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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, 

που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 

ακόλουθες προτάσεις: 

1. Επιμένει στο γεγονός ότι ο ενισχυμένος οικονομικός ρόλος του ομίλου της Ευρωπαϊκής 

Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), η αυξημένη επενδυτική του ικανότητα και η χρήση του 

προϋπολογισμού της ΕΕ για την εγγύηση των δραστηριοτήτων του ομίλου της ΕΤΕπ 

πρέπει να συνοδεύονται από μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία· υπενθυμίζει ότι οι 

ίδιες αρχές λογοδοσίας και διαφάνειας πρέπει να ισχύουν για τους οργανισμούς της ΕΕ 

που δεν χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, όπως επανέλαβε το 

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο το 2018· 

2. ζητεί να ενισχυθούν επειγόντως οι αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου σε σχέση με τον 

στρατηγικό προσανατολισμό και τις πολιτικές της ΕΤΕπ, ώστε να εξασφαλιστεί ο 

δημοκρατικός έλεγχος των επενδύσεων, που είναι επειγόντως αναγκαίος· 

3. χαιρετίζει τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) 

στην αντιμετώπιση των αποτυχιών της αγοράς, με την κάλυψη των κενών της αγοράς 

και την κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων· 

4. σημειώνει ότι η εφαρμογή της θυρίδας ΜΜΕ του ΕΤΣΕ συνέβαλε στην εξασφάλιση 

ταχείας ανάπτυξης της χρηματοδότησης προς τις ΜΜΕ και επιχειρήσεις μεσαίας 

κεφαλαιοποίησης· τονίζει τη σημασία που έχει η ενίσχυση της στήριξης της ΕΤΕπ προς 

τις ΜΜΕ και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, με την παροχή σαφέστερων 

πληροφοριών στους δικαιούχους σχετικά με τους τρόπους πρόσβασης σε 

χρηματοδότηση· 

5. καλεί την ΕΤΕπ να εντείνει περαιτέρω τη συνεργασία της με εθνικές αναπτυξιακές 

τράπεζες και ιδρύματα (ΕΑΤΙ) προκειμένου να διευρύνει το πεδίο δράσης της και να 

αναπτύξει περαιτέρω δραστηριότητες παροχής συμβουλών και τεχνικής βοήθειας χάριν 

της μακροπρόθεσμης στήριξης μιας ισόρροπης γεωγραφικής κατανομής του ΕΤΣΕ· 

καλεί τα τοπικά γραφεία της ΕΤΕπ να διευρύνουν τις επαφές τους με τοπικούς εταίρους 

με σκοπό την προώθηση του ΕΤΣΕ· τονίζει ότι είναι σημαντικό να επιτευχθεί καλύτερη 

γεωγραφική και τομεακή κατανομή της δανειοδοτικής δραστηριότητας της ΕΤΕπ, 

χωρίς να διακυβεύεται η υψηλή ποιότητα των έργων· 

6. τονίζει, σε σχέση με τις ΕΑΤΙ, τη σημασία, αφενός, της επανεξέτασης των σχέσεών 

τους με την ΕΤΕπ, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) 

και τις τράπεζες ανάπτυξης, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των 

αντίστοιχων εντολών τους και, αφετέρου, της ενίσχυσης της συνεργασίας τους με την 

Επιτροπή, την ΕΤΕπ και τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, προκειμένου να 

δημιουργηθούν περισσότερες συνέργειες μεταξύ των ΕΔΕΤ και των χρηματοδοτικών 

μέσων και δανείων της ΕΤΕπ, να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος, να απλοποιηθούν οι 

διαδικασίες, να αυξηθεί η διοικητική ικανότητα, να ενισχυθεί η εδαφική ανάπτυξη και 

συνοχή και να βελτιωθεί η προβολή των χρηματοδοτήσεων των ΕΔΕΤ και της ΕΤΕπ· 

7. καλεί την ΕΤΕπ να εστιάσει τις επενδύσεις σε μεγαλύτερο αριθμό διασυνοριακών 

έργων, ιδίως υπό το φως των νέων προτεραιοτήτων του αναθεωρημένου κανονισμού 
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ΕΤΣΕ· τονίζει ότι τα έργα που συνδέουν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη θεωρείται ότι 

παρέχουν μια ισχυρή ένδειξη προσθετικότητας, αλλά αντιμετωπίζουν προβλήματα όσον 

αφορά την προσέλκυση χρηματοδότησης, και, συνεπώς, θα πρέπει να αποτελέσουν νέο 

στόχο των δανειοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ· 

8. επιμένει στον καίριο ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίσει η ΕΤΕπ για την ενίσχυση 

των επενδύσεων εκείνων που είναι πιο αποτελεσματικές ως προς τη δημιουργία θέσεων 

εργασίας· αναμένει επίσης ότι η ΕΤΕπ θα παρέχει διεξοδικές πληροφορίες σχετικά με 

τις εν λόγω επενδύσεις και θα εστιάζει την προσοχή της στις θέσεις εργασίας υψηλής 

ποιότητας και βιωσιμότητας· 

9. επαναλαμβάνει ότι οι δραστηριότητες της ΕΤΕπ είναι αναγκαίες για την αντιμετώπιση 

του χάσματος στις επενδύσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, το οποίο βαθαίνει 

διαρκώς στην Ευρώπη μετά την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση· υπενθυμίζει, 

συνεπώς, στην ΕΤΕπ τον ρόλο της ως αντικυκλική δύναμη για την επανεκκίνηση των 

επενδύσεων· 

10. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανάπτυξη περιφερειακών επενδυτικών 

πλατφορμών με στόχο την αντιμετώπιση των κενών της αγοράς και των ειδικών 

αναγκών ανά χώρα· 

11. τονίζει και πάλι ότι είναι αναγκαίο να μειωθεί η άνιση γεωγραφική κατανομή των 

χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ, δεδομένου ότι το 70% της 

χρηματοδότησης διατέθηκε σε έξι κράτη μέλη το 2017, παρόλο που ένας από τους 

στόχους της τράπεζας είναι η οικονομική και κοινωνική συνοχή της Ένωσης· ζητεί, 

αντιθέτως, μια δυναμική, δίκαιη και διαφανή γεωγραφική κατανομή των έργων και των 

επενδύσεων μεταξύ των κρατών μελών, με ιδιαίτερη έμφαση στις λιγότερο 

ανεπτυγμένες περιφέρειες· 

12. αναμένει από την ΕΤΕπ να ευθυγραμμίσει τις εσωτερικές της πολιτικές ώστε να 

αντικατοπτρίζει το πρόσφατα θεσπισμένο νομικό περιβάλλον για την καταπολέμηση 

της φοροαποφυγής, πέραν της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, όπως αναφέρεται 

λεπτομερώς στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 21ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τις 

νέες απαιτήσεις κατά της φοροαποφυγής στη νομοθεσία της ΕΕ που διέπει ιδίως τις 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις (COM (2018)1756)· 

13. τονίζει ότι, ανεξάρτητα από την τελική συμφωνία μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και 

της ΕΕ, οι μέτοχοι της ΕΤΕπ θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η ΕΤΕπ μπορεί να 

διατηρήσει το σημερινό επίπεδο επενδυτικής ικανότητας και δανειοδότησης· 

14. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ΕΤΕπ πέτυχε τον στόχο του 25% 

όσον αφορά χρηματοδοτήσεις που αφορούν το κλίμα· σημειώνει με ανησυχία ότι, 

αντιθέτως, η Επιτροπή δεν πέτυχε τον στόχο του 20%· 

15. καλεί την ΕΤΕπ να εντείνει τις προσπάθειές της για να παράσχει παγκόσμια 

χρηματοδότηση με στόχο τη διαφοροποίηση των επενδύσεών της στους τομείς της 

ενεργειακής απόδοσης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της κυκλικής 

οικονομίας, που απαιτούν ανταπόκριση ευρύτερη από το εθνικό πεδίο εφαρμογής, που 

θα καλύπτει περιφέρειες, κρατικούς φορείς και μικρότερες επιχειρήσεις, και να μειώσει 

τη χρηματοδότηση έργων που δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους για το περιβάλλον και 
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τους φυσικούς πόρους· 

16. χαιρετίζει τη θέσπιση της πρωτοβουλίας «Smart Finance for Smart Buildings», στόχος 

της οποίας είναι να καταστούν οι επενδύσεις σε έργα ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια 

κατοικιών πιο ελκυστικές για τους ιδιώτες επενδυτές, μέσω της ευφυούς χρήσης των 

επιχορηγήσεων της ΕΕ ως εγγύησης· επικροτεί το γεγονός ότι η ΕΤΕπ άρχισε 

πρόσφατα να επενδύει στην κοινωνική στέγαση· 

17. σημειώνει, ωστόσο, ότι σύμφωνα με την έκθεση της ομάδας υψηλού επιπέδου για τις 

επενδύσεις σε κοινωνικές υποδομές στην Ευρώπη, μόνο το 4% της εγκεκριμένης 

χρηματοδότησης του ΕΤΣΕ στηρίζει έργα κοινωνικών υποδομών στην ΕΕ· 

18. υπογραμμίζει τη σημασία της εκ των προτέρων και της εκ των υστέρων αξιολόγησης 

σχετικά με τον συγκεκριμένο επιτευχθέντα οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό 

αντίκτυπο, καθώς και τον γενικό μακροοικονομικό αντίκτυπο, με πλήρη γνωστοποίηση 

των πληροφοριών αυτών στο Κοινοβούλιο· 

19. χαιρετίζει το γεγονός ότι τα έντυπα αποτίμησης των αποτελεσμάτων για επενδυτικά 

σχέδια που καλύπτονται από την εγγύηση της ΕΕ πρέπει τώρα να παρέχονται στο 

Κοινοβούλιο κατόπιν αιτήματος· 

20. παροτρύνει την ΕΤΕπ να μεγιστοποιήσει τη χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων και 

των επιπτώσεών τους επί τόπου, με στόχο την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της 

μετανάστευσης· 

21. επαναλαμβάνει ότι τα πρότυπα για τους χρηματοπιστωτικούς μεσάζοντες θα πρέπει να 

είναι πιο φιλόδοξα και ότι η ΕΤΕπ πρέπει να διερευνήσει τη συνεργασία της με 

ιδρύματα που εμφανίζουν αρνητικές επιδόσεις όσον αφορά τη διαφάνεια, την απάτη, τη 

διαφθορά και τον περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο· 

22. ενθαρρύνει τη συνεργασία της ΕΤΕπ με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της 

Απάτης (OLAF) και τις εθνικές αρχές με στόχο την πρόληψη της απάτης και της 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· 

23. ζητεί να υπάρχει ευρύτερη εποπτεία και γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με τις 

δραστηριότητες χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης από εμπορικές τράπεζες και 

παρόμοια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα· 

24. τονίζει τη σημασία των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ στην περιοχή της 

Ανατολικής Γειτονίας· ζητεί από την ΕΤΕπ να αυξήσει τη δανειοδότηση προς τις χώρες 

της Ανατολικής Γειτονίας με σκοπό τη στήριξη επενδύσεων σε χώρες που εφαρμόζουν 

συμφωνίες σύνδεσης με την ΕΕ· 

25. ζητεί εκ νέου από τον όμιλο της ΕΤΕπ να εγκρίνει σύντομα την αναθεώρηση της 

πολιτικής του για την καταγγελία δυσλειτουργιών και να αντιμετωπίσει την τρέχουσα 

αναθεώρηση του μηχανισμού καταγγελιών ως ευκαιρία για να ενισχύσει τη νομιμότητα, 

την προσβασιμότητα, την προβλεψιμότητα, την ισοτιμία και τη διαφάνειά του.  
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