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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του 

Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 

ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. επισημαίνει την ετήσια έκθεση της ΕΤΕπ για το 2014 και εκφράζει την ικανοποίησή του 

για την αύξηση κατά 6,92%, σε 80,3 δισεκατομμύρια ευρώ, του δανεισμού του Ομίλου 

της ΕΤΕπ, σε ένα οικονομικό πλαίσιο χαρακτηριζόμενο από περιορισμένη και εύθραυστη 

ανάπτυξη και, σε μερικές περιπτώσεις, ύφεση· εκφράζει τη βαθειά ανησυχία του για το 

γεγονός ότι τα επίπεδα ανεργίας, ανισότητας και φτώχειας παραμένουν υψηλά και σε 

ορισμένα κράτη μέλη αυξάνονται, καθώς και για το χαμηλό επίπεδο επενδύσεων στην 

Ευρώπη· επισημαίνει την αβεβαιότητα που επικρατεί στις χρηματοπιστωτικές αγορές· 

υπογραμμίζει ότι σε αυτές τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες πολλά κράτη μέλη 

της ΕΕ υπολείπονται σημαντικά στην επίτευξη των οικονομικών στόχων τους και των 

στόχων του Ευρώπη 2020· 

2. επισημαίνει ότι το κεφάλαιο της ΕΤΕπ αυξήθηκε κατά 10 δισεκατομμύρια ευρώ το 2012, 

και καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο νέας αύξησης του κεφαλαίου του εν 

λόγω ευρωπαϊκού θεσμικού οργάνου· 

3. εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι το 2013 οι συνολικές επενδύσεις στην 

ΕΕ μειώθηκαν κατά 13% σε σύγκριση με την περίοδο πριν από την κρίση, με μείωση των 

επενδύσεων σε ορισμένα κράτη μέλη κατά 25% ή ακόμη και 60%, γεγονός που προκαλεί 

επικίνδυνη επενδυτική ανισορροπία στην ΕΕ· θεωρεί ότι οι επενδύσεις που ευνοούν την 

ανάπτυξη και δημιουργούν απασχόληση παραμένουν μείζων πρόκληση για την ΕΤΕπ, 

μεταξύ άλλων όσον αφορά την αποδοτικότερη διάθεση των κονδυλίων από την ΕΕ και τα 

κράτη μέλη κατά τα προσεχή έτη· πιστεύει ότι η ΕΤΕπ έχει να διαδραματίσει σημαντικό 

ρόλο όσον αφορά την υποστήριξη επενδύσεων για βιώσιμη, συγκλίνουσα και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξη, ως μέρος μιας γενικότερης προσπάθειας της ΕΕ στην 

κατεύθυνση αυτή· 

4. ζητεί να αυξηθεί η επενδυτική δραστηριότητα της ΕΤΕπ, με ιδιαίτερη έμφαση στη 

στρατηγική υποδομή, την έρευνα, την καινοτομία, τις ΜΜΕ, την Ε&Α, και τις καινοτόμες 

νεοφυείς επιχειρήσεις, με τρόπο ουσιαστικό και συνετό, προκειμένου να αντιμετωπιστούν 

οι ανάγκες της πραγματικής οικονομίας και να καλυφθεί το σημαντικό επενδυτικό χάσμα 

που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. ζητεί τη βελτίωση της δραστηριότητάς της σύμφωνα με το 

Πρωτόκολλο (αρ. 28) για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή· υπογραμμίζει 

ότι είναι σημαντικό να δημιουργηθούν νέα επενδυτικά μέσα που να αυξάνουν την 

ικανότητα ανάληψης κινδύνων της ΕΤΕπ και να προωθούν αποδοτικές επενδύσεις, στο 

πλαίσιο αυτό δε, θα ήταν πιο σκόπιμο να αποφευχθεί ο παραγκωνισμός των ιδιωτικών 

επενδύσεων· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι δανειοδοτήσεις έχουν 

αυξηθεί στα υψηλότερα επίπεδα από το 2009, τονίζει ωστόσο ότι υπάρχουν περιθώρια και 

για περαιτέρω αύξηση· επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη για πρόσβαση σε 

χρηματοδότηση, ιδίως στην περίπτωση των ΜΜΕ· 

5. καλεί την ΕΤΕπ να επανεξετάσει το πρόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού της, σύμφωνα 

με την εντολή της· καλεί την ΕΤΕπ να χρηματοδοτεί τα έργα που έχουν τον μεγαλύτερο 

οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο· 
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6. τονίζει ότι, προκειμένου να μπορεί η ΕΤΕπ να υποστηρίζει τους καθοριζόμενους 

οικονομικούς στόχους, είναι καθοριστικό να υπάρχει εμπιστοσύνη στη βιωσιμότητα της 

χρηματοοικονομικής κατάστασης τόσο του ίδιου του θεσμικού οργάνου όσο και των 

έργων που υποστηρίζει· τονίζει, συνεπώς, ότι οι δανειοδοτικές δραστηριότητες της 

Τράπεζας πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας· 

7. τονίζει ότι η διεύρυνση της χρηματοδοτικής δραστηριότητας της ΕΤΕπ δεν μπορεί να 

αποτελέσει υποκατάστατο της δημοσιονομικής εξυγίανσης και των διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη· 

8. τονίζει ότι οι επενδύσεις, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και η υγιής δημοσιονομική 

πολιτική πρέπει να αποτελούν μέρος μιας συνολικής στρατηγικής· 

9. θεωρεί ότι η ΕΤΕπ δεν θα πρέπει να είναι μόνο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, αλλά και 

τράπεζα γνώσεων και ορθών πρακτικών· 

10. συνιστά να ενισχύσει η ΕΤΕπ τις ικανότητές της για εκπόνηση αναλύσεων σε τομεακό 

επίπεδο· 

11. καλεί την ΕΤΕπ και τους άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της ΕΕ να ενισχύσουν 

τη συνεργασία τους προκειμένου να αποφεύγονται κίνδυνοι αλληλεπικάλυψης των 

επενδύσεων· 

12. υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει επικροτήσει τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)· υπογραμμίζει ότι το ΕΤΣΕ πρέπει να λειτουργεί κατά 

τρόπο αποτελεσματικό, με διαφάνεια και με αμεροληψία, σύμφωνα με τα κριτήρια που 

ορίζονται στην εντολή και στον κανονισμό του· καλεί την ΕΤΕπ να υλοποιήσει και να 

αναπτύξει περαιτέρω το ΕΤΣΕ σε στενή συνεργασία με τους συννομοθέτες, μεταξύ 

άλλων με την έγκαιρη και υποχρεωτική σύναψη της εκκρεμούς συμφωνίας μεταξύ του 

Κοινοβουλίου και της ΕΤΕπ· 

13. επιδοκιμάζει τις βελτιώσεις που έγιναν στις υπηρεσίες συμβούλου που παρέχει η ΕΤΕπ, οι 

οποίες θα καταστήσουν αποδοτικότερη τη χρήση των ενωσιακών κονδυλίων και 

ουσιαστικότερη την προετοιμασία και υλοποίηση των έργων· 

14. τονίζει ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει να εξετάζει τη βιωσιμότητα των έργων ως το κύριο κριτήριο 

δανεισμού· καλεί την ΕΤΕπ να επικεντρωθεί σε επενδύσεις στην πραγματική οικονομία 

προκειμένου να τονώσει την απασχόληση και την ανάπτυξη στην ΕΕ· 

15. καλεί την ΕΤΕπ να υιοθετήσει μια αποτελεσματική και επίκαιρη πολιτική υπεύθυνης 

φορολογίας, η οποία να επιβλέπεται από μια Μονάδα Φορολογίας και να εκτίθεται 

λεπτομερώς σε ετήσια φορολογική έκθεση της ΕΤΕπ· ζητεί την ενεργό συμμετοχή της 

ΕΤΕπ στην πολιτική αυτή, με τη χρήση της ρήτρας μετεγκατάστασής της και τη 

συστηματική δημοσίευση της φορολογικής έδρας των κεφαλαίων που επωφελούνται από 

τη στήριξη της ΕΤΕπ· καλεί την ΕΤΕπ να μην χρηματοδοτεί δικαιούχους ή 

χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές ούτε να συνεργάζεται με χρηματοδοτικούς εταίρους 

που έχουν αποδεδειγμένα αρνητικό ιστορικό, και να επιβάλλει μέτρα πρόληψης και 

τακτικές φορολογικές αξιολογήσεις κατά των μη συνεργαζόμενων φορολογικών 

δικαιοδοσιών που έχουν χαρακτηριστεί επίσημα φορολογικοί παράδεισοι από την 

Επιτροπή, της φορολογικής και δημοσιονομικής απάτης και της φοροδιαφυγής, και της 
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παράνομης και επιθετικής φοροαποφυγής· καλεί την ΕΤΕπ να αντιμετωπίζει 

αποτελεσματικότερα τους κινδύνους διαφθοράς και διείσδυσης του οργανωμένου 

εγκλήματος στα έργα που χρηματοδοτεί· καλεί την ΕΤΕπ να απαιτεί την επιστροφή των 

δανείων που δεν δαπανώνται σύμφωνα με τους κανόνες, και ζητεί κατάλογο εκκρεμών 

συναλλαγών της ΕΤΕπ, ιδίως εκείνων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της 

Επιτροπής με τους κορυφαίους 30 φορολογικούς παραδείσους στον κόσμο· 

16. καλεί την ΕΤΕπ να αξιολογήσει με τρόπο οικονομικό και αποτελεσματικό τις συμπράξεις 

δημόσιου και ιδιωτικού τομέα όσον αφορά τον αντίκτυπό τους από πλευράς ανάπτυξης, 

απασχόλησης και παραγωγικότητας, και προστιθέμενης αξίας για τις αντίστοιχες 

οικονομίες και κοινωνίες, και τον τρόπο που επηρεάζουν τους κρατικούς 

προϋπολογισμούς,  δεδομένων, ιδίως, των τρεχόντων χαμηλών μακροπρόθεσμων 

επιτοκίων· καλεί την ΕΤΕπ να ενισχύσει τη βάση τεχνογνωσίας της για τη συμμετοχή των 

κυβερνήσεων, των περιφερειών και των δήμων στις δομές ΣΔΙΤ· 

17. υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι τα κράτη μέλη στα οποία οι συμπράξεις δημόσιου 

και ιδιωτικού τομέα είναι λιγότερο ανεπτυγμένες θα μπορούσαν να εξετάσουν την έκδοση 

κατευθυντήριων γραμμών για την ενθάρρυνση της αποτελεσματικότερης χρήσης τέτοιων 

συμβάσεων· 

18. επισημαίνει ότι τα ομόλογα της ΕΤΕπ αποτελούν το μοναδικό παράδειγμα έκδοσης 

χρεογράφων της Ένωσης· 

19. επιδοκιμάζει την πολιτική της ΕΤΕπ για αύξηση της χρηματοδότησης των ΜΜΕ και 

επένδυση για τους νέους, αλλά εκφράζει παράλληλα την ανησυχία του για το γεγονός ότι 

ως τώρα τα αποτελέσματα για την πραγματική οικονομία και την απασχόληση 

παραμένουν περιορισμένα· επικροτεί την αύξηση κεφαλαίου του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Επενδύσεων (ΕΤΕ) από τρία δισεκατομμύρια ευρώ σε 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ, και 

καλεί το ΕΤΕ να υποβάλει αναλυτική έκθεση σχετικά με το πώς αξιοποίησε τη σημαντική 

αυτή αύξηση· ζητεί, επίσης, από την ΕΤΕπ να υποβάλει έκθεση σχετικά με τα 

αποτελέσματα της εντολής περί ενίσχυσης κινδύνου του Ομίλου της ΕΤΕπ προς όφελος 

των καινοτόμων και υψηλού κινδύνου ΜΜΕ· 

20. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ΕΤΕπ ήταν ο μεγαλύτερος εκδότης 

τίτλων το 2014, με 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ στην αγορά πράσινων ομολόγων, η οποία 

αυξήθηκε σημαντικά φτάνοντας σε έκδοση ύψους 28 δισεκατομμυρίων ευρώ, και καλεί 

την ΕΤΕπ να ενισχύσει περαιτέρω τις πολιτικές για φιλικές προς το περιβάλλον 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· εκφράζει επίσης την επιδοκιμασία του για το γεγονός ότι η 

ΕΤΕπ θα διεξαγάγει κλιματική αξιολόγηση και θα ζητήσει τη δημοσίευσή της, και καλεί 

την ΕΤΕπ να ακολουθήσει τις συστάσεις της Επιτροπής και της οδηγίας πλαισίου για τα 

απόβλητα και να δώσει προτεραιότητα σε επενδύσεις σε έργα που βρίσκονται στην 

κορυφή της ιεραρχίας των αποβλήτων και σε κάθε άλλης μορφής ανάκτηση ενέργειας· 

21. τονίζει τη σημασία της περιφερειακής ανάπτυξης, και ζητεί από την ΕΤΕπ να ενισχύσει 

τον διάλογο και τη συνεργασία με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, τράπεζες και 

υπηρεσίες· θεωρεί επίσης ότι, στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει επίσης να υποστηριχτεί η 

διασυνοριακή συνεργασία· 

22. καλεί την ΕΤΕπ να δώσει προσοχή στις τρίτες χώρες και στις περιφέρειες εκτός ΕΕ που 

πλήττονται από συγκρούσεις και ακραία φτώχεια, με κύριο στόχο τη μείωση του 
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αναπτυξιακού χάσματος μεταξύ της ΕΕ και των περιφερειών αυτών, και με ιδιαίτερη 

έμφαση στις γειτονικές χώρες της Νότιας Μεσογείου και τις γειτονικές χώρες της 

Ανατολικής Ευρώπης· ζητεί τον πλήρη σεβασμό της νομοθεσίας των δικαιούχων χωρών· 

καλεί την ΕΤΕπ να αυξήσει περαιτέρω την αποτελεσματικότητα του πλαισίου μέτρησης 

αποτελεσμάτων (ΠΜΑ) για τις δραστηριότητες εκτός ΕΕ· ζητεί την εκπόνηση ειδικής 

έκθεσης από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, σχετικά με τις επιδόσεις των εξωτερικών 

δανειοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ και την ευθυγράμμισή τους με τις πολιτικές της 

ΕΕ· εκφράζει την επιδοκιμασία του για το γεγονός ότι οι επιχορηγήσεις της ΕΕ 

συνδυάζονται σε διαρκώς μεγαλύτερο βαθμό με τη δανειοδοτική δραστηριότητα της 

ΕΤΕπ, για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων των έργων στις χώρες εταίρους της 

ΕΕ· 

23. ζητεί από την ΕΤΕπ να ενισχύσει περαιτέρω τη διαφάνεια και την πρόσβαση στις 

πληροφορίες τόσο εσωτερικά, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα άλλα θεσμικά 

όργανα, όσο και για το κοινό, ιδίως όσον αφορά το σύστημα ανάθεσης συμβάσεων και 

υπεργολαβίας, τα αποτελέσματα των εσωτερικών ερευνών και την επιλογή, την 

παρακολούθηση και την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων και των προγραμμάτων, με 

βάση σαφείς και μετρήσιμους δείκτες, καθώς και τη μεθοδολογία και τα αποτελέσματα 

της εκ των προτέρων εκτίμησης αντικτύπου για κάθε χρηματοδοτούμενο έργο, στον 

βαθμό που δεν πρόκειται για ευαίσθητες εμπορικές πληροφορίες· ζητεί από την ΕΤΕπ να 

επιβάλει την ανεξαρτησία και την αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας μηχανισμού 

καταγγελιών και να λάβει περαιτέρω μέτρα για τη μείωση της γραφειοκρατίας, την 

ενίσχυση της ικανότητάς της για μακροοικονομική ανάλυση και τη βελτίωση της 

εκπροσώπησης των δύο φύλων στις ανώτερες θέσεις της· εκφράζει την αποδοκιμασία του 

για την έλλειψη ποικιλότητας στην Διευθύνουσα Επιτροπή, στο Συμβούλιο των 

Διοικητών και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕπ, ιδίως όσον αφορά την ισότητα των 

φύλων· 

24. ζητεί από την ΕΤΕπ να εντείνει την υποβολή εκθέσεων προς το Κοινοβούλιο και τους 

άλλους ενδιαφερομένους σχετικά με τις αποφάσεις, την πρόοδο και τον αντίκτυπο των 

δανειοδοτικών δραστηριοτήτων της εντός και εκτός ΕΕ, μέσω τακτικού διαρθρωμένου 

διαλόγου προκειμένου να αυξηθεί η κοινοβουλευτική εποπτεία, μεταξύ άλλων σχετικά με 

την πολιτική για τις μη συμμορφούμενες δικαιοδοσίες, και να συμμορφωθεί πλήρως προς 

τη νομοθεσία σχετικά με το ΕΤΣΕ, ιδίως όσον αφορά τη διοργανική συνεργασία με το 

Κοινοβούλιο· καλεί την ΕΤΕπ να εφαρμόζει στις συνήθεις δραστηριότητές της τους 

ίδιους κανόνες υποβολής εκθέσεων και λογοδοσίας που ορίζονται και στον κανονισμό 

του ΕΤΣΕ· σε αυτό το πνεύμα, καλεί την ΕΤΕπ να συμφωνήσει να συνάψει με το 

Κοινοβούλιο συμφωνία που να του επιτρέπει να υποβάλλει άμεσα ερωτήσεις στον 

Πρόεδρό της, όπως συμβαίνει ήδη με τον Πρόεδρο της ΕΚΤ, και να βελτιώσει τη 

διαδικασία επιλογής για τις θέσεις του διευθύνοντος συμβούλου και του αναπληρωτή 

διευθύνοντος συμβούλου. 
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