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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.6.2017 A8-0200/3 

Τροπολογία  3 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0200/2017 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

Εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων 

2016/2064(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  1α. καταγγέλλει το γεγονός ότι το 

ΕΤΣΕ δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει το 

επενδυτικό κενό στην Ευρώπη· 

υπογραμμίζει ότι το πρόβλημα των 

επενδύσεων έχει τις ρίζες του σε μια 

βαθιά κρίση της συνολικής ζήτησης και 

από τα αποτελέσματα των πολιτικών 

λιτότητας· θεωρεί αναγκαία την 

υλοποίηση ενός νέου σχεδίου 

παραγωγικών δημόσιων επενδύσεων το 

οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιείται, 

συγκεκριμένα, για τη χρηματοδότηση 

έργων στους τομείς της έρευνας και της 

ανάπτυξης, της καινοτομίας, της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και των 

δημόσιων υπηρεσιών·  

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

7.6.2017 A8-0200/4 

Τροπολογία  4 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0200/2017 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

Εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων 

2016/2064(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  4α. επισημαίνει ότι η σημαντική 

στήριξη του ΕΤΣΕ σε έργα ενέργειας, 

ενεργειακής απόδοσης και ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές κατέστη εφικτή μόνο 

μέσω της αντίστοιχης περικοπής των 

συνήθων επενδύσεων της ΕΤΕπ στους εν 

λόγω τομείς, γεγονός που σημαίνει ότι για 

τα περισσότερα δάνεια του ΕΤΣΕ δεν 

τηρήθηκε η αρχή της προσθετικότητας· 

είναι της γνώμης ότι τα δάνεια που 

χρηματοδοτούνται από το ΕΤΣΕ θα 

πρέπει να είναι επιπρόσθετα προς τις 

συνήθεις επενδύσεις της ΕΤΕπ· συνιστά 

να ενσωματωθεί πλήρως η παράμετρος 

της προσθετικότητας στα κριτήρια 

έγκρισης των έργων προκειμένου να 

διασφαλιστεί ότι οι  χρηματοδοτούμενες 

πράξεις θα έχουν πραγματική 

προστιθέμενη αξία και ότι οι πόροι θα 

χρησιμοποιούνται με αποτελεσματικό 

τρόπο· συνιστά επίσης να διασφαλιστεί 

συνεχής εσωτερική και εξωτερική  

παρακολούθηση και να υπάρχει στο 

χαρτοφυλάκιο των έργων κοινοποίηση 

σχετικά με την προσθετικότητα 

προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια· 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0200/5 

Τροπολογία  5 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0200/2017 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

Εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων 

2016/2064(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  17α. επισημαίνει ότι το 60 % των έργων 

του ΕΤΣΕ επικεντρώνονται πρωτίστως 

στους τομείς των μεταφορών και της 

ενέργειας, σε βάρος άλλων βασικών 

τομέων που συνδέονται με την έρευνα, 

την ανάπτυξη και την καινοτομία, το 

ανθρώπινο κεφάλαιο, το περιβάλλον και 

την ενεργειακή απόδοση· εκφράζει τη 

δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το 

ΕΤΣΕ παρέχει σημαντική στήριξη σε νέα 

έργα υποδομής για ορυκτά καύσιμα· 

εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το 

γεγονός ότι, έως τα τέλη του 2016, το 

ΕΤΣΕ χορήγησε 1,8 δισεκατομμύρια 

EUR σε εγκαταστάσεις 

επαναεριοποίησης και αποθήκευσης 

αερίου, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 

26 % του συνόλου των δανείων που 

χορηγήθηκαν στον τομέα της ενέργειας· 

καταγγέλλει το γεγονός ότι τα δύο τρίτα 

των χρηματοδοτήσεων της ΕΤΕπ που 

διατέθηκαν στον τομέα των μεταφορών 

στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ επενδύθηκαν σε 

έργα υποδομών με υψηλές εκπομπές 

διοξειδίου του άνθρακα, και ιδίως σε 

αυτοκινητοδρόμους και αερολιμένες·  

Or. en 
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7.6.2017 A8-0200/6 

Τροπολογία  6 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0200/2017 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

Εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων 

2016/2064(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  22α. εκφράζει αποδοκιμασία για την 

ανεπαρκή πρόσβαση που παρέχει η ΕΤΕπ 

σε πληροφορίες σχετικά με το ΕΤΣΕ· 

εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το 

γεγονός ότι το ΕΤΣΕ βασίζεται σε μια 

αδιαφανή δομή διακυβέρνησης η οποία 

χαρακτηρίζεται από έλλειψη διαφάνειας 

και λογοδοσίας. εκφράζει τη δυσαρέσκειά 

του για τη σχεδόν απόλυτη έλλειψη 

πληροφοριών και αναλυτικών 

στατιστικών δεδομένων για τα έργα που 

έχουν χρηματοδοτηθεί μέχρι τώρα, ιδίως 

όσον αφορά τις αναμενόμενες επιπτώσεις, 

τα οφέλη και την προσθετικότητα κάθε 

επιμέρους έργου· καλεί την ΕΤΕπ να 

δημοσιοποιεί όλες τις πληροφορίες και τα 

αποτελέσματα των εκτιμήσεων 

επιπτώσεων για τις δράσεις που 

υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ· 

ζητεί από την ΕΤΕπ να παρέχει 

λεπτομερή εξήγηση για την προστιθέμενη 

αξία και την προσθετικότητα κάθε 

χρηματοδοτούμενου έργου και για τον 

τρόπο με τον οποίο καθένα από αυτά 

συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του 

ΕΤΣΕ και των βασικών 

μακροπρόθεσμων στρατηγικών και 

στόχων της ΕΕ· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

7.6.2017 A8-0200/7 

Τροπολογία  7 

Marco Valli, Beatrix von Storch, Rosa D’Amato 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0200/2017 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

Εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων 

2016/2064(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 48 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  48α. θεωρεί αναγκαία την διενέργεια 

διεξοδικής ανεξάρτητης αξιολόγησης 

επιπτώσεων σχετικά με τα αποτελέσματα 

που επιτεύχθηκαν από το ΕΤΣΕ 

προκειμένου να μετρηθούν οι 

πραγματικές οικονομικές, κοινωνικές και 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις και η 

προσθετικότητα των 

χρηματοδοτούμενων έργων, καθώς και η 

πραγματική ικανότητα του ταμείου να 

επιτύχει τους προκαθορισμένους 

στόχους·  

Or. en 
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7.6.2017 A8-0200/8 

Τροπολογία  8 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0200/2017 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

Εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων 

2016/2064(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 57 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  57α. αναγνωρίζει ότι το ΕΤΣΕ δεν είναι 

το κατάλληλο μέσο για την αντιμετώπιση 

της κρίσης που πλήττει την συνολική 

ζήτηση και ότι, κατά συνέπεια, δεν θα 

είναι σε θέση να καλύψει το επενδυτικό 

χάσμα που υπάρχει στην Ευρώπη· 

υπογραμμίζει τις ανησυχίες που εξέφρασε 

το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στη 

γνώμη αριθ. 2/2016 σχετικά με τον 

περιορισμένο αντίκτυπο του ΕΤΣΕ· ως εκ 

τούτου, ζητεί να αλλάξει ριζικά η 

προσέγγιση για τις επενδύσεις στην 

Ευρώπη και να αντιμετωπιστούν τα  

πραγματικά αίτια της κρίσης, μέσω της 

υποβολής προτάσεων για αναθεωρήσεις 

του πλαισίου οικονομικής 

διακυβέρνησης, οι οποίες είναι αναγκαίες 

για να τονωθούν σε μόνιμη βάση οι 

παραγωγικές επενδύσεις οι οποίες 

μπορούν να δημιουργήσουν προστιθέμενη 

αξία για την πραγματική οικονομία και 

την κοινωνία σε όλες τις ευρωπαϊκές 

χώρες· υπογραμμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, 

την επείγουσα ανάγκη να αρθούν οι 

υφιστάμενοι δημοσιονομικοί περιορισμοί 

που παραλύουν τις δημόσιες επενδύσεις 

και να επιτραπεί στα κράτη μέλη που 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες να 

χρησιμοποιούν αυτόνομα όλα τα 

αναγκαία μέσα οικονομικής πολιτικής για 

να καταπολεμήσουν την ύφεση και την 
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κοινωνική απορύθμιση προκειμένου να 

επανέλθει η Ευρώπη σε σταθερή τροχιά 

οικονομικής ανάκαμψης και ευημερίας 

για όλους τους πολίτες· 

Or. en 

 


