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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

1. υποδέχεται θετικά και με ενδιαφέρον την Ετήσια Έκθεση 2008 και ειδικότερα την 
Έκθεση Δραστηριοτήτων και την Έκθεση περί εταιρικής ευθύνης του Ομίλου ΕΤΕπ, 
όπου παρουσιάζονται οι δράσεις που αναλαμβάνονται για την επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων της Τράπεζας, οι οποίοι συμπληρώνουν και ενισχύουν τους στόχους πολιτικής της 
ΕΕ·

2. σημειώνει ότι η Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή και Σύγκλιση και συγκεκριμένα ο 
πυλώνας της σύγκλισης της πολιτικής συνοχής της ΕΕ αποτελούν βασικό στόχο της 
ΕΤΕπ·

3. εκτιμά τη συμβολή που προσέφερε η ΕΤΕπ στην επίτευξη του στόχου της σύγκλισης, 
χορηγώντας για σχέδια σύγκλισης δάνεια ύψους 21 δισ. ευρώ, ποσό που ισοδυναμεί με το
41 % του συνόλου των δανείων που χορηγεί η ΕΤΕπ στην ΕΕ·

4. τονίζει την προστιθέμενη αξία της ανάληψης δράσεων σε συνεργασία με την Επιτροπή 
και της προσέγγισης της Τράπεζας, στο πλαίσιο της οποίας παρέχεται πρόσθετη στήριξη 
στις παρεμβάσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων και ενισχύεται το πολλαπλασιαστικό 
αποτέλεσμά τους·

5. καλεί την ΕΤΕπ να αναπτύξει στις Ετήσιες Εκθέσεις της μια περισσότερο λεπτομερή και 
μεθοδολογικά εναρμονισμένη ανάλυση της εφαρμογής των χρηματοοικονομικών μέσων 
που συμπληρώνουν τις δράσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων· στο πλαίσιο αυτό, η 
Τράπεζα θα πρέπει να εξηγήσει στο Κοινοβούλιο τη λειτουργία του χρηματοδοτικού 
μέσου επιμερισμένου κινδύνου που έχει συστήσει από κοινού με την Επιτροπή. 
Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ του εν λόγω μέσου, της
χρηματοδότησης στο πλαίσιο του 7ου Προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και των 
Διαρθρωτικών Ταμείων·

6. ζητεί στο μέλλον να αναλύονται λεπτομερέστερα στην έκθεση της ΕΤΕπ τα μεγάλα 
δάνεια που συμπληρώνουν τις επιχορηγήσεις του ΕΤΠΑ για τις περιφέρειες που 
εφαρμόζουν τεχνολογικά προηγμένα προγράμματα ή προγράμματα που αφορούν τον 
εφοδιασμό με ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ή με καθαρή ενέργεια·

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


