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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

74. σημειώνει ότι η ΕΤΕπ αυξάνει το 

δυναμικό του κονδυλίου χρηματοδότησης 

με αντίκτυπο όσον αφορά τις χώρες ΑΚΕ 

και το μετατρέπει σε ανανεώσιμο 

κεφάλαιο, με 300 εκατομμυρίων EUR που 

διατίθενται άμεσα για την αντιμετώπιση 

της μετανάστευσης, υποστηρίζοντας τις 

πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα· 

σημειώνει ότι η ΕΤΕπ θα διαθέσει επίσης 

500 εκατομμύρια EUR στο πλαίσιο της 

Επενδυτικής Διευκόλυνσης ΑΚΕ για έργα 

του δημόσιου τομέα με εστίαση στη 

μετανάστευση· τονίζει τη σημασία να μη 

χρησιμοποιούνται πόροι της ΕΤΕπ για 

σκοπούς ασφάλειας ή ελέγχους στα 

σύνορα· πιστεύει, αντιθέτως, ότι η 

προσοχή πρέπει να εστιαστεί στην αειφόρο 

ανάπτυξη των τρίτων χωρών· 

επαναλαμβάνει τη σημασία της διενέργειας 

λεπτομερούς ελέγχου δέουσας επιμέλειας 

όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα για 

τα έργα που υλοποιούνται· καλεί την 

ΕΤΕπ, να λαμβάνει υπόψη, όταν υλοποιεί 

τα έργα της, τυχόν παραβιάσεις των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να 

περατώσει κάθε είδους σχετικές 

δανειοδοτήσεις·  

74. σημειώνει ότι η ΕΤΕπ αυξάνει το 

δυναμικό του κονδυλίου χρηματοδότησης 

με αντίκτυπο όσον αφορά τις χώρες ΑΚΕ 

και το μετατρέπει σε ανανεώσιμο 

κεφάλαιο, με 300 εκατομμύρια EUR που 

διατίθενται άμεσα για την αντιμετώπιση 

της μετανάστευσης, υποστηρίζοντας τις 

πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα· 

σημειώνει ότι η ΕΤΕπ θα διαθέσει επίσης 

500 εκατομμύρια EUR στο πλαίσιο της 

Επενδυτικής Διευκόλυνσης ΑΚΕ για έργα 

του δημόσιου τομέα με εστίαση στη 

μετανάστευση· τονίζει τη σημασία να μη 

χρησιμοποιούνται πόροι της ΕΤΕπ για 

σκοπούς ασφάλειας ή ελέγχους στα 

σύνορα· πιστεύει, αντιθέτως, ότι η 

προσοχή πρέπει να εστιαστεί στην αειφόρο 

ανάπτυξη των τρίτων χωρών· 

επαναλαμβάνει τη σημασία της διενέργειας 

λεπτομερούς ελέγχου δέουσας επιμέλειας 

όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα για 

τα έργα που υλοποιούνται· καλεί την 

ΕΤΕπ, να συνυπολογίζει, όταν υλοποιεί τα 

έργα της, τυχόν παραβιάσεις των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να 

περατώνει κάθε είδους σχετικές 

δανειοδοτήσεις· συνιστά στην ΕΤΕπ να 

υιοθετήσει τις συμβάσεις των Ηνωμένων 

Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα έως 

τα τέλη του 2018, προκειμένου να 

βελτιώσει τη δέουσα επιμέλεια για τα 
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ανθρώπινα δικαιώματα σε όλα τα στάδια 

των έργων· ζητεί την ανάπτυξη 

πρακτικών οδηγιών για την αξιολόγηση 

των πτυχών που σχετίζονται με όλα τα 

θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και 

τις ομάδες που θίγονται, που θα 

εφαρμόζονται κατά την εκ των προτέρων 

αξιολόγηση και τη συνεχή 

παρακολούθηση για κάθε έργο 

ξεχωριστά· απαιτεί από την Επιτροπή να 

προβεί σε εκτίμηση των κινδύνων 

παραβίασης των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων στο πλαίσιο της εγγύησης 

της ΕΕ· 

Or. en 
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85. αναγνωρίζει τη σημασία μιας 

επιχείρησης ευαισθητοποίησης των 

τοπικών και περιφερειακών φορέων 

σχετικά με τη διαθεσιμότητα 

χρηματοδότησης και τεχνικής συνδρομής 

σε ολόκληρη την ΕΕ· διαπιστώνει, 

επιπλέον, ότι η κατάλληλη 

ευαισθητοποίηση όσον αφορά τη 

συμμετοχή της ΕΤΕπ στη χρηματοδότηση 

έργων για τους διάφορους φορείς είναι 

ζωτικής σημασίας, ώστε οι πολίτες να είναι 

ενήμεροι, σε τοπικό επίπεδο, σχετικά με το 

δικαίωμά τους για άσκηση προσφυγής και 

υποβολή καταγγελιών στην υπηρεσία του 

μηχανισμού καταγγελιών και στον 

Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή· σημειώνει ότι 

89 καταγγελίες καταχωρήθηκαν το 2016, 

εκ των οποίων 84 ήταν παραδεκτές, σε 

σύγκριση με 56 καταγγελίες που είχαν 

παραληφθεί το 2015· 

85. αναγνωρίζει τη σημασία μιας 

επιχείρησης ευαισθητοποίησης των 

τοπικών και περιφερειακών φορέων 

σχετικά με τη διαθεσιμότητα 

χρηματοδότησης και τεχνικής συνδρομής 

σε ολόκληρη την ΕΕ· διαπιστώνει, 

επιπλέον, ότι η κατάλληλη 

ευαισθητοποίηση όσον αφορά τη 

συμμετοχή της ΕΤΕπ στη χρηματοδότηση 

έργων για τους διάφορους φορείς είναι 

ζωτικής σημασίας, ώστε οι πολίτες να είναι 

ενήμεροι, σε τοπικό επίπεδο, σχετικά με το 

δικαίωμά τους για άσκηση προσφυγής και 

υποβολή καταγγελιών στην υπηρεσία του 

μηχανισμού καταγγελιών και στον 

Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή· σημειώνει ότι 

89 καταγγελίες καταχωρήθηκαν το 2016, 

εκ των οποίων 84 ήταν παραδεκτές, σε 

σύγκριση με 56 καταγγελίες που είχαν 

παραληφθεί το 2015· ζητεί από την ΕΤΕπ, 

που  επανεξετάζει επί του παρόντος τον 

μηχανισμό καταγγελιών, βασικός στόχος 

του οποίου είναι να μεταφέρει τις απόψεις 

των πολιτών και  των επιχειρήσεων που 

επηρεάζονται από τις δραστηριότητες 

της τράπεζας, ενώ συγχρόνως αποτελεί 

ένα βασικό εργαλείο της ΕΤΕπ για την 

άντληση διδαγμάτων από τα 

προηγούμενα έργα, να μην μειώσει ούτε 

την ανεξαρτησία ούτε τις δυνατότητές 
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του μηχανισμού (γνώμη που συμμερίζεται 

ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής)· 

Or. en 
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89. επικροτεί τη δημοσιοποίηση των 

πρακτικών των συνεδριάσεων του 

διοικητικού συμβουλίου της ΕΤΕπ και 

συνιστά η ΕΤΕπ να εξετάσει και το 

ενδεχόμενο δημοσιοποίησης μη 

εμπιστευτικών πληροφοριών από τις 

συνεδριάσεις της διευθύνουσας επιτροπής· 

Επαναλαμβάνει, σε επίπεδο έργου, το 

αίτημά του σχετικά με τη συστηματική 

δημοσιοποίηση των εκθέσεων 

ολοκλήρωσης έργου για δραστηριότητες 

της ΕΤΕπ εκτός Ευρώπης, καθώς και των 

δελτίων πλαισίου αξιολόγησης των τριών 

πυλώνων (3PA) και μέτρησης των 

αποτελεσμάτων (REM) για έργα της 

ΕΤΕπ· θεωρεί ότι η πρακτική της 

δημοσιοποίησης του πίνακα 

αποτελεσμάτων βάσει δεικτών, όπως 

προβλέπεται για το ΕΤΣΕ 2.0, πρέπει να 

εφαρμόζεται σε όλα τα σχέδια που 

υλοποιούνται από την ΕΤΕπ· 

89. επικροτεί τη δημοσιοποίηση των 

πρακτικών των συνεδριάσεων του 

διοικητικού συμβουλίου της ΕΤΕπ και 

συνιστά η ΕΤΕπ να εξετάσει και το 

ενδεχόμενο δημοσιοποίησης μη 

εμπιστευτικών πληροφοριών από τις 

συνεδριάσεις της διευθύνουσας επιτροπής· 

Επαναλαμβάνει, σε επίπεδο έργου, το 

αίτημά του σχετικά με τη συστηματική 

δημοσιοποίηση των εκθέσεων 

ολοκλήρωσης έργου για δραστηριότητες 

της ΕΤΕπ εκτός Ευρώπης, καθώς και των 

δελτίων πλαισίου αξιολόγησης των τριών 

πυλώνων (3PA) και μέτρησης των 

αποτελεσμάτων (REM) για έργα της 

ΕΤΕπ· θεωρεί ότι η πρακτική της 

δημοσιοποίησης του πίνακα 

αποτελεσμάτων βάσει δεικτών, όπως 

προβλέπεται για το ΕΤΣΕ 2.0, πρέπει να 

εφαρμόζεται σε όλα τα σχέδια που 

υλοποιούνται από την ΕΤΕπ· σημειώνει 

ότι η δημοσιοποίηση αυτή θα είναι μια 

σημαντική εξέλιξη όσον αφορά τη 

διαφάνεια των  δραστηριοτήτων της 

ΕΤΕπ· 

Or. en 



 

AM\1151863EL.docx  PE621.589v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

25.4.2018 A8-0139/11 

Τροπολογία  11 

Luke Ming Flanagan, Σοφία Σακοράφα, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0139/2018 

Marco Valli 

Ετήσια έκθεση για τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ για το 

2016 

2017/2190(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 93 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

93. τονίζει ότι τα πρότυπα στον τομέα 

της φορολογικής διαφάνειας και της 

χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης 

πρέπει να ενισχυθούν, ιδίως όσον αφορά 

τις διατάξεις σχετικά με την φοροαποφυγή∙ 

σημειώνει την υιοθέτηση, στα τέλη του 

2017, του καταλόγου της ΕΕ για τις μη 

συνεργάσιμες περιοχές φορολογικής 

δικαιοδοσίας· καλεί την ΕΤΕπ, στο πλαίσιο 

αυτό, να ενισχύσει την πολιτική της για τις 

αδιαφανείς και μη συνεργάσιμες περιοχές 

δικαιοδοσίας («πολιτική ΜΣΠΔ»)  στο 

πλαίσιο της εν εξελίξει αναθεώρησής της, 

αναπτύσσοντας μια ευρύτερη, υπεύθυνη 

φορολογική πολιτική· καλεί την ΕΤΕπ να 

καταδείξει τη σκοπιμότητα των 

υψηλότερων προτύπων φορολογικής 

διαφάνειας με την υιοθέτηση μιας 

πολιτικής η οποία θα υπερβαίνει τις 

ελάχιστες νομικές απαιτήσεις, με την 

ΕΤΕπ να αποτελεί τον «οδηγό» στον τομέα 

της φορολογικής δικαιοσύνης· τονίζει 

ειδικότερα την ανάγκη να εξαρτάται η 

διάθεση άμεσων και έμμεσων δανείων από 

την δημοσίευση φορολογικών και 

οικονομικών στοιχείων ανά χώρα, και από 

τον επιμερισμό των δεδομένων που 

αφορούν την πραγματική κυριότητα για 

τους δικαιούχους και τους ενδιάμεσους 

χρηματοπιστωτικούς φορείς που 

93. τονίζει ότι τα πρότυπα στον τομέα 

της φορολογικής διαφάνειας και της 

χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης 

πρέπει να ενισχυθούν, ιδίως όσον αφορά 

τις διατάξεις σχετικά με την φοροαποφυγή∙ 

σημειώνει την υιοθέτηση, στα τέλη του 

2017, του καταλόγου της ΕΕ για τις μη 

συνεργάσιμες περιοχές φορολογικής 

δικαιοδοσίας· καλεί την ΕΤΕπ, στο πλαίσιο 

αυτό, να ενισχύσει την πολιτική της για τις 

αδιαφανείς και μη συνεργάσιμες περιοχές 

δικαιοδοσίας («πολιτική ΜΣΠΔ») στο 

πλαίσιο της εν εξελίξει αναθεώρησής της, 

αναπτύσσοντας μια ευρύτερη, υπεύθυνη 

φορολογική πολιτική· καλεί την ΕΤΕπ να 

απαιτήσει από όλους τους πελάτες της να 

αποκαλύπτουν δεδομένα ανά χώρα και να 

διεξάγει ενισχυμένους ελέγχους δέουσας 

επιμέλειας για όλους τους πελάτες της, 

ιδίως όσον αφορά τις πρακτικές 

φοροαποφυγής και τον επιθετικό 

φορολογικό σχεδιασμό· καλεί την ΕΤΕπ 

να καταδείξει τη σκοπιμότητα των 

υψηλότερων προτύπων φορολογικής 

διαφάνειας με την υιοθέτηση μιας 

πολιτικής η οποία θα υπερβαίνει τις 

ελάχιστες νομικές απαιτήσεις, με την 

ΕΤΕπ να αποτελεί τον «οδηγό» στον τομέα 

της φορολογικής δικαιοσύνης· τονίζει 

ειδικότερα την ανάγκη να εξαρτάται η 
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εμπλέκονται στις χρηματοδοτικές πράξεις, 

και δη χωρίς εξαιρέσεις· 

διάθεση άμεσων και έμμεσων δανείων από 

την δημοσίευση φορολογικών και 

οικονομικών στοιχείων ανά χώρα, και από 

τον επιμερισμό των δεδομένων που 

αφορούν την πραγματική κυριότητα για 

τους δικαιούχους και τους ενδιάμεσους 

χρηματοπιστωτικούς φορείς που 

εμπλέκονται στις χρηματοδοτικές πράξεις, 

και δη χωρίς εξαιρέσεις· 

Or. en 

 

 


