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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, 

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

ακόλουθες προτάσεις: 

1. σημειώνει ότι το 2015 η ΕΤΕπ ενέκρινε τη διάθεση 77,5 δισ. ευρώ (εκ των οποίων 69,7 

δισ. ευρώ εντός, και 7,8 δισ. εκτός της Ένωσης) για νέες δραστηριότητες στους τομείς της 

καινοτομίας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των υποδομών και του περιβάλλοντος, 

καθώς και για την παροχή στήριξης για τη στέγαση των προσφύγων και τις επενδύσεις σε 

περιοχές που πλήττονται από την προσφυγική κρίση· σημειώνει επίσης ότι το 2015, το 

ΕΤΣΕ χρηματοδότησε 126 έργα ύψους 7,5 δισ. ευρώ και κινητοποίησε 50 δισ. ευρώ για 

επενδύσεις· 

2. αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα των επενδύσεων της ΕΤΕπ σε μια περίοδο σοβαρής 

οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης που έχει σημαντικές επιπτώσεις στα 

παραδοσιακά πιστωτικά συστήματα· 

3. καλεί την ΕΤΕπ και την Επιτροπή να παράσχουν μεγαλύτερη τεχνική βοήθεια για να 

συνεχιστεί η στήριξη σε θέματα διοικητικής ικανότητας και διαχείρισης έργων 

προκειμένου να απλουστευθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση και να διευκολυνθεί η 

υλοποίηση επενδύσεων στις διάφορες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης· αναγνωρίζει τη 

σημασία των κρατών μελών που είναι βασικοί μέτοχοι της ΕΤΕπ, ζητεί όμως να δοθεί 

βοήθεια στα κράτη μέλη που έχουν μικρό μερίδιο στις χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ, ιδίως 

στους τομείς των υπηρεσιών, παροχές συμβουλών και αναλύσεων, της διαχείρισης  

σχεδίων και των δραστηριοτήτων δημιουργίας δυνατοτήτων, προκειμένου να 

διασφαλιστεί μια γεωγραφικά ισόρροπη κατανομή της χρηματοδότησης ώστε να 

αποτραπεί μια διεύρυνση του χάσματος μεταξύ των περιφερειών, και να εφαρμοστεί 

ταυτόχρονα μια αξιολόγηση των αιτήσεων βάσει επιδόσεων· 

4. χαιρετίζει το επίπεδο της χρηματοδότησης των στόχων που αφορούν την οικονομική και 

κοινωνική συνοχή (17.634 δισ. ευρώ) και την αγροτική και αστική ανάπλαση (5.467 δισ. 

Ευρώ), και συνιστά τη διατήρησή του· θεωρεί ότι οι εν λόγω χρηματοδοτήσεις είναι 

απαραίτητο συμπλήρωμα της πολιτικής συνοχής και των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 

επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ)· τονίζει ότι είναι σημαντική η διατήρηση τακτικού 

διαλόγου με τις διαχειριστικές αρχές προκειμένου να διασφαλιστούν συνέργειες και 

συμπληρωματικότητα μεταξύ των δύο μέσων·  

5. αναγνωρίζει ότι η ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων παραμένει σε υψηλά επίπεδα 

χάρη στις συνετές πολιτικές διαχείρισης κινδύνου που έχουν εφαρμοστεί· ζητεί, ωστόσο, 

από την ΕΤΕπ, να αυξήσει τη διάθεσή της να αναλαμβάνει κινδύνους, διατηρώντας 

παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο δανειακού χαρτοφυλακίου, μεταξύ άλλων μέσω του 

συνεχώς αυξανόμενου συντονισμού με τους φορείς που εξασφαλίζουν σε εθνικό επίπεδο 

πράξεις χρηματοδότησης με ευνοϊκούς όρους για επενδυτικά προγράμματα τα οποία 

συνάδουν με τους αναπτυξιακούς στόχους που προωθούνται από την ίδια την ΕΤΕπ· 

επισημαίνει ότι δεν πρέπει να επιτρέπεται η αντικατάσταση των επιχορηγήσεων από 

δάνεια· 

6. καλεί την ΕΤΕπ, την Επιτροπή, και τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές από 
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κοινού με τις εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα να εντείνουν τη 

συνεργασία τους προκειμένου να δημιουργήσουν μεγαλύτερες συνενέργειες μεταξύ των 

ΕΔΕΤ και των χρηματοδοτικών μέσων και των δανειοδοτήσεων της ΕΤΕπ καθώς και να 

μειώσουν τα διοικητικά βάρη, να απλουστεύσουν τις διαδικασίες, να αυξήσουν τις 

διοικητικές δυνατότητες, να δώσουν ώθηση στην εδαφική ανάπτυξη και συνοχή και να 

βελτιώσουν την ενημέρωση για τα ΕΔΕΤ και τις χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕ· θεωρεί ότι 

είναι περιορισμένες οι πληροφορίες που διατίθενται σχετικά με τις δραστηριότητες μικτής 

χρηματοδότησης της ΕΤΕπ σε έργα και προγράμματα στο πλαίσιο της πολιτικής για τη 

συνοχή· ζητεί από την ΕΤΕπ να ανταποκριθεί στον ρόλο της ως δημόσιου οργανισμού και 

να καταβάλει πιο φιλόδοξες προσπάθειες όσον αφορά τη λογοδοσία, τη διαφάνεια και την 

προβολή, προκειμένου να αποφευχθεί η ασάφεια· καλεί την ΕΤΕπ να αναπτύξει μια 

πολιτική προβολής των δραστηριοτήτων της, συμπεριλαμβανομένων των 

συμβουλευτικών, προκειμένου να δοθεί σε όλους τους δημόσιους φορείς και σε όλους 

τους δικαιούχους η δυνατότητα πρόσβασης στα προγράμματά της· 

7. υπογραμμίζει ότι, λόγω της αυξημένης χρήσης χρηματοδοτικών μέσων στην πολιτική 

συνοχής, απαιτείται ισχυρότερη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον έλεγχο 

των δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ, προκειμένου να καταστεί δυνατή και μια καλύτερη 

αξιολόγηση των επιπτώσεων και των συνεπειών του ρόλου της ΕΤΕπ· 

8. επικροτεί τις προσπάθειες που καταβάλλει το ΕΤΕ προκειμένου να στεφθεί με επιτυχία η 

πρωτοβουλία για τις ΜΜΕ σε έξι σήμερα χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Βουλγαρία, Φινλανδία, 

Ρουμανία, Μάλτα), οι οποίες αναμένεται να λάβουν νέα δάνεια για ΜΜΕ ύψους περίπου 

8,5 δισ. με ευνοϊκούς όρους· ζητεί από τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν σε μεγαλύτερη 

κλίμακα την πρωτοβουλία για τις ΜΜΕ, λαμβάνοντας υπόψη ότι με αυτή μπορεί να 

μειωθεί ο κίνδυνος για τους χρηματοδοτικούς ενδιάμεσους φορείς· εκτιμά, ως εκ τούτου, 

την πρόταση της Επιτροπής να παρατείνει τη διάρκεια της πρωτοβουλίας για τις ΜΜΕ 

έως το 2020· τονίζει ωστόσο ότι η πρωτοβουλία για τις ΜΜΕ θα πρέπει να διαδραματίσει 

σημαντικότερο ρόλο, καθώς η χρηματοδότηση των ΜΜΕ είναι ζωτικής σημασίας για την 

προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην ΕΕ ιδίως για την περίοδο μετά την 

οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση· καλεί την ΕΤΕπ να ελέγξει και να ενισχύσει τη 

χρήση του μέσου της τιτλοποίησης· ζητεί προς τούτο να βελτιωθεί η πολιτική 

επικοινωνίας της ΕΤΕπ καθώς και οι διοικητικοί όροι της πρωτοβουλίας για τις ΜΜΕ 

ώστε να επιτευχθούν καλύτερες επιδόσεις· καλεί το ΕΤΕπ να δημοσιεύσει έκθεση στην 

οποία να παρουσιάζονται λεπτομερώς οι επιτυχίες και οι αποτυχίες του προγράμματος· 

9. ζητεί από τα κράτη μέλη να κάνουν πλήρη χρήση των κονδυλίων που τους έχουν διατεθεί 

από τα ΕΔΕΤ και της δυνατότητας της προσθετικότητας, συμπληρώνοντας έτσι τα δάνεια 

της ΕΤΕπ και τα χρηματοδοτικά μέσα· ζητεί, επιπλέον ένα μεγαλύτερο συνδυασμό των 

επιχορηγήσεων με τις χρηματοδοτήσεις  της ΕΤΕπ προκειμένου να βελτιωθεί το 

αποτέλεσμα μόχλευσης των ΕΔΕΤ· ζητεί να ηγηθεί η ΕΤΕπ της διαδικασίας αυτής 

δεδομένου ότι διαθέτει σχετική εμπειρογνωμοσύνη και λογοδοτεί απέναντι στους 

μετόχους της, γεγονός που θα τη βοηθήσει να καταστήσει αποδοτικές τις επενδύσεις της· 

10. ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει μια μόνιμη Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Εγγυήσεων στο 

πλαίσιο του ΕΤΣΕ προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ΜΜΕ στη 

χρηματοδότηση και να βελτιωθεί η ανάπτυξη εγγυήσεων και δανειακών προϊόντων 

βασισμένων σε ευρωπαϊκές εγγυήσεις· 
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11. καλεί την ΕΤΕπ να αυξήσει τις χρηματοδοτήσεις της στους τομείς της οικονομικής και 

κοινωνικής συνοχής, καθώς και των έργων που στοχεύουν στην αστική ανάπτυξη και 

ταυτόχρονα να συνεχίσει να στηρίζει τους παραδοσιακούς και καινοτόμους κλάδους στην 

ΕΕ· ζητεί, επιπλέον, την ανάπτυξη ειδικών χρηματοδοτικών μέσων για τη στήριξη της 

εφαρμογής μακροπεριφερειακών και στρατηγικών σχεδίων δράσης· 

12. καλεί την ΕΤΕπ και την Επιτροπή να επιταχύνουν τη δημοσιοποίηση των 

χρηματοδοτικών δυνατοτήτων τους καθώς και την παροχή στήριξης και συμβουλών, 

προκειμένου να αυξηθεί η χρηματοδότηση έργων των τοπικών και περιφερειακών αρχών 

και ΜΜΕ και να απλουστευθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση της ΕΤΕπ και ο 

συνδυασμός επιχορηγήσεων με δάνεια και χρηματοδοτικά μέσα· καλεί την Επιτροπή να 

στηρίξει την ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης για δυνητικούς δικαιούχους, 

προσδίδοντας έναν πιο ουσιαστικό ρόλο στις διοικητικές αρχές όσον αφορά την παροχή 

πληροφοριών, την καθοδήγηση και την παροχή συμβουλών προς τους τελικούς 

δικαιούχους· 

13. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο αριθμός των μειωμένης αξίας δανειακών 

συμβάσεων αυξήθηκε μεταξύ του 2014 και του 2015, με παράλληλη αύξηση του 

«ανοίγματος» από 455 εκατ. EUR σε 1,41 δισ. EUR· καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει 

τις διαδικασίες της για τη διαχείριση κινδύνου και δέουσας επιμέλειας όσον αφορά τα 

έργα προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική αντιμετώπιση του εντεινόμενου 

αυτού προβλήματος, και να ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την επιτευχθείσα 

πρόοδο το 2017. 
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