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7. υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο 

και τις δυνατότητες του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) 

στο θέμα της μείωσης του επενδυτικού 

χάσματος που εξακολουθεί να υπάρχει 

στην Ευρώπη, και αναγνωρίζει τα θετικά 

αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι 

στιγμής· χαιρετίζει επίσης την πρόταση 

της Επιτροπής για παράταση του ΕΤΣΕ 

έως το 2020, η οποία θα πρέπει να έχει ως 

στόχο την περαιτέρω βελτίωση της 

λειτουργίας του, συμπεριλαμβανομένης 

της εφαρμογής της αρχής της 

προσθετικότητας και της γεωγραφικής 

ισορροπίας, στο πλαίσιο της οποίας 

απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες· 
υπογραμμίζει ότι η επιλογή των έργων που 

χρηματοδοτούνται μέσω του ΕΤΣΕ θα 

πρέπει να βασίζεται στην ποιότητα και να 

είναι προσανατολισμένη στη ζήτηση· 

χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να 

ενισχύσει τον ρόλο του Ευρωπαϊκού 

Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών ως προς 

την παροχή πιο στοχευμένης τεχνικής 

βοήθειας σε τοπικό επίπεδο σε όλη την ΕΕ, 

και να προαγάγει επίσης τη γεωγραφική 

ισορροπία· καλεί ακόμη την Επιτροπή να 

αναλύει σε τακτική βάση την 

προστιθέμενη αξία του ΕΤΣΕ, μέσω 

εκτίμησης επιπτώσεων για τα 

αποτελέσματα του ταμείου· 

7. υπογραμμίζει τον δυνητικό ρόλο 

και τις δυνατότητες του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) 

στο θέμα της μείωσης του επενδυτικού 

χάσματος που εξακολουθεί να υπάρχει 

στην Ευρώπη, και σημειώνει τα ανάμεικτα 

αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι 

στιγμής· σημειώνει την πρόταση της 

Επιτροπής για παράταση του ΕΤΣΕ έως το 

2020, η οποία θα πρέπει να έχει ως στόχο 

την περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας 

του, συμπεριλαμβανομένων της 

εφαρμογής της αρχής της προσθετικότητας 

και της γεωγραφικής ισορροπίας και 

μεγαλύτερων επενδύσεων στις κοινωνικές 

υποδομές και στην ενεργειακή απόδοση, 

με παράλληλο αποκλεισμό κάθε 

επένδυσης η οποία είναι αντίθετη στο 

πνεύμα ή το γράμμα της συμφωνίας των 

Παρισίων για το κλίμα· υπογραμμίζει ότι 

η επιλογή των έργων που 

χρηματοδοτούνται μέσω του ΕΤΣΕ θα 

πρέπει να βασίζεται στην ποιότητα και τη 

βιωσιμότητα και να είναι 

προσανατολισμένη στη ζήτηση, ενώ 

παράλληλα θα κάνει πλήρη χρήση του 

πίνακα αποτελεσμάτων· χαιρετίζει την 

πρόθεση της Επιτροπής να ενισχύσει τον 

ρόλο του Ευρωπαϊκού Κόμβου 

Επενδυτικών Συμβουλών ως προς την 

παροχή πιο στοχευμένης τεχνικής βοήθειας 

σε τοπικό επίπεδο σε όλη την ΕΕ, και να 



 

AM\1119799EL.docx  PE598.533v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

προαγάγει επίσης τη γεωγραφική 

ισορροπία· καλεί ακόμη την Επιτροπή να 

αναλύει σε τακτική βάση την 

προστιθέμενη αξία του ΕΤΣΕ, μέσω 

εκτίμησης επιπτώσεων για τα 

αποτελέσματα του ταμείου· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. υποστηρίζει σθεναρά ερευνητικές 

πρωτοβουλίες στον τομέα της άμυνας που 

αποσκοπούν στη βελτίωση της 

συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών 

και στην επίτευξη συνεργειών στον τομέα 

της άμυνας· τονίζει, ωστόσο, ότι για τη 

δραστηριότητα αυτή θα πρέπει να 

διατεθούν νέα κονδύλια, δεδομένου ότι 

πρόκειται για νέα πολιτική πρωτοβουλία 

με σημαντικό αντίκτυπο στον 

προϋπολογισμό της ΕΕ· ζητεί ακόμη να 

διερευνηθούν όλες οι δυνατότητες για τη 

χρηματοδότηση ενός ερευνητικού 

προγράμματος στον τομέα της άμυνας με 

ειδικό προϋπολογισμό στο πλαίσιο του 

νέου ΠΔΠ· υπενθυμίζει ότι, μολονότι 

πρέπει πράγματι να τηρούνται οι 

διατάξεις που περιλαμβάνουν οι 

Συνθήκες, η ενισχυμένη συνεργασία στον 

τομέα της άμυνας είναι αναγκαία επιλογή 

προκειμένου να δοθεί απάντηση στις 

προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ στον 

τομέα της ασφάλειας, οι οποίες 

προκύπτουν από την παρατεταμένη 

αστάθεια στις γειτονικές περιοχές της 

Ένωσης και την αβεβαιότητα όσον 

αφορά την προσήλωση ορισμένων 

εταίρων της ΕΕ στους στόχους του 

ΝΑΤΟ· τονίζει ακόμη την ανάγκη για 

βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα και 

καινοτομία στην ευρωπαϊκή αμυντική 

διαγράφεται 
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βιομηχανία που μπορούν να συμβάλουν 

στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων 

εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη να 

διασφαλίσουν την εγγραφή επαρκών 

πιστώσεων στον προϋπολογισμό για να 

αντιμετωπίσουν με συνεπέστερο τρόπο 

τις εξωτερικές προκλήσεις· σημειώνει τη 

δημιουργία Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Άμυνας, με παράθυρα έρευνας και 

ικανοτήτων· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. επιβεβαιώνει την πεποίθησή του 

ότι, προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα 

βαθύτερα αίτια της σημερινής 

μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης 

και των αντίστοιχων ανθρωπιστικών 

προκλήσεων, η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει τον 

ρόλο της μέσω επενδύσεων στις χώρες από 

τις οποίες προέρχονται οι μεταναστευτικές 

ροές· ζητεί εν προκειμένω από την 

Επιτροπή να εκπονήσει οδικό χάρτη για 

την αποτελεσματική αντιμετώπιση της 

μεταναστευτικής κρίσης· τονίζει ότι 

απαιτείται μεγαλύτερη στρατηγική 

προσαρμογή όλων των μέσων 

αναπτυξιακής πολιτικής για να 

διασφαλιστεί σταθερή οικονομική και 

κοινωνική ανάπτυξη χωρίς να 

υπονομεύεται η εφαρμογή των 

υφιστάμενων εξωτερικών πολιτικών· 

επισημαίνει ότι οι επενδύσεις σε υποδομές, 

στέγαση, εκπαίδευση και ιατρικές 

υπηρεσίες και η στήριξη των ΜΜΕ, με 

ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία θέσεων 

εργασίας, την κοινωνική προστασία και 

την ένταξη, αποτελούν μέρος της λύσης 

για την αντιμετώπιση των βαθύτερων 

αιτίων της μετανάστευσης· χαιρετίζει, ως 

εκ τούτου, ως μέρος της λύσης για τις 

προκλήσεις αυτές, το εξωτερικό 

επενδυτικό σχέδιο (ΕΕΣ) ως ένα 

συνεκτικό και συντονισμένο πλαίσιο για 

19. επιβεβαιώνει την πεποίθησή του 

ότι, προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα 

βαθύτερα αίτια της σημερινής 

μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης 

και των αντίστοιχων ανθρωπιστικών 

προκλήσεων, η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει τον 

ρόλο της μέσω επενδύσεων στις χώρες από 

τις οποίες προέρχονται οι μεταναστευτικές 

ροές· ζητεί εν προκειμένω από την 

Επιτροπή να εκπονήσει οδικό χάρτη για 

την αποτελεσματική αντιμετώπιση της 

μεταναστευτικής κρίσης· τονίζει ότι 

απαιτείται μεγαλύτερη στρατηγική 

προσαρμογή όλων των μέσων 

αναπτυξιακής πολιτικής για να 

διασφαλιστεί σταθερή οικονομική και 

κοινωνική ανάπτυξη χωρίς να 

υπονομεύεται η εφαρμογή των 

υφιστάμενων εξωτερικών πολιτικών· 

επισημαίνει ότι οι επενδύσεις σε υποδομές, 

στέγαση, εκπαίδευση και ιατρικές 

υπηρεσίες και η στήριξη των ΜΜΕ, με 

ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία θέσεων 

εργασίας, την κοινωνική προστασία και 

την ένταξη, αποτελούν μέρος της λύσης 

για την αντιμετώπιση των βαθύτερων 

αιτίων της μετανάστευσης· λαμβάνει υπό 

σημείωση τις προτάσεις για ένα εξωτερικό 

επενδυτικό σχέδιο (ΕΕΣ)· τονίζει ότι το 

ΕΕΣ θα πρέπει να είναι πλήρως 

ευθυγραμμισμένο με την επίτευξη των 
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την προώθηση των επενδύσεων στην 

Αφρική και στις χώρες της γειτονίας, 

έχοντας κατά νου ότι το σχέδιο αυτό θα 

πρέπει να ευθυγραμμιστεί πλήρως με την 

επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης 

και να συμβάλει σε αυτή· αναμένει ότι το 

ΕΕΣ θα προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη 

χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, τον μετριασμό της κλιματικής 

αλλαγής ή τη χρηστή διακυβέρνηση, 

καθώς και ότι θα διασφαλιστεί η διαφανής 

διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη 

Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ) και όλων των 

έργων του· 

στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και να 

συμβάλει σε αυτή· αναμένει ότι το ΕΕΣ θα 

προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς να 

θέσει σε κίνδυνο τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, τον μετριασμό της κλιματικής 

αλλαγής ή τη χρηστή διακυβέρνηση, 

καθώς και ότι θα διασφαλιστεί η διαφανής 

διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη 

Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ) και όλων των 

έργων του· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

26. υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με τον 

κανονισμό του ΠΔΠ, η Επιτροπή θα 

υποβάλει, έως το τέλος του 2017, τις 

προτάσεις της για το ΠΔΠ μετά το 2020, 

που θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την 

απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να 

αποχωρήσει από την ΕΕ, η οποία θα 

επηρεάσει το ΠΔΠ μετά το 2020· τονίζει 

ότι η εν λόγω απόφαση καθιστά αδύνατη 

τη συνέχιση των εργασιών με τον συνήθη 

τρόπο· αποδίδει την ύψιστη σημασία στη 

διεργασία που θα οδηγήσει στη θέσπιση 

του νέου δημοσιονομικού πλαισίου και σε 

έναν αναμορφωμένο και 

αποτελεσματικότερο προϋπολογισμό της 

ΕΕ και αναμένει ότι θα είναι στο ύψος των 

προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ένωση 

και των δεσμεύσεων που έχει ήδη 

αναλάβει· ζητεί ταχεία και θετική 

ολοκλήρωση της ενδιάμεσης 

αναθεώρησης του ΠΔΠ που βρίσκεται σε 

εξέλιξη, η οποία θα είναι σε θέση να 

εξασφαλίσει την απαιτούμενη 

προσαρμογή του τρέχοντος 

δημοσιονομικού πλαισίου και τον βαθμό 

πρόσθετης ευελιξίας στον προϋπολογισμό 

της ΕΕ που είναι αναγκαίος για την 

επίτευξη των στόχων της Ένωσης· 

26. υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με τον 

κανονισμό του ΠΔΠ, η Επιτροπή θα 

υποβάλει, έως το τέλος του 2017, τις 

προτάσεις της για το ΠΔΠ μετά το 2020, 

που θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την 

απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να 

αποχωρήσει από την ΕΕ, η οποία θα 

επηρεάσει το ΠΔΠ μετά το 2020· τονίζει 

ότι η εν λόγω απόφαση καθιστά αδύνατη 

τη συνέχιση των εργασιών με τον συνήθη 

τρόπο· αποδίδει την ύψιστη σημασία στη 

διεργασία που θα οδηγήσει στη θέσπιση 

του νέου δημοσιονομικού πλαισίου και σε 

έναν αναμορφωμένο και 

αποτελεσματικότερο προϋπολογισμό της 

ΕΕ και αναμένει ότι θα είναι στο ύψος των 

προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ένωση 

και των δεσμεύσεων που έχει ήδη 

αναλάβει· καταδικάζει την απόλυτη 

έλλειψη φιλοδοξίας στην ενδιάμεση 

αναθεώρηση και απορρίπτει τις 

προτεινόμενες ενισχύσεις (top-ups) για 

την εναπομένουσα περίοδο του ΠΔΠ· 

Or. en 
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