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Έκθεση A8-0121/2017 

Γεώργιος Κύρτσος 

Ετήσια έκθεση σχετικά με τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων 

2016/2099(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 35 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

35. επισημαίνει ιδιαίτερα το γεγονός 

ότι, την εποχή που συνετάγη αυτή η 

έκθεση και με τους δείκτες να οδεύουν 

ανοδικά, οι συνολικές επενδύσεις σε 

εγκεκριμένα σχέδια του ΕΤΣΕ ανέρχονται 

σε 168,8 δισ. ευρώ, ποσό το οποίο 

αντιστοιχεί στο 54 % της αρχικής τιμής 

στόχου (315 δισεκατομμύρια ευρώ)· 

επισύρει την προσοχή στο γεγονός ότι, 

μέχρι σήμερα, 361 συναλλαγές έχουν 

εγκριθεί σε 28 κράτη μέλη· καλεί την 

ΕΤΕπ να πράξει περισσότερα για να 

εξασφαλίσει προσθετικότητα στην επιλογή 

έργων στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ και να 

καταβάλει προσπάθεια για να βελτιώσει τη 

γεωγραφική κάλυψη των έργων και τη 

συμβολή τους στη βιώσιμη και έξυπνη 

ανάπτυξη· 

35. επισημαίνει ιδιαίτερα το γεγονός 

ότι οι συνολικές επενδύσεις σε 

εγκεκριμένα σχέδια του ΕΤΣΕ ανέρχονται 

σε 168,8 δισ. ευρώ, παρά τον σημαντικό 

αντίκτυπό του στους διαθέσιμους πόρους 

για τον προϋπολογισμό της ΕΕ και τον 

προφανή διπλασιασμό της πιστωτικής 

δραστηριότητάς του με παραδοσιακές 

δανειοδοτήσεις της ΕΤΕπ, χωρίς να 

διασφαλίζεται περαιτέρω 

προσθετικότητα· καλεί την ΕΤΕπ να 

πράξει περισσότερα για να εξασφαλίσει 

προσθετικότητα στην επιλογή έργων στο 

πλαίσιο του ΕΤΣΕ και να καταβάλει 

προσπάθεια για να βελτιώσει τη 

γεωγραφική κάλυψη των έργων και τη 

συμβολή τους στη βιώσιμη και έξυπνη 

ανάπτυξη· 

Or. en 
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  44α. εκφράζει την ανησυχία του για τη 

μείωση της χρηματοδότησης έργων 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας λόγω του 

αντικτύπου του ΕΤΣΕ· τονίζει τη 

σημασία της χρηματοδότησης από την 

ΕΤΕπ για την ανάπτυξη ικανοτήτων στον 

τομέα της παραγωγής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές και τη βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης σε τομείς όπως η 

βιομηχανία και οι μεταφορές· 

Or. en 

 

 


