ηελ ΔΣΔπ λα εθαξκφδεη ζηηο ζπλάζεηο δξαζηεξηφηεηΫο ηεο ηνπο 

έδηνπο θαλφλεο ππνβνιάο εθζΫζεσλ θαη ινγνδνζέαο πνπ νξέδνληαη θαη ζηνλ θαλνληζκφ 

ηνπ ΔΣΔ· ζε απηφ ην πλεχκα, θαιεέ ηελ ΔΣΔπ λα ζπκθσλάζεη λα ζπλΪςεη κε ην 

Κνηλνβνχιην ζπκθσλέα πνπ λα ηνπ επηηξΫπεη λα ππνβΪιιεη Ϊκεζα εξσηάζεηο ζηνλ 

Πξφεδξφ ηεο, φπσο ζπκβαέλεη άδε κε ηνλ Πξφεδξν ηεο ΔΚΣ, θαη λα βειηηψζεη ηε 

δηαδηθαζέα επηινγάο γηα ηηο ζΫζεηο ηνπ δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ θαη ηνπ αλαπιεξσηά 

δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ. 
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ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

πξνο ηελ Δπηηξνπά ΔιΫγρνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 

ζρεηηθΪ κε ηελ Δπξσπατθά ΣξΪπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) – Δηάζηα Έθζεζε 2014 

(2015/2127(INI)) 

πληΪθηεο γλσκνδφηεζεο: Ivan Jakovčić 

 

 

ΠΡΟΣΑΔΙ 

Ζ Δπηηξνπά Πεξηθεξεηαθάο ΑλΪπηπμεο θαιεέ ηελ Δπηηξνπά ΔιΫγρνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, 

πνπ εέλαη αξκφδηα επέ ηεο νπζέαο, λα ζπκπεξηιΪβεη ζηελ πξφηαζε ςεθέζκαηφο ηεο ηηο 

αθφινπζεο πξνηΪζεηο: 

1. εθθξΪδεη ηελ ηθαλνπνέεζά ηνπ γηα ηελ αχμεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ δξαζηεξηνηάησλ 

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ νκέινπ ηεο ΔΣΔπ ην 2014, πεξηιακβαλνκΫλσλ Ϊλσ ησλ 50 

δηζεθαηνκκπξέσλ EUR ζε πξφζζεην δαλεηζκφ θαη Ϊλσ ησλ 150 δηζεθαηνκκπξέσλ EUR 

ζε δξνκνιφγεζε επελδχζεσλ, πξΪγκα πνπ Ϋρεη κεγΪιε ζεκαζέα γηα ηε ζπκπιάξσζε ηεο 

πνιηηηθάο ζπλνράο θαη γηα ηα ΔπξσπατθΪ ΓηαξζξσηηθΪ θαη ΔπελδπηηθΪ Σακεέα (ΔΓΔΣ)· 

2. αλαγλσξέδεη φηη ε νηθνλνκηθά θαη ρξεκαηνπηζησηηθά θξέζε θαη ν αληέθηππφο ηεο ζηα 

παξαδνζηαθΪ πηζησηηθΪ ζπζηάκαηα, θαζψο θαη ηα πθηζηΪκελα ρξεκαηννηθνλνκηθΪ θαη κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθΪ εκπφδηα νδάγεζαλ ζε απνπζέα επελδχζεσλ ε νπνέα ππνλνκεχεη ηελ 

πινπνέεζε ηνπ δπλακηθνχ αλΪπηπμεο ηεο επξσπατθάο νηθνλνκέαο θαη ζΫηεη ζε θέλδπλν ην 

δπλακηθφ αλΪπηπμεο ησλ ΠΜΜΜΔ (πνιχ κηθξΫο, κηθξΫο θαη κεζαέεο επηρεηξάζεηο)· 

επηθξνηεέ, ζην πιαέζην απηφ, ην Δπξσπατθφ Σακεέν ηξαηεγηθψλ Δπελδχζεσλ (ΔΣΔ) θαη 

ην δπλακηθφ ηνπ γηα ελέζρπζε ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ 

3. ππελζπκέδεη φηη ην ΔΣΔ πξΫπεη επέζεο λα ζπκβΪιεη ζηε ζπλνρά θαη ηνλέδεη ηελ αλΪγθε 

λα εμαζθαιηζηεέ ε ζπλΫπεηα θαη ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κεηαμχ ηνπ ΔΣΔ θαη ησλ Ϊιισλ 

πνιηηηθψλ θαη κεραληζκψλ ηεο ΔΔ, ηδέσο ησλ ΔΓΔΣ, πξΪγκα πνπ κπνξεέ λα νδεγάζεη ζηε 

δεκηνπξγέα ζηαζεξνχ θαη θηιηθνχ πεξηβΪιινληνο γηα ηηο επελδχζεηο θαη ηηο επηρεηξάζεηο· 

ζπληζηΪ ζηα θξΪηε κΫιε λα νξέζνπλ εζληθΫο αλαπηπμηαθΫο ηξΪπεδεο  

4. ζεσξεέ επέζεο φηη εέλαη απαξαέηεην λα αλαπηπρζεέ κηα επηθνηλσληαθά πνιηηηθά γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΔΣΔπ, ψζηε φια ηα επέπεδα δηαθπβΫξλεζεο λα ελεκεξψλνληαη γηα 

απηΪ ηα πξνγξΪκκαηα· πηζηεχεη αθξΪδαληα φηη εέλαη αλΪγθε λα απινπζηεπζνχλ νη 

θαλφλεο πνπ δηΫπνπλ ηε ζηάξημε πνπ παξΫρεηαη απφ ηα ΔΓΔΣ ζε ρξεκαηνδνηηθΪ κΫζα ζηα 
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πιαέζηα ηεο ΔΣΔπ· θαιεέ ηελ ΔΣΔπ λα πξνβΪιεη θαιχηεξα ηηο δξαζηεξηφηεηεο παξνράο 

ζπκβνπιψλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ Ϋξγσλ, επηθνπξψληαο ηηο αξρΫο δηαρεέξηζεο ησλ ΔΓΔΣ κε 

ζθνπφ λα δαπαλνχλ θαιχηεξα ηνπο πφξνπο πνπ Ϋρνπλ ζηε δηΪζεζά ηνπο, πξνο φθεινο 

φισλ ησλ επξσπαέσλ πνιηηψλ· 

5. ραηξεηέδεη ηε δξνκνιφγεζε ησλ λΫσλ εξγαιεέσλ θαη ππεξεζηψλ ζην πιαέζην ηνπ InnovFin 

πνπ πξνσζνχλ ηελ Ϋξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκέα· 

6. ιακβΪλεη ππφςε ην Δπηρεηξεζηαθφ ρΫδην ηεο ΔΣΔπ γηα ηελ πεξένδν 2015-2017· 

επηθξνηεέ ην γεγνλφο φηη ζην ζρΫδην απηφ αλαγλσξέδεηαη φηη ε ηαρχηεηα αλΪθακςεο 

δηαθΫξεη κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη φηη ε νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ζπλνρά νξέδεηαη 

σο εγθΪξζηνο ζηφρνο πνιηηηθάο· 

7. πηζηεχεη φηη νη θαλφλεο θαη νη δηαδηθαζέεο ηεο ΔΣΔπ, κεηαμχ Ϊιισλ θαη γηα ηηο νξηδφληηεο 

θαη ηνκεαθΫο πνιηηηθΫο, ζα πξΫπεη λα εθαξκφδνληαη ζε φιεο ηηο δξΪζεηο ηεο πνπ αθνξνχλ 

ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ ΔΣΔ· πηζηεχεη φηη ε επηινγά ησλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ ηεο ΔΣΔπ/ΔΣΔ ζα πξΫπεη λα εέλαη δηαθαλάο, ππεχζπλε 

θαη λα βαζέδεηαη ζε θξηηάξηα πνηφηεηαο· ππνγξακκέδεη φηη ε ιεηηνπξγέα ησλ κεραληζκψλ 

απηψλ πξΫπεη λα αμηνινγεέηαη ηαθηηθΪ, θαζψο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ εθαξκνγά 

ηεο δηαδηθαζέαο δΫνπζαο επηκΫιεηαο· 

8. ραηξεηέδεη ηνλ δηεπξπκΫλν ξφιν πνπ ζα δηαδξακαηέζεη ν φκηινο ΔΣΔπ ζηελ πινπνέεζε ηεο 

πνιηηηθάο ζπλνράο γηα ηελ πεξένδν πξνγξακκαηηζκνχ 2014-2020· πηζηεχεη φηη απηφ εέλαη 

Ϋλα βάκα πξνο ηελ ζσζηά θαηεχζπλζε γηα ηε βειηέσζε ησλ ζπλεξγηψλ κεηαμχ ηεο ΔΣΔπ 

θαη ησλ ΔΓΔΣ· ζεσξεέ φηη εέλαη αλαγθαέα ε ρξάζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κΫζσλ 

ιακβΪλνληαο ππφςε ηελ εδαθηθά δηΪζηαζε θαη ηελ πνηθηινκνξθέα ζε πφιεηο θαη 

αγξνηηθΫο πεξηνρΫο θαη κε ζηφρν ηε βειηέσζε ηεο ζπλνράο κεηαμχ ησλ πεξηθεξεηψλ· 

επηζεκαέλεη φηη Ϋρεη ζεκαζέα λα δηαηεξεζεέ Ϋλαο κφληκνο δηΪινγνο κε ηηο αξρΫο 

δηαρεέξηζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκΪησλ πξνθεηκΫλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ 

ζπλΫξγεηεο γηα ηελ πινπνέεζε ησλ ζηφρσλ ηεο ηξαηεγηθάο «Δπξψπε 2020», κεηαμχ 

Ϊιισλ θαη ζε φ,ηη αθνξΪ ηε ζηάξημε ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ κηθξψλ θαη ησλ κεζαέσλ 

επηρεηξάζεσλ θαη ηελ εμαζθΪιηζε ηεο πξφζβαζάο ηνπο ζε ρξεκαηνπηζησηηθΪ κΫζα· 

εθθξΪδεη, σζηφζν, ηελ αλεζπρέα ηνπ γηα ην ρακειφ πνζνζηφ εθηακέεπζεο ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ πνιηηηθά ζπλνράο ζε ζρΫζε κε ρξεκαηνπηζησηηθΪ κΫζα πξνο 

ηνπο ηειηθνχο δηθαηνχρνπο θαηΪ ηελ πεξένδν πξνγξακκαηηζκνχ 2007-2013· 

9. ηνλέδεη ην ξφιν ηεο ΔΣΔπ σο πξνο ηε ρξεκαηνδφηεζε Ϋξγσλ γηα ηελ θΪιπςε ησλ βαζηθψλ 

αλαγθψλ ησλ πιεζπζκψλ ησλ ηξέησλ ρσξψλ· 

10. θαιεέ ηελ ΔΣΔπ λα απαηηεέ κεγαιχηεξε δηαθΪλεηα απφ ηνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο 

δηακεζνιαβεηΫο ηεο θαηΪ ηελ θαηαλνκά ησλ δαλεέσλ κεηαμχ ησλ ππνςεθέσλ Ϋξγσλ· 

11. ζεσξεέ φηη ν δηνηθεηηθφο θφξηνο θαη ε Ϋιιεηςε δηνηθεηηθνχ δπλακηθνχ απνηειεέ ζνβαξφ 

εκπφδην γηα ηελ επηηπρά επέηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο πνιηηηθάο ζπλνράο· ζεσξεέ φηη Ϋρεη 

ζεκαζέα λα επαλεμεηαζηνχλ νη δηνηθεηηθΫο δηαδηθαζέεο θαη λα κεησζνχλ απηΪ ηα εκπφδηα· 

ππνγξακκέδεη ηε ζεκαζέα ηνπ ζπκβνπιεπηηθνχ ξφινπ ηεο ΔΣΔπ θαη αλαγλσξέδεη ηηο 

πξνζπΪζεηεο πνπ Ϋρνπλ θαηαβιεζεέ ζην πιαέζην απηφ· ραηξεηέδεη ηελ εηαηξηθά ζρΫζε 

κεηαμχ ηεο Δπηηξνπάο θαη ηεο ΔΣΔπ φζνλ αθνξΪ ηε δεκηνπξγέα ηεο ζπκβνπιεπηηθάο 

πιαηθφξκαο fi-compass· θαιεέ ηελ ΔΣΔπ λα παξΪζρεη ζηελ Δπηηξνπά θαη ζηα θξΪηε κΫιε 

Ϋλα ζχλνιν πξνηΪζεσλ ζρεηηθΪ κε ηε δηνηθεηηθά απινχζηεπζε θαη ηελ αλΪπηπμε 
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ηθαλνηάησλ, ιακβΪλνληαο ππφςε ηελ εκπεηξέα πνπ Ϋρεη απνθηάζεη κε ηε δεκφζηα 

ρξεκαηνδφηεζε· 

12. ζεσξεέ επέζεο απαξαέηεην λα εληζρπζνχλ νη δεζκνέ ζπλεξγαζέαο κεηαμχ Δπηηξνπάο, 

ΔΣΔπ θαη ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ θνξΫσλ κε ζθνπφ λα εμαζθαιηζηεέ ε επηηπράο 

ρξάζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κΫζσλ ππΫξ ηεο εδαθηθάο αλΪπηπμεο θαη ηεο πνιηηηθάο 

γηα ηε ζπλνρά· 

13. θαιεέ ηελ ΔΣΔπ λα απμάζεη ηελ ζηάξημά ηεο ζε Ϋξγα πνπ θαιχπηνληαη απφ ηηο καθξν-

πεξηθεξεηαθΫο ζηξαηεγηθΫο ηεο ΔΔ· ηνλέδεη φηη Ϋρεη ζεκαζέα λα ζπλερηζηεέ ε ζηάξημε 

αεηθφξσλ, θαηλνηφκσλ θαζψο θαη παξαδνζηαθψλ νηθνλνκηθψλ ηνκΫσλ ζηελ ΔΔ· 

ππνγξακκέδεη ηελ αλΪγθε γηα ηε δηαζχλδεζε ηεο Δπξψπεο κΫζσ ησλ δηαηξνπηθψλ 

κεηαθνξψλ θαζψο θαη ησλ ηνπνθεληξηθψλ επελδχζεσλ· δεηεέ αθφκε λα ζεζπηζηνχλ 

ρξεκαηνδνηηθΫο θαη επελδπηηθΫο πιαηθφξκεο πξνθεηκΫλνπ λα θαηαζηεέ δπλαηά ε 

ζπγθΫληξσζε πφξσλ απφ δηΪθνξεο πεγΫο θαη ε θηλεηνπνέεζε ησλ επελδχζεσλ πνπ 

ρξεηΪδνληαη γηα παξφκνηα καθξν-πεξηθεξεηαθΪ Ϋξγα· 

14. ηνλέδεη ηελ πξνζαλαηνιηζκΫλε πξνο ηα απνηειΫζκαηα πξνζΫγγηζε γηα ηελ πνιηηηθά 

ζπλνράο φζνλ αθνξΪ ηελ πεξένδν πξνγξακκαηηζκνχ 2014-2020· δεηεέ πεξαηηΫξσ 

πιεξνθνξέεο, ζην πιαέζην ηεο εηάζηαο Ϋθζεζεο ηεο ΔΣΔπ, γηα ηα απνηειΫζκαηα θαη ηε 

ζπκβνιά ησλ δξαζηεξηνηάησλ ηεο ΔΣΔπ ζηνπο ζηφρνπο ηεο πνιηηηθάο ζπλνράο· θαιεέ, 

ζην πιαέζην απηφ, ηελ Δπηηξνπά θαη ηα θξΪηε κΫιε λα αμηνπνηάζνπλ πιάξσο ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθΫξεη ν θαλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1303/2013 κε ζθνπφ λα απμεζεέ ε 

ρξάζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κΫζσλ, φπνπ ελδεέθλπηαη, γηα ηελ πεξένδν Ϋσο ην 2020 θαη 

θαιεέ ηελ ΔΣΔπ λα πξνσζάζεη πεξαηηΫξσ ηα κΫζα πνπ δηαζΫηεη θαη ηηο νξζΫο πξαθηηθΫο 

ησλ δηθαηνχρσλ, πξνθεηκΫλνπ λα εληζρπζεέ ε ειθπζηηθφηεηΪ ηνπο· 

15. ππελζπκέδεη ηε ζεκαζέα ηεο πνιπκεξνχο ζπλεξγαζέαο κεηαμχ ηεο ΔΣΔπ θαη ησλ εζληθψλ 

αλαπηπμηαθψλ ηξαπεδψλ πξνθεηκΫλνπ λα εληζρπζνχλ νη ζπλΫξγεηεο, λα επηκεξηζηνχλ νη 

θέλδπλνη θαη ην θφζηνο, θαη λα εμαζθαιηζηεέ θαηΪιιειε δαλεηνδφηεζε ησλ Ϋξγσλ ηεο ΔΔ 

κε ζεηηθφ αληέθηππν ζηελ παξαγσγηθφηεηα, ηε δεκηνπξγέα ζΫζεσλ απαζρφιεζεο, ηελ 

πξνζηαζέα ηνπ πεξηβΪιινληνο θαη ηελ πνηφηεηα δσάο· 

16. ππελζπκέδεη φηη ην Κνηλνβνχιην πξΫπεη λα δηαδξακαηέδεη βαζηθφ ξφιν ζηελ επνπηεέα ησλ 

απνηειεζκΪησλ ησλ ζηξαηεγηθψλ απηψλ θαη ησλ Ϋξγσλ απφ Ϊπνςε απαζρφιεζεο θαη 

νηθνλνκηθάο κεγΫζπλζεο· δεηεέ λα εληζρπζνχλ ν δηΪινγνο θαη ε ζπλεράο αληαιιαγά 

πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ηεο ΔΣΔπ θαη ηνπ Κνηλνβνπιένπ, κΫζσ ηαθηηθψλ ζπλεδξηΪζεσλ, 

φζνλ αθνξΪ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΔΣΔπ πνπ Ϋρνπλ επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκηθά, 

θνηλσληθά θαη εδαθηθά ζπλνρά ζηελ ΔΔ· πηζηεχεη φηη ζα άηαλ ρξάζηκεο νη ηαθηηθΫο 

ελεκεξψζεηο ζρεηηθΪ κε ηηο δαπΪλεο θαη ηηο ακνηβΫο δηαρεέξηζεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

απφ ηελ ΔΣΔπ θαη κε ηνλ αληέθηππν ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ Ϋξγσλ απφ Ϊπνςε 

απαζρφιεζεο θαη νηθνλνκηθάο πξνζηηζΫκελεο αμέαο· 
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