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Έκθεση A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Ετήσια έκθεση σχετικά με τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων 

2017/2071(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  9 α. σημειώνει με ανησυχία ότι η 

Τουρκία, που είναι η ταχύτερα 

αναπτυσσόμενη οικονομία των χωρών 

της G20, αποτελεί τον βασικό αποδέκτη 

χρηματοδοτήσεων της ΕΤΕπ εκτός της 

ΕΕ και ότι η ίδια η ΕΤΕπ αποτελεί τον 

κύριο εξωτερικό χρηματοδότη της 

Τουρκίας· τονίζει την ανάγκη να 

εξαρτηθούν οι χρηματοδοτήσεις της 

ΕΤΕπ από τον σεβασμό των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 

ελευθεριών, της δημοκρατίας και του 

κράτους δικαίου στις επωφελούμενες 

χώρες· επισημαίνει με ανησυχία ότι η 

Τουρκία επί του παρόντος δεν πληροί τις 

εν λόγω προϋποθέσεις και κατά συνέπεια 

δεν θα έπρεπε να είναι επιλέξιμη για 

χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ· 
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Πρόταση ψηφίσματος 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. εκφράζει επιδοκιμασία για τη 

συμφωνία που επιτεύχθηκε σχετικά με 
την παράταση και την προσαρμογή του 

ΕΤΣΕ και προσδοκά ότι η αναθεώρηση 

της λειτουργίας του ταμείου και η 

ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κόμβου 

Επενδυτικών Συμβουλών θα 

καταστήσουν δυνατή την εξάλειψη των 

προβλημάτων που εντοπίστηκαν στο 

υπάρχον καθεστώς, και συγκεκριμένα σε 

σχέση με την προσθετικότητα, τη 

βιωσιμότητα, τη δράση για το κλίμα, τη 

γεωγραφική ισορροπία και τις 

δραστηριότητες του συμβουλευτικού 

κόμβου· τονίζει ότι είναι σημαντικό να 

αποφεύγονται οι γεωγραφικές 

ανισορροπίες στη δανειοδοτική 

δραστηριότητα της ΕΤΕπ ώστε να 

διασφαλίζεται ευρύτερη γεωγραφική και 

τομεακή κατανομή χωρίς να 

υπονομεύεται η υψηλή ποιότητα των 

έργων· καλεί την ΕΤΕπ να ενισχύσει 

περαιτέρω τη συνεργασία της με τις 

NPBI με σκοπό τη βελτίωση της 

απήχησης και την περαιτέρω ανάπτυξη 

των συμβουλευτικών δραστηριοτήτων 

και της παροχής τεχνικής συνδρομής για 

την αντιμετώπιση του ζητήματος της 

γεωγραφικής ισορροπίας σε 

μακροπρόθεσμο ορίζοντα· επισημαίνει το 

16. αποδοκιμάζει την παράταση του 

ΕΤΣΕ, το οποίο δεν κατόρθωσε να 

εκπληρώσει τις υποσχέσεις για 

εξασφάλιση ανάπτυξης και αντιμετώπιση 

της ανεργίας, οδηγώντας έτσι σε άχρηστη 

κατασπατάληση των χρημάτων των 

φορολογουμένων· 
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ευρύ φάσμα εμπειριών από τα έργα του 

ΕΤΣΕ· υποστηρίζει και ενθαρρύνει την 

περαιτέρω ανταλλαγή βέλτιστων 

πρακτικών μεταξύ της ΕΤΕπ και των 

κρατών μελών προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η οικονομική 

αποδοτικότητα και η επαρκής μόχλευση 

του σχεδίου Juncker και να βελτιωθεί 

έτσι αισθητά η ζωή των πολιτών της ΕΕ· 

Or. en 


