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Τροπολογία 1
Seán Kelly

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. επαινεί τον υψηλό λόγο κεφαλαιακής 
επάρκειας της ΕΤΕπ και επικροτεί το 
πνεύμα των μπόνους που την διέπει· υπό 
το φως των πρόσφατων κρίσεων που 
έπληξαν τον τραπεζικό τομέα γενικότερα, 
φρονεί ότι η ΕΤΕπ θα μπορούσε να 
αποτελέσει υπόδειγμα διακυβέρνησης σε 
αυτόν τον τομέα·

Or. en

Τροπολογία 2
Heide Rühle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. καλεί την ΕΤΕπ να εγγυηθεί 
προνομιακή χρηματοδότηση για σχέδια 
με υψηλή κοινωνική και περιβαλλοντική 
αξία· καλεί επιπλέον την ΕΤΕπ να 
βελτιώσει τη δέουσα επιμέλειά της, ούτως 
ώστε να διασφαλιστεί ότι οι χορηγήσεις 
της για επενδύσεις θα αποσκοπούν μόνο 
στη στήριξη σχεδίων κοινού 
ενδιαφέροντος για πολλά κράτη μέλη, τα 
οποία δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν 
εξ ολοκλήρου με λογικούς όρους από τα 
διάφορα λοιπά μέσα που αναφέρονται στο 
άρθρο 309, παράγραφοι β και γ της 
Συνθήκης και στο άρθρο 18 του 
Καταστατικού της·

Or. en
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Τροπολογία 3
Heide Rühle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6a. καλεί την ΕΤΕπ να αυξήσει τις 
χορηγήσεις της για έργα ενεργειακής 
απόδοσης και ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές στις περιφέρειες σύγκλισης· καλεί 
επίσης την ΕΤΕπ να διαδραματίσει 
ηγετικό ρόλο στη μετάβαση σε μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα και να εγκρίνει σχέδιο για 
σταδιακή κατάργηση των χορηγήσεων
για έργα ορυκτών καυσίμων, σύμφωνα με 
το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 29ης 
Νοεμβρίου 2007 σχετικά με το εμπόριο 
και την κλιματική αλλαγή1, στην 
παράγραφο 29 του οποίου ζητείται 
«άμεση παύση της κρατικής στήριξης, 
μέσω πιστωτικών οργανισμών εξαγωγών 
και τραπεζών κρατικών επενδύσεων, για 
έργα ορυκτών καυσίμων» και 
«διπλασιασμός των προσπαθειών για 
μεγαλύτερη μεταφορά ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και τεχνολογιών 
χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης»·

Or. en

Τροπολογία 4
Seán Kelly

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο που 
διαδραματίζει η ΕΤΕπ στη στήριξη των 

7. αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο που 
διαδραματίζει η ΕΤΕπ στη στήριξη των 

                                               
1 ΕΕ C 297 E, 20.11.2008, σελ. 193. 
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ΜΜΕ κατά τη διάρκεια της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης· σημειώνει εν 
προκειμένω ότι, κατόπιν αιτήματος των 
μετόχων της ΕΤΕπ, διατέθηκαν 30 δισ. 
ευρώ για χορήγηση δανείων σε ΜΜΕ για 
την περίοδο 2008-2011 και ότι το 50% 
αυτού του ποσού διατέθηκε μεταξύ  2008 
και 2009• αναγνωρίζει το ενσωματωμένο 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, το οποίο 
συνίσταται στην αρχή ότι για κάθε ευρώ 
που η ΕΤΕπ δανείζει σε χρηματοπιστωτικό 
εταίρο, ο τελευταίος πρέπει να αποδείξει 
ότι έχει χορηγήσει δάνειο ύψους δύο ευρώ 
σε ΜΜΕ.

ΜΜΕ κατά τη διάρκεια της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης· σημειώνει εν 
προκειμένω ότι, κατόπιν αιτήματος των 
μετόχων της ΕΤΕπ, διατέθηκαν 30 δισ. 
ευρώ για χορήγηση δανείων σε ΜΜΕ για 
την περίοδο 2008-2011 και ότι το 50% 
αυτού του ποσού διατέθηκε μεταξύ  2008 
και 2009· αναγνωρίζει το ενσωματωμένο 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, το οποίο 
συνίσταται στην αρχή ότι για κάθε ευρώ 
που η ΕΤΕπ δανείζει σε χρηματοπιστωτικό 
εταίρο, ο τελευταίος πρέπει να αποδείξει 
ότι έχει χορηγήσει δάνειο ύψους δύο ευρώ 
σε ΜΜΕ· τονίζει, ωστόσο, τη σημασία 
που έχει το υψηλό επίπεδο εποπτείας, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 
χρηματοπιστωτικοί εταίροι δεν θα 
συσσωρεύουν δάνεια της ΕΤΕπ για να 
σταθεροποιούν τους δικούς τους 
ισολογισμούς·

Or. en

Τροπολογία 5
Heide Rühle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7a. υπενθυμίζει τις συστάσεις που 
διατυπώθηκαν στο ψήφισμά του της 25ης 
Μαρτίου 2009 σχετικά με τις ετήσιες 
εκθέσεις 2007 της ΕΤΕπ και της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης 
και Ανάπτυξης1, στην παράγραφο 8 του 
οποίου παρoτρύνει την ΕΤΕπ "να 
παρακολουθεί καλύτερα και να καθιστά 
διαφανή το είδος και τον τελικό 
προορισμό των χορηγούμενων συνολικών 
δανείων που προορίζονται για τη 
χρηματοδότηση των ΜΜΕ”· καλεί την 
ΕΤΕπ να ενισχύσει περαιτέρω τη 

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0185.



PE430.958v01-00 6/7 AM\799091EL.doc

EL

διαφάνεια κατά τη χορήγηση δανείων, 
μέσω ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών 
οργανισμών και να θεσπίσει σαφείς όρους 
χρηματοδότησης για τους ενδιάμεσους 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και 
κριτήρια αποτελεσματικότητας των 
χορηγήσεων· καλεί, επιπλέον, την ΕΤΕπ 
να υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις σχετικά με 
τις χορηγήσεις της σε ΜΜΕ, 
συμπεριλαμβανομένης μιας αξιολόγησης 
του βαθμού στον οποίο είναι προσιτά και 
της αποτελεσματικότητάς τους·

Or. en

Τροπολογία 6
Heide Rühle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7β. καλεί την ΕΤΕπ να εναρμονίσει τις
χορηγήσεις της προς τις ΜΜΕ με τους
πόρους που κατανέμουν τα διαρθρωτικά
ταμεία στις περιφέρειες σύγκλισης και να
εξασφαλίσει ισόρροπη στήριξη μεταξύ
των διαφόρων τύπων ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 7
Heide Rühle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7γ. καλεί την ΕΤΕπ να υποβάλει έκθεση
σχετικά με τα αποτελέσματα των
χορηγήσεων που πραγματοποιεί στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού σχεδίου για την 
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ανάκαμψη της οικονομίας, ιδίως από την
άποψη της αποτελεσματικότητάς τους
όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου·

Or. en


