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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών και η 

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να 

συμπεριλάβουν στην πρόταση ψηφίσματός τους τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ταχεία υλοποίηση του ΕΤΣΕ και την αναμενόμενη 

κινητοποίηση των επενδύσεών του στο πλαίσιο του των εγκεκριμένων δράσεων της ΕΤΕπ 

και του ΕΤΕ, οι οποίες ανέρχονται σε περισσότερο από 160 δισ. EUR και 

αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 50% του συνόλου των επενδύσεων που πρέπει να 

κινητοποιηθούν έως το 2018· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η 

διαφορά μεταξύ των υπογεγραμμένων και των εκταμιευομένων ποσών· σημειώνει, 

επιπλέον, ότι μόνο περίπου το 60% της αναμενόμενης συνολικής επένδυσης που 

κινητοποιείται από το ΕΤΣΕ προέρχεται από ιδιωτική χρηματοδότηση, ενώ το υπόλοιπο 

προέρχεται από την ΕΤΕπ (20-25% κατά μέσο όρο), και από συνδυασμό πόρων από 

εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες, δημόσιες αρχές και ταμεία της ΕΕ (ΕΔΕΤ, ΔΣΕ)· 

2. υπενθυμίζει ότι όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες επιβεβαιώνουν την αναμενόμενη 

κινητοποίηση των επενδύσεων του ΕΤΣΕ. όμως τονίζει ότι για τους φορείς λήψης 

αποφάσεων, είναι σημαντικό να γνωρίζουν τα ποσά που έχουν ήδη διαβιβαστεί σε 

εταιρείες· θεωρεί ότι ο υπολογισμός του ποσοστού της ιδιωτικής επένδυσης που 

εκταμιεύεται είναι κομβικό στοιχείο για την αξιολόγηση των επιδόσεων του ΕΤΣΕ· 

θεωρεί ότι για τη διαφάνεια των δεδομένων που παρέχονται από την ΕΤΕπ και την 

Επιτροπή θα είναι πολύ σημαντική η δημοσίευση του εκταμιευθέντος ποσού· 

3. σημειώνει ότι εξακολουθεί να υπάρχει χάσμα επενδύσεων στην ΕΕ, και αναγνωρίζει ότι 

το ΕΤΣΕ μπορεί να συμβάλει στην κάλυψή του· υπογραμμίζει ότι σκοπός του ΕΤΣΕ είναι 

η στήριξη βιώσιμων έργων που τονώνουν την πραγματική οικονομία και δημιουργούν 

επίσης μακροπρόθεσμα περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη, εξασφαλίζοντας 

ταυτόχρονα προσθετικότητα και ποιότητα, και όχι η μεγιστοποίηση των παραγόντων 

μόχλευσης ή της ταχύτητας και του όγκου των επενδύσεων· 

4 εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο σχετικά με το 

ύψος της εγγύησης που χρησιμοποιείται· σημειώνει ότι αρκετές εκτιμήσεις δείχνουν 

αποτέλεσμα μόχλευσης 14.1· καλεί το διοικητικό συμβούλιο του ΕΤΣΕ να 

δημοσιοποιήσει τον πολλαπλασιαστή σε πραγματικό χρόνο και να χρησιμοποιήσει την 

μέθοδο υπολογισμού του ΟΟΣΑ· 

5. επισημαίνει ότι κατά την 31η Ιανουαρίου 2017 οι κύριοι δικαιούχοι ήταν οι εξής: σε 

απόλυτους όρους, η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία 

(πάνω από 60% των συνολικών επενδύσεων που κινητοποιήθηκαν)· κατά κεφαλή, η 

Φινλανδία, η Ιρλανδία, η Εσθονία, η Ισπανία, η Ιταλία· και από απόψεως ΑΕΠ (σε 

εκατομμύρια ευρώ), η Εσθονία, η Βουλγαρία, η Ισπανία, η Λιθουανία και η Πορτογαλία· 

6. σημειώνει ότι, σύμφωνα με ανεξάρτητη αξιολόγηση1, έως τα τέλη Ιουνίου 2016 τα κράτη 

μέλη της ΕΕ-15 έλαβαν πάνω από το 90% της στήριξης από το ΕΤΣΕ, ενώ τα 13 νέα 

                                                 
1 Ανεξάρτητη αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου του Ευρωπαϊκού Έτους 2016, η οποία διατίθεται στον 

ακόλουθο σύνδεσμο:  https://ec.europa.eu/commission/publications/independent-evaluation-investment-plan_en 
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κράτη μέλη έλαβαν λιγότερο από το 10%· εκφράζει τη λύπη του για την, μέχρι στιγμής, 

μη ισόρροπη κατανομή της υποστήριξης του ΕΤΣΕ και υπενθυμίζει ότι τρία κράτη μέλη 

δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το 45% της συνολικής χρηματοδότησης στο πλαίσιο του 

σκέλους Υποδομών και Καινοτομίας του ΕΤΣΕ (IIW)· καλεί, ως εκ τούτου, το διοικητικό 

συμβούλιο του ΕΤΣΕ να παρακολουθεί και να βελτιώνει συνεχώς την γεωγραφική 

κάλυψη, προάγοντας την ισορροπία και βελτιώνοντας την παραγωγικότητα και τη 

βιωσιμότητα στις οικονομίες όλων των κρατών μελών· 

7. εκτιμά ότι ο συνδυασμός επιχορηγήσεων της ΕΕ με χρηματοπιστωτικά μέσα μπορεί να 

συμβάλει στην προσθετικότητα του ΕΤΣΕ· σημειώνει ότι μόνο 11 έργα στο πλαίσιο του 

IIW και δύο στο πλαίσιο της θυρίδας του ΕΤΣΕ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που 

αντιστοιχούν σε εννέα κράτη μέλη, ωφελήθηκαν από τον συνδυασμό της 

χρηματοδότησης ΕΤΣΕ/ΕΔΕΤ· ενθαρρύνει την έγκαιρη έγκριση της αναθέωρησης του 

δημοσιονομικού κανονισμού και του κανονισμού «Οmnibus» που θα επιτρέψει την 

απλούστευση των συνδυασμένων κονδυλίων ΕΔΕΤ και ΕΤΣΕ, προκειμένου να 

αποφευχθούν ο ανταγωνισμός και οι επικαλύψεις, να εξασφαλιστεί η 

συμπληρωματικότητα και να προωθηθούν περαιτέρω συνέργειες· 

8. σημειώνει ότι στα δύο αυτά σκέλη, το 30% της χρηματοδότησης του ΕΤΣΕ 

χρησιμοποιήθηκε για τις ΜΜΕ, το 23% για ενεργειακά έργα (μόνο το 7% για την 

ενεργειακή απόδοση), το 21% για την ΕΑΚ και το 10% για τον ψηφιακό τομέα· 

υπενθυμίζει ότι η προσθετικότητα αποτελεί βασική αρχή για έργα που θα 

χρηματοδοτηθούν από το ΕΤΣΕ και εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη πληροφοριών 

όσον αφορά το επίπεδο προσθετικότητας των χρηματοδοτούμενων έργων καθώς και τον 

πίνακα λεπτομερούς αξιολόγησης· υπενθυμίζει ότι ο πίνακας πρέπει να αποτελέσει 

χρήσιμο εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων· ζητεί διαφάνεια όσον αφορά το σύστημα 

βαθμολόγησης και αξιολόγησης και ζητεί την έγκαιρη δημοσίευσή του μόλις 

ολοκληρωθεί η αξιολόγηση ενός έργου· τονίζει ότι η πλήρης συμμόρφωση με τα κριτήρια 

προσθετικότητας και η διαδικασία δέουσας επιμέλειας είναι απαραίτητες προϋποθέσεις 

για τη χορήγηση στήριξης· φρονεί, επιπλέον, ότι θα πρέπει να βελτιωθεί η τομεακή 

διαφοροποίηση· 

9. τονίζει την ανάγκη αναθεώρησης του ισχύοντος ορισμού της προσθετικότητας, 

καθιστώντας την σαφέστερη και πιο αποτελεσματική· θεωρεί ότι η προσθετικότητα θα 

μπορούσε να αξιολογηθεί καλύτερα αν η Επιτροπή Επενδύσεων δημοσιοποιούσε το 

προφίλ κινδύνου κάθε έργου του ΕΤΣΕ· υπενθυμίζει ότι ο ισχύων κανονισμός επέτρεψε 

τη δυνατότητα σχεδίων με τον ελάχιστο δυνατό κίνδυνο σε σχέση με τις ειδικές 

δραστηριότητες της ΕΤΕπ· καλεί την ΕΤΕπ να εξασφαλίζει πραγματική προσθετικότητα 

και θεωρεί ότι το ΕΤΣΕ θα πρέπει να αναλαμβάνει μόνο έργα που η ΕΤΕπ θα θεωρούσε 

υπό άλλες συνθήκεςεωρεί ως απαράδεκτα λόγω του επικίνδυνου χαρακτήρα τους και ότι 

το ΕΤΣΕ δεν θα πρέπει να οδηγεί σε αναδιοργάνωση των έργων, όπως, για παράδειγμα, η 

ευρεία στήριξη του ΕΤΣΕ σε έργα στον τομέα της ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης 

και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η οποία συνοδεύτηκε από αντίστοιχη μείωση των 

συνήθων επενδύσεων της ΕΤΕπ στους εν λόγω τομείς· απευθύνει έκκληση για διαφάνεια 

στη διαδικασία λήψης αποφάσεων με τη διασφάλιση της δημοσιοποίησης των 

συγκεντρωτικών οικονομικών στοιχείων που σχετίζονται με τα έργα που 

χρηματοδοτούνται από την ΕΤΕπ· 

10. επισημαίνει την ανάγκη να αυξηθεί το ποσοστό των πόρων που διατίθενται για 
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μακροπρόθεσμα σχέδια, όπως δίκτυα τηλεπικοινωνιών ή για σχέδια που αφορούν τον 

σχετικά υψηλό βαθμό κινδύνου που, συνήθως, συνδέεται με πιο προηγμένες 

αναπτυσσόμενες νέες τεχνολογίες· σημειώνει ότι οι επενδύσεις σε ευρυζωνικές υποδομές 

και 5G, στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, στην ψηφιοποίηση της παραδοσιακής 

οικονομίας, στον κλάδο της μικρο-ηλεκτρονικής, και στους υπολογιστές υψηλών 

επιδόσεων (HPC) θα μπορούσαν να μειώσουν περαιτέρω το ψηφιακό χάσμα· 

11. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι, παρόλο που τα χαρακτηριστικά των επενδύσεων σε τομείς 

όπως οι τεχνολογίες χώρου ή οι τεχνολογίες για μειώσεις εκπομπών θα έπρεπε να 

ταιριάζουν με τις απαιτήσεις του ΕΤΣΕ, μέχρι σήμερα, πολύ λίγα έργα έχουν 

χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της ομπρέλας του ΕΤΣΕ σε αυτούς τους τομείς και θεωρεί 

ότι το ΕΤΣΕ θα πρέπει να προσαρμοστεί στους περιορισμούς αυτών των τομέων· 

12. με δεδομένο ότι στόχος του ΕΤΣΕ είναι να διαθέτει κεφάλαια για έργα υψηλού κινδύνου, 

θεωρεί σημαντικό, σε περίπτωση που η περιφέρεια στην οποία υλοποιείται το έργο ή από 

την οποία προέρχεται ο δικαιούχος, χαρακτηρίζεται από χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης, να 

θεωρείται το γεγονός αυτό συμπληρωματικός παράγοντας κινδύνου·  

13. υποστηρίζει ότι, για να βελτιωθεί η απόδοση του ΕΤΣΕ, τόσο σε εθνικό όσο και σε 

περιφερειακό επίπεδο, είναι αναγκαία η εντατικοποίηση της συνεργασίας μεταξύ της 

ΕΤΕπ, η οποία καθοδηγεί το ΕΤΣΕ, και των εθνικών και περιφερειακών αναπτυξιακών 

τραπεζών ή θεσμικών φορέων· 

14. σημειώνει, ωστόσο, ότι οι εθνικές ή περιφερειακές αναπτυξιακές τράπεζες ή 

αναπτυξιακοί θεμικοί φορείς δεν είναι εξίσου καλά εγκατεστημένες σε όλα τα κράτη μέλη 

και ότι η περιορισμένη γεωγραφική τους εξάπλωση θέτει πρόσθετα εμπόδια στη 

γεωγραφική κάλυψη του ΕΤΣΕ· θεωρεί ότι η δημιουργία εθνικών ή περιφερειακών 

αναπτυξιακών τραπεζών ή θεσμικών φορέων πρέπει να αποτελεί υψηλή προτεραιότητα 

για τα κράτη μέλη και το ΕΤΣΕ, προκειμένου να υποστηριχθούν οι περιοχές στις οποίες 

είναι αναγκαία η στήριξη· καλεί την ΕΤΕπ και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν ότι οι 

εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές τράπεζες και θεσμικοί φορείς θα περιληφθούν 

στις υψηλότερες προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών και 

ότι θα παρασχεθεί στα κράτη μέλη η αναγκαία τεχνογνωσία και τεχνική βοήθεια· καλεί 

την Επιτροπή να ενθαρρύνει και να στηρίξει τη δημιουργία εθνικών αναπτυξιακών 

τραπεζών σε περιοχές όπου η παρουσία τους είναι περιορισμένη, για να ενισχυθούν έργα 

μικρής κλίμακας και για να βελτιωθεί η περιφερειακή και τομεακή διαφοροποίηση· 

15. καλεί την ΕΤΕπ, δεδομένης της σημασίας της κατανομής των πόρων σε έργα και περιοχές 

με υψηλό δείκτη κινδύνου, να μην αφήσει το επιτόκιο για τα κεφάλαια που χορηγούνται 

υπό μορφή δανείων να μετατραπεί σε αποτρεπτικό παράγοντα και σε επιβάρυνση για τους 

δικαιούχους· καλεί, επίσης, την ΕΤΕπ να αυξήσει τη διαφάνεια στα επιτόκια και τις 

προμήθειες για τα έργα του ΕΤΣΕ σε επίπεδο Ένωσης και να διασφαλίσει ότι δε θα 

αποτελέσουν στοιχεία διάκρισης μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών πελατών ή μεταξύ 

περιφερειών· 

16. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο της Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών 

(EΚΕΣ), για την επιτυχία του ΕΤΣΕ· επισημαίνει το πολλά υποσχόμενο ξεκίνημά του, 

όμως σημειώνει με απογοήτευση ότι, μέχρι τώρα, δεν ήταν σε θέση να λειτουργήσει 

πλήρως· τονίζει ότι θα πρέπει να προβλεφθούν τα απαραίτητα μέσα για το ΕΚΕΣ, με 

ελάχιστο όριο 20 000 000 ευρώ ετησίως, ώστε να καλυφθεί το κόστος του και να 
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μπορέσει να εκτελέσει και να εντείνει τις δράσεις και τις υπηρεσίες του· υπογραμμίζει, 

επιπλέον, τη σημασία της επίλυσης του προβλήματος της έλλειψης προσωπικού όσο το 

δυνατόν ταχύτερα, προκειμένου το ΕΚΕΣ να αναλάβει όλα τα καθήκοντα και τις ευθύνες 

που του έχουν ανατεθεί·  

17. καλεί τον ΕΚΕΣ να ενισχύσει την παρουσία του σε χώρες που δυσκολεύτηκαν να 

χρησιμοποιήσουν το ΕΤΣΕ και στις οποίες υπάρχει έλλειψη διοικητικής ικανότητας σε 

σχέση με την υποβολή βιώσιμων σχεδίων και συγκεκριμένα στις χώρες συνοχής· καλεί 

επιπλέον τον ΕΚΕΣ να παράσχει ειδική καθοδήγηση προκειμένου να βοηθηθούν 

συγκεκριμένα έργα οπουδήποτε παρατηρείται μεγάλη απροθυμία ανάληψης κινδύνου ή 

όταν ο κίνδυνος είναι κατακερματισμένος μεταξύ των επενδυτών (όπως συμβαίνει, επί 

παραδείγματι, στα διασυνοριακά/πολυεθνικά σχέδια, τα μακρόπνοα έργα υποδομών/έργα 

δημιουργίας εισοδήματος)· 

18. καλεί τον ΕΚΕΣ να συνεργαστεί με τους αρμόδιους εθνικούς φορείς, ώστε να επιτευχθεί 

πιο ισόρροπη γεωγραφική και τομεακή κάλυψη· υπογραμμίζει την σημαντική ευθύνη του 

ΕΚΕΣ να φέρει το ΕΤΣΕ σε τοπικό επίπεδο καθώς και τον ρόλο του ως ενιαίου κόμβου 

παροχής τεχνικών και οικονομικών συμβουλών για τον εντοπισμό, την προετοιμασία και 

την ανάπτυξη σχεδίων, και την αποστολή του σε προληπτικά συνολικά έργα μικρής 

κλίμακας και τη δημιουργία επενδυτικών πλατφορμών· τονίζει ότι τα καθήκοντα αυτά δεν 

έχουν επιτευχθεί επαρκώς και θα πρέπει να ενταθούν κατά την προσεχή περίοδο· 

19. σημειώνει ότι οι επενδυτικές πλατφόρμες χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να 

καταστούν λειτουργικές· τονίζει το ρόλο τους στη συγκέντρωση πολλαπλών μικρότερων 

έργων που αφορούν το ίδιο θέμα ή την ομαδοποίηση και διευκόλυνση των διασυνοριακών 

έργων· 

20. υπενθυμίζει ότι ένας από τους στόχους του ΕΤΣΕ είναι να ενισχύσει τα μικρής κλίμακας, 

καινοτόμα και τολμηρά έργα, μεταξύ άλλων, με την ομαδοποίησή τους, ενδεχομένως 

μέσω επενδυτικών πλατφορμών, σε μεγαλύτερα συμπλέγματα που είναι πιο έτοιμα για 

επενδύσεις· καλεί τον ΕΚΕΣ να προβλέψει τη δημιουργία αποκεντρωμένων 

περιφερειακών συσπειρώσεων, με σκοπό την καλύτερη προσαρμογή στις ιδιαιτερότητες 

ενός συγκεκριμένου τομέα ή περιοχής, όπως η ενεργειακή απόδοση στη Νοτιοανατολική 

Ευρώπη. 

21. καλεί την ΕΤΕπ να ενισχύσει τη συμβουλευτική της ικανότητα και την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή να βελτιώσει τις προσπάθειες επικοινωνίας και διάδοσης ώστε να αυξηθεί η 

απορρόφηση του ΕΤΣΕ σε όλα τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες· αποδοκιμάζει το 

γεγονός ότι πολλοί ενδιαφερόμενοι εξακολουθούν να αγνοούν το ΕΤΣΕ, τις δυνατότητες 

του ή τους τρόπους υποβολής αίτησης για χορήγηση στήριξης από το ΕΤΣΕ· σημειώνει, 

επιπλέον, ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι δικαιούχοι αγνοούν το γεγονός ότι στην 

πραγματικότητα λαμβάνουν ήδη στήριξη από το ΕΤΣΕ, ιδίως λόγω της έλλειψης 

διαφάνειας από την πλευρά του χρηματοπιστωτικού διαμεσολαβητή ο οποίος παρέλειψε 

να τους ενημερώσει σχετικά με τη στήριξη του ΕΤΣΕ· πιστεύει ότι η έλλειψη ενημέρωσης 

σχετικά με την ύπαρξη της δυνατότητας στήριξης από το ΕΤΣΕ, καθώς και η άγνοια 

σχετικά με την λήψη στήριξης από το ΕΤΣΕ, αποτελούν αμφότερες χαμένες ευκαιρίες για 

την ΕΕ· ως εκ τούτου, τονίζει την ανάγκη για διενέργεια καλύτερης εκστρατείας 

επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης· 

22. ζητεί τη μετάφραση όλου του πληροφοριακού υλικού ή του υλικού που αφορά την 
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διαδικασία χρηματοδότησης σε όλες τις γλώσσες των κρατών μελών για την διευκόλυνση 

της πληροφόρησης και της πρόσβασης σε τοπικό επίπεδο· 

23 εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, λόγω του ΕΤΣΕ, μια σειρά γραμμών του 

προϋπολογισμού μειώθηκαν κατά την περίοδο 2015-2020, πράγμα που επηρεάζει 

αρνητικά προγράμματα όπως το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και η διευκόλυνση 

«Συνδέοντας την Ευρώπη»· θεωρεί ότι, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ΠΔΠ, το εν 

λόγω δημοσιονομικό έλλειμμα θα πρέπει να διορθωθεί και ότι το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 

χρηματοδοτείται από πηγές ανεξάρτητες από προγράμματα της ΕΕ που έχουν ήδη 

εγκριθεί· ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει εν προκειμένω ένα πλήρες 

χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής· 

24. επαναλαμβάνει τη σημασία της επικέντρωσης στα χρηματοδοτικά μέσα για την 

χρηματοδότηση της επέκτασης του ΕΤΣΕ (ΕΤΣΕ ΙΙ)· θεωρεί ότι η χρηματοδότηση μέσω 

του ΕΤΣΕ δεν θα πρέπει να υποκαταστήσει τις επιχορηγήσεις από πηγές χρηματοδότησης 

της ΕΕ, όπως τα ΕΔΕΤ, ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» και το πρόγραμμα 

«Ορίζων 2020»· καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει εναλλακτικές πηγές 

χρηματοδότησης για κάθε μελλοντική επέκταση·  

25. τονίζει την ανάγκη για διαφάνεια κατά την εφαρμογή του πίνακα για την επιλογή των 

δράσεων του ΕΤΣΕ, και ιδίως την ανάγκη για προσβάσιμες, ακριβείς και 

επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με την προσθετικότητα και τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων για τη χορήγηση της εγγύησης της ΕΕ· καλεί την ΕΤΕπ να δημοσιεύει στην 

Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων (ΕΠΕΕ) όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα 

αποτελέσματα των αξιολογήσεων αντίκτυπου που αφορούν τις δράσεις που υλοποιούνται, 

αναφέροντας την προστιθέμενη αξία και την προσθετικότητα κάθε χρηματοδοτούμενου 

έργου· πιστεύει ότι η ΕΤΕπ πρέπει να δημοσιεύει ξεχωριστά αναλυτικά στοιχεία για κάθε 

χρηματοδοτούμενο έργο, περιλαμβανομένων των πράξεων δανεισμού που 

πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ μέσω χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών, 

παρέχοντας εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολογήσεις για κάθε έργο, με 

επεξήγηση των χρησιμοποιηθέντων δεικτών και κριτηρίων επιλογής και αξιολόγησης. 

τέλος, πιστεύει ότι είναι απαραίτητη η δημοσίευση αντικειμενικών στοιχείων σχετικά με 

τις άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται μέσω του ΕΤΣΕ· καλεί την 

Επιτροπή να αυξήσει το δυναμικό και την προβολή της ΕΠΕΕ·  

26. είναι της γνώμης ότι πριν από την έγκριση της προτεινόμενης επέκτασης του ΕΤΣΕ θα 

ήταν ευκταίο να είχαν διενεργηθεί πιο εμπεριστατωμένη μελέτη και περαιτέρω 

αξιολόγηση του αρχικού κανονισμού ΕΤΣΕ · αναμένει να ληφθούν δεόντως υπόψη κατά 

την τελική επεξεργασία του κανονισμού για την παράταση του ΕΤΣΕ τα πορίσματα της 

παρούσας έκθεσης, ιδίως όσον αφορά την περιφερειακή διαφοροποίηση, τη 

διαφοροποίηση ανά τομέα, την προσθετικότητα και τη διαφάνεια της διαδικασίας 

επιλογής των επιτροπών παρακολούθησης και των επιτροπών επενδύσεων, καθώς και οι 

συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
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