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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι 

αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 

προτάσεις: 

1. υπογραμμίζει ότι σύμφωνα με τη Συνθήκη η ΕΤΕπ πρέπει να συμβάλλει στην ισόρροπη 

και σταθερή ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς μέσω της πρωταρχικής της 

δανειοδοτικής δραστηριότητας, και να υποστηρίζει έργα για την ανάπτυξη των λιγότερο 

ανεπτυγμένων περιφερειών και έργα με διασυνοριακό χαρακτήρα, σε συνέργεια με τα 

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ)· τονίζει, συνεπώς, τις 

δυνατότητες που προσφέρει ο σημαντικός συμπληρωματικός ρόλου της ΕΤΕπ για την 

εφαρμογή της πολιτικής συνοχής, η οποία θα πρέπει να εξακολουθήσει να βασίζεται 

στις επιδόσεις και να προσανατολίζεται στα αποτελέσματα, μεταξύ άλλων μέσω 

δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην ενίσχυση των ικανοτήτων για προετοιμασία 

έργων, υπηρεσιών παροχής συμβουλών και αναλύσεων, και δανείων για την εθνική 

συγχρηματοδότηση των ΕΔΕΤ· καλεί την Επιτροπή και την ΕΤΕπ να συντονίσουν 

καλύτερα τις προσπάθειές τους ώστε να προωθήσουν περαιτέρω την ανταλλαγή 

βέλτιστων πρακτικών και να δώσουν ευκαιρίες για επενδύσεις σε όλες τις ευρωπαϊκές 

περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν καλύπτονται από το Ταμείο 

Συνοχής, με σκοπό την καλύτερη επίτευξη των στόχων της οικονομικής, κοινωνικής 

και εδαφικής συνοχής· 

2. λαμβάνει υπό σημείωση τις περιορισμένες πληροφορίες σχετικά με τον βαθμό στον 

οποίο οι δανειοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ συμβάλλουν στην επίτευξη των 

στόχων της πολιτικής συνοχής· καλεί, ως εκ τούτου, την ΕΤΕπ να περιλάβει ειδικά 

κεφάλαια, ανάλογα με την περίπτωση, στην ετήσια έκθεσή της για την αξιολόγηση του 

αντίκτυπου των δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ που αποσκοπούν στη στήριξη της 

εφαρμογής της πολιτικής συνοχής, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων που 

σχετίζονται με την Interreg, και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των 

δανείων στα έργα και τα προγράμματα που συνδέονται με την πολιτική συνοχή, με 

αναφορά επίσης στη γεωγραφική κατανομή της στήριξης, την ουσιαστική συνεισφορά 

στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής συνοχής, συμπεριλαμβανομένων των 

οριζόντιων αρχών και στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», και τη συγκεκριμένη 

ικανότητα κινητοποίησης ιδιωτικών επενδύσεων· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η 

ΕΤΕπ οφείλει να παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και σε 

άλλους φορείς επαρκή στοιχεία, μεταξύ άλλων σχετικά με το κόστος και τη διαχείριση 

των προϊόντων της, και να εξετάζει επίσης την προστιθέμενη αξία των συγκεντρωτικών 

στοιχείων σε επίπεδο ΕΕ στον συνδυασμό της πολιτικής συνοχής και των επενδύσεων 

που σχετίζονται με την ΕΤΕπ· 

3. τονίζει ότι η ΕΤΕπ, ως δημόσιο χρηματοπιστωτικό όργανο, το οποίο χρηματοδοτεί έργα 

που αποσκοπούν στην εκπλήρωση των πολιτικών και των προτεραιοτήτων της ΕΕ, 

πρέπει να συμβάλλει στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, μεταξύ άλλων 

και στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, όπως προβλέπεται στη Συνθήκη για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης· σημειώνει, ωστόσο, με ανησυχία ότι, σύμφωνα με 

τη γεωγραφική κατανομή των δανείων ανά χώρα εκτέλεσης των έργων, πέντε κράτη 

μέλη, οι μεγαλύτερες οικονομίες της ΕΕ, έλαβαν το 54,11% των συνολικών δανείων 

που χορηγήθηκαν το 2016· καλεί την ΕΤΕπ και την Επιτροπή να εξετάσουν τους 
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λόγους που οδήγησαν σε αυτήν την κατάσταση και να ενημερώσουν το Κοινοβούλιο 

έως τα μέσα του 2018· τονίζει την ανάγκη για ευρύτερη εδαφική κατανομή των πόρων, 

μεταξύ άλλων και όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το 

οποίο θα πρέπει πάντα να είναι συμπληρωματικό προς τα ταμεία ΕΔΕ, προκειμένου να 

επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης των περιφερειακών ανισοτήτων· τονίζει την ανάγκη να 

ενισχυθεί ο ρόλος της ΕΤΕπ στη χρηματοδότηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

και των νεοσύστατων επιχειρήσεων, της επιτάχυνσης της ανάπτυξης των κοινωνικών 

υποδομών, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης και των 

έργων για την κυκλική οικονομία· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η ΕΤΕπ αποτελεί 

επίσης σημαντικό επενδυτή σε χώρες εκτός ΕΕ· 

4. επισημαίνει ότι ο ρόλος της ΕΤΕπ στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής αυξάνεται 

διαρκώς, ιδίως λόγω της ενισχυμένης χρήσης χρηματοδοτικών μέσων σε συνδυασμό με 

επιχορηγήσεις· τονίζει, ωστόσο, ότι η προσβασιμότητα για τους τελικούς δικαιούχους 

εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλή και ότι τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 

επισημαίνουν την πολυπλοκότητα των διαδικασιών που προβλέπονται τόσο στον 

δημοσιονομικό κανονισμό όσο και στον κανονισμό για τις κοινές διατάξεις (ΚΚΔ), 

μεταξύ άλλων σε σχέση με τα δυσανάλογα έξοδα και τέλη, καθώς και τον ανταγωνισμό 

με ελκυστικότερα εθνικά και περιφερειακά μέσα· εκφράζει, εν προκειμένω, την 

ικανοποίησή του για τη δημιουργία της πλατφόρμας fi-compass ως μονοαπευθυντικής 

υπηρεσίας για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τα χρηματοδοτικά 

μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής· ζητεί, ωστόσο, περαιτέρω τεχνική υποστήριξη 

και απλούστευση των υφιστάμενων διαδικασιών, καθώς και μεγαλύτερη έμφαση στη 

δημιουργία ικανοτήτων όσον αφορά τους ενδιάμεσους φορείς χρηματοδότησης, και 

επισημαίνει την ανάγκη για καλύτερη σύνδεση των εξόδων διαχείρισης και των 

σχετικών τελών με τις επιδόσεις του διαχειριστή των κεφαλαίων των 

χρηματοοικονομικών μέσων στο πλαίσιο των ταμείων ΕΔΕ· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι 

οι επιχορηγήσεις, οι οποίες αποτελούν αποτελεσματική μορφή ενίσχυσης σε πολλά 

πεδία δημόσιας παρέμβασης, πρέπει να διατηρηθούν ως το κύριο εργαλείο της 

πολιτικής για τη συνοχή, και ότι τα χρηματοδοτικά μέσα θα πρέπει να επικεντρωθούν 

στους τομείς εκείνους στους οποίους έχουν υψηλότερη προστιθέμενη αξία από ό,τι οι 

επιχορηγήσεις, ενώ η χρήση τους θα παραμείνει στη διακριτική ευχέρεια των αρχών 

διαχείρισης· επισημαίνει ότι πρέπει να προωθηθεί ένα ισχυρότερο πλαίσιο συνεργασίας 

της ΕΤΕπ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να καταστεί δυνατός ο 

καλύτερος έλεγχος των δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ· 

5. εκτιμά ότι, ως τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΤΕπ θα πρέπει να εντείνει τις 

προσπάθειές της προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι ενδιάμεσοι φορείς 

χρηματοδότησης με τους οποίους συνεργάζεται δεν χρησιμοποιούν ούτε συμμετέχουν 

σε δομές φοροαποφυγής, ιδίως μηχανισμούς επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού ή 

πρακτικές που δεν συμμορφώνονται με τα κριτήρια χρηστής διακυβέρνησης στον 

φορολογικό τομέα, όπως ορίζονται στην νομοθεσία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των 

συστάσεων και ανακοινώσεων της Επιτροπής· τονίζει ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει επίσης να 

μεριμνά ώστε να μην εμπλέκονται οι ενδιάμεσοι φορείς χρηματοδότησης σε υποθέσεις 

διαφθοράς, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, οργανωμένου 

εγκλήματος ή τρομοκρατίας· 

6. επισημαίνει το γεγονός ότι, το 2016, πάνω από το 50% του συνόλου των εγκεκριμένων 

δανείων, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ, επενδύθηκαν στον τομέα των 
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μεταφορών, της ενέργειας, της βιομηχανίας, της δράσης για το κλίμα και της 

διαχείρισης των υδάτων και των αποβλήτων, πράγμα που υποδηλώνει ότι η θεματική 

συγκέντρωση υπήρξε η δέουσα· ζητεί, εντούτοις, πρόσθετη στήριξη για την καινοτομία 

στον τομέα της καθαρής ενέργειας, την επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα 

των στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης, και για τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση και 

οι κοινωνικές υποδομές· υπογραμμίζει ότι τα έργα για τη στήριξη των ΜΜΕ και την 

αναζωογόνηση των διασυνοριακών περιφερειών, καθώς και των αγροτικών και 

λιγότερο πυκνοκατοικημένων περιοχών, εκτός από τις λιγότερο προσβάσιμες, 

αποβιομηχανοποιημένες περιοχές που πλήττονται από μακροχρόνια ανεργία και τις 

λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα σε όλους τους 

τομείς· επισημαίνει επίσης τον σημαντικό συμπληρωματικό ρόλο της ΕΤΕπ στη 

στήριξη του αστικού θεματολογίου και ενθαρρύνει τις προσπάθειες που σχετίζονται με 

την αστική ανάπλαση, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε ενεργειακώς 

αποδοτικότερα και δομικά σωστά κτίρια· επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι όλες οι 

περιφέρειες θα πρέπει να συνεχίσουν να επωφελούνται επίσης από τις επενδύσεις στο 

πλαίσιο της πολιτικής συνοχής· 

7. καλεί την ΕΤΕπ να εξετάσει το ενδεχόμενο να υιοθετήσει τους δείκτες για το κλίμα που 

εγκρίθηκαν στο Ρίο από τον ΟΟΣΑ και χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο και την 

παρακολούθηση των δαπανών για το κλίμα από τα ΕΔΕΤ, προκειμένου να ληφθούν 

καλύτερα υπόψη οι σχετικές με την πολιτική συνοχής δραστηριότητες της ΕΤΕπ κατά 

την αξιολόγηση του ρόλου των ΕΔΕΤ στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής· 

8. τονίζει τον σημαντικό συμπληρωματικό ρόλο των εθνικών τραπεζών και φορέων για 

την εφαρμογή χρηματοδοτικών μέσων προσαρμοσμένων στις τοπικές ανάγκες· 

9. εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη διαθέσιμων στοιχείων σχετικά με τον ρόλο της 

ΕΤΕπ σε κάθε στάδιο του κύκλου εφαρμογής της πολιτικής συνοχής και για τις 

περιορισμένες πληροφορίες σχετικά με τον βαθμό στον οποίο οι δανειοδοτικές δράσεις 

της ΕΤΕπ συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής συνοχής· τονίζει ότι 

είναι απαραίτητες, και ζητεί να καταβληθούν, περισσότερες προσπάθειες για την 

επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας και καλύτερης επικοινωνίας με σκοπό να 

διασφαλιστεί η κοινοποίηση των πληροφοριών στους τελικούς δικαιούχους σε 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και για να αυξηθεί η προβολή των έργων. 
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