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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή 
Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπογραμμίζει τη σημασία των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ), ως τράπεζας της Ένωσης, για την αύξηση των σημερινών επιπέδων 
επενδύσεων στην ΕΕ, τα οποία βρίσκονται κάτω από τους ιστορικούς μέσους όρους και 
είναι ανεπαρκή για την εκπλήρωση των φιλόδοξων στόχων της ΕΕ όσον αφορά τη 
βιωσιμότητα, την οικονομία, την κοινωνία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, και για 
την επίτευξη περιφερειακής συνοχής, καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας σε επίπεδο 
ΕΕ καθώς και για τη χρηματοδότηση σε τοπικό επίπεδο, μεταξύ άλλων σε επίπεδο 
δήμου, κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών· ενθαρρύνει 
ιδιαιτέρως την ΕΤΕπ να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την περαιτέρω υποστήριξη 
των επενδύσεων για μια περισσότερο βιώσιμη και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή 
οικονομία·

2. καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή ώστε να διασφαλιστεί ότι οι 
δημοσιονομικοί κανόνες της ΕΕ θα στηρίζουν τις μελλοντικές προσπάθειες για την 
αύξηση του επιπέδου των δημόσιων επενδύσεων στην ΕΕ, γεγονός που θα επιτρέψει 
στην ΕΤΕπ να αξιοποιήσει αυτή την αύξηση των δημόσιων επενδύσεων· τονίζει τον 
σημαντικό ρόλο του δημόσιου τομέα στην επίτευξη των επενδυτικών στόχων που 
ανακοίνωσε η νέα Επιτροπή, και συγκεκριμένα για την αποδέσμευση χρηματοδότησης 
ύψους 1 τρισεκατομμυρίου EUR για επενδύσεις στην πράσινη μετάβαση κατά την 
επόμενη δεκαετία·

3. τονίζει ότι, προκειμένου να επιτευχθούν οι εν λόγω φιλόδοξοι στόχοι της ΕΕ, ενδέχεται 
να χρειαστεί η ανάληψη μεγαλύτερων κινδύνων από την ΕΤΕπ, ιδίως σε τομείς και 
περιφέρειες που προσελκύουν λιγότερες επενδύσεις, εφόσον ο εν λόγω δανεισμός 
πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας της ΕΤΕπ και λαμβάνοντας υπόψη τη διατήρηση 
της συνολικής αξιολόγησης «ΑΑΑ» της ΕΤΕπ, παράλληλα με την αύξηση των ιδίων 
κεφαλαίων και την ανάπτυξη εμπειρογνωμοσύνης σε καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα·

4. ζητεί να αυξηθεί γενικά η κεφαλαιοποίηση της ΕΤΕπ ώστε να υπάρχει η δυνατότητα 
για περισσότερα μακροπρόθεσμα δάνεια και καινοτόμα μέσα στη χρηματοδότηση 
έργων που συνεπάγονται σημαντικά δυνητικά οφέλη όσον αφορά τη βιωσιμότητα, την 
κοινωνία και την καινοτομία, συμπεριλαμβανομένων έργων που δημιουργούν βιώσιμες 
θέσεις εργασίας και μειώνουν τις ανισότητες· τονίζει τη σημασία του παράγοντα 
προσθετικότητας που συνεπάγεται η συμβολή της ΕΤΕπ σε επενδύσεις σε όλη την ΕΕ, 
και της συνεργασίας με πολλαπλούς εταίρους· επισημαίνει περαιτέρω ότι ένα στοιχείο 
της προστιθέμενης αξίας της χρηματοδότησης της ΕΤΕπ συνίσταται επίσης στην 
παροχή τεχνικών συμβουλών και την ανάπτυξη ικανοτήτων, με στόχο την ενίσχυση της 
ετοιμότητας των έργων για επενδύσεις και τη διασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής 
γεωγραφικής ισορροπίας·

5. σημειώνει τα αποτελέσματα της έκθεσης της ΕΤΕπ σχετικά με τις επενδύσεις για την 
περίοδο 2019/2020 όσον αφορά τη χρηματοδότηση ΜΜΕ και εταιρειών μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης· θεωρεί ότι η υποστήριξη των ΜΜΕ και των εταιρειών μεσαίας 
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κεφαλαιοποίησης πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί θεμελιώδη στόχο για την ΕΤΕπ, και 
ζητεί επιτακτικά να ενισχυθούν οι προσπάθειες και να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη 
χρηματοδότηση των ΜΜΕ, με στόχο να μειωθεί η έλλειψη χρηματοδότησης για αυτές 
τις εταιρείες· εκφράζει, εν προκειμένω, την ικανοποίησή του για το σκέλος για τις 
ΜΜΕ στο πλαίσιο του ταμείου InvestEU· τονίζει την ανάγκη εστίασης στη 
μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση, και συγκεκριμένα με τη στήριξη έργων που δεν θα 
μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν διαφορετικά, ιδίως για τις καινοτόμες νεοφυείς 
επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ· τονίζει, ωστόσο, ότι οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες της 
ΕΤΕπ δεν αποτελούν υποκατάστατο των βιώσιμων δημοσιονομικών πολιτικών στα 
κράτη μέλη· καλεί την ΕΤΕπ να αυξήσει τις επενδύσεις σε πρωτοποριακές καινοτομίες, 
ιδίως για την πράσινη μετάβαση, προκειμένου να στηρίξει τις ευρωπαϊκές εταιρείες·

6. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της Προέδρου της Επιτροπής να 
μετατρέψει τμήματα της ΕΤΕπ σε κλιματική τράπεζα, καθώς και για τις αρχές τις 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΕΤΕπ να αυξήσει το μερίδιο της χρηματοδότησης της ΕΤΕπ για τη δράση για το κλίμα 
και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα σε τουλάχιστον 50 % έως το 2025 και να 
ευθυγραμμίσει όλες τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ με τους στόχους της 
Συμφωνίας του Παρισιού πριν από το τέλος του 2020·

7. καλεί την ΕΤΕπ να αυξήσει τη χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της τεχνολογικής 
μετάβασης, να στηρίξει την ανάπτυξη δεξιοτήτων προσαρμοσμένων στις τρέχουσες και 
τις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, να προωθήσει περαιτέρω τις επενδύσεις 
στις ψηφιακές δεξιότητες των εργαζομένων και των επιχειρηματιών, στις ψηφιακές 
υποδομές και την ανάπτυξη ικανοτήτων για την ψηφιοποίηση, να παράσχει πόρους για 
τη μακροπρόθεσμη έρευνα και την καινοτομία και τις ΜΜΕ, να στηρίξει την κοινωνική 
οικονομία, και να ενισχύσει την κοινωνική και εδαφική συνοχή, και συγκεκριμένα με 
την κάλυψη των υφιστάμενων επενδυτικών κενών όσον αφορά τη δημόσια στέγαση και 
τις δημόσιες υποδομές·

8. σημειώνει ότι η Επιτροπή υπέβαλε ένα νέο επενδυτικό σχέδιο για μια βιώσιμη Ευρώπη, 
και την καλεί να στηρίξει πλήρως τις φιλοδοξίες της ΕΤΕπ όσον αφορά τη 
βιωσιμότητα·

9. καλεί την ΕΤΕπ να αναλάβει βασικό ρόλο στη βιώσιμη χρηματοδότηση τόσο εντός όσο 
και εκτός Ευρώπης, και να διατηρήσει τον καίριο ρόλο της στη θέσπιση 
χρηματοδοτικών μηχανισμών της ΕΕ για τις τρίτες χώρες, ιδίως τις αναπτυσσόμενες·

10. αναγνωρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη πρέπει να επενδύσουν 
περισσότερο στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, την ψηφιακή επανάσταση 
και τις δημόσιες υπηρεσίες· επικροτεί, επομένως, την απόφαση που έλαβε το 
Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕπ να παύσει τη χρηματοδοτική στήριξη για τα 
περισσότερα έργα ορυκτών καυσίμων έως το τέλος του 2021 και να ευθυγραμμίσει το 
σύνολο του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων των πράξεων του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, και τις δανειοδοτικές πολιτικές της με τους στόχους 
της Συμφωνίας του Παρισιού·

11. καλεί την ΕΤΕπ να επιδιώξει να καταστήσει τις δεσμεύσεις απανθρακοποίησης 
προϋπόθεση για να λαμβάνουν οι εταιρείες στήριξη από την ΕΤΕπ, και να παρέχει 
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συμβουλές σχετικά με τους τρόπους απανθρακοποίησης των εταιρειών· καλεί την ΕΤΕπ 
να εφαρμόσει το ενωσιακό ταξινομικό πλαίσιο, μόλις εγκριθεί επίσημα, ως σημείο 
αναφοράς για τις κλιματικές και περιβαλλοντικές επενδύσεις της· καλεί την ΕΤΕπ να 
αναπτύξει μια αξιόπιστη μεθοδολογία για τη μέτρηση, την κοινοποίηση και την 
επίτευξη της ευθυγράμμισης των χρηματοδοτικών πράξεών της με τη Συμφωνία του 
Παρισιού·

12. επισημαίνει τις διαφορετικές οικονομικές συνθήκες και ικανότητες των κρατών μελών, 
και υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί μια δίκαιη μετάβαση για να 
βοηθηθούν οι περιφέρειες και οι χώρες που πλήττονται περισσότερο να προσαρμοστούν 
στις επικείμενες αλλαγές, ώστε να μη μείνει κανείς στο περιθώριο· επισημαίνει την 
ανάγκη προορατικής στήριξης των τομέων στους οποίους οι θέσεις εργασίας 
εξαρτώνται επί του παρόντος από βιομηχανίες υψηλών εκπομπών, με την 
πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων στην κατάρτιση και σε εναλλακτικές 
οικονομικές ευκαιρίες για τη διασφάλιση ποιοτικών θέσεων εργασίας, ούτως ώστε με 
τον τρόπο αυτό να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση· θεωρεί ότι, από την άποψη αυτή, 
θα είναι κρίσιμης σημασίας η συνοχή και ο συντονισμός με άλλα χρηματοδοτικά μέσα 
της ΕΕ·

13. τονίζει ότι ο βασικός ποσοτικός στόχος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών 
Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), δηλαδή η κινητοποίηση πρόσθετων ιδιωτικών και δημόσιων 
επενδύσεων ύψους 500 δισεκατομμυρίων EUR, δεν θα πρέπει να αποτελεί τη βασική 
κινητήρια δύναμη επιτυχίας για το ΕΤΣΕ, και ότι μετρήσιμοι στόχοι για τη 
βιωσιμότητα, την προσθετικότητα, τη γεωγραφική κάλυψη και τον κοινωνικό 
αντίκτυπο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον εξίσου σημαντικοί στις μελλοντικές 
επενδυτικές στρατηγικές·

14. καλεί την ΕΤΕπ να αυξήσει το μερίδιο της χρηματοδότησης από το ΕΤΣΕ και το 
InvestEU σε έργα που συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας 
και των κοινωνικών στόχων της ΕΕ, σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς της ΕΕ· 
καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι μεθοδολογίες ελέγχου βιωσιμότητας του 
InvestEU συνάδουν πλήρως με τους στόχους της ΕΕ για τη βιωσιμότητα, και ότι τα 
κριτήρια αξιολόγησης των κοινωνικών έργων λαμβάνουν υπόψη τις αρχές του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη 
σημασία της διεξαγωγής εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολογήσεων σχετικά 
με τη βιωσιμότητα, την ανταγωνιστικότητα και τις οικονομικές, κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των έργων· 

15. καλεί την ΕΤΕπ να εξασφαλίσει ότι με τις δανειοδοτικές δραστηριότητές της δίνεται 
προτεραιότητα στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών·

16. καλεί τον Όμιλο ΕΤΕπ να εξασφαλίσει υψηλότερο επίπεδο διαφάνειας και λογοδοσίας 
όσον αφορά τις οικονομικές πράξεις του, τη χρήση της εγγύησης του προϋπολογισμού 
της ΕΕ, την προσθετικότητα των πράξεων της ΕΤΕπ και τα πιθανά μελλοντικά σχέδια 
για τη σύσταση μιας αναπτυξιακής θυγατρικής στην ΕΤΕπ·

17. σημειώνει ότι η πολιτική διαφάνειας του Ομίλου ΕΤΕπ βασίζεται στο τεκμήριο της 
δημοσιοποίησης· ζητεί από την ΕΤΕπ να εντείνει γενικά τις επικοινωνιακές της 
προσπάθειες και ιδίως, μέσω των γραφείων συνδέσμου της στα κράτη μέλη, να 
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κοινοποιεί περαιτέρω και να προωθεί σε εθνικούς και τοπικούς δημόσιους και 
ιδιωτικούς φορείς τα μέσα που έχει στη διάθεσή της· τονίζει τη σημασία που έχει η 
δέουσα διαβούλευση με τις τοπικές κοινότητες και τους πολίτες πριν και κατά τη 
διάρκεια της υλοποίησης των έργων, και την ανάγκη ύπαρξης κατάλληλων μηχανισμών 
για τη διαβούλευση με διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως εμπειρογνώμονες για το 
κλίμα, συνδικαλιστικές οργανώσεις, παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών, 
εκπρόσωποι των επιχειρήσεων, ΜΜΕ και ακαδημαϊκοί φορείς·

18. καλεί τον Όμιλο ΕΤΕπ να βελτιώσει τη λογοδοσία του για τα ζητήματα αυτά, και 
προτείνει την ιδέα ενός τριμηνιαίου διαλόγου με τις αρμόδιες επιτροπές του 
Κοινοβουλίου, ώστε να εξασφαλιστεί η συμμετοχή στην επενδυτική στρατηγική της 
ΕΤΕπ καθώς και η δέουσα εποπτεία· τονίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί ο έλεγχος 
που ασκεί το Κοινοβούλιο στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΕπ, και 
επισημαίνει τη δυνατότητα του Κοινοβουλίου να συμμετέχει με την ιδιότητα του 
παρατηρητή στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών· ζητεί από την Επιτροπή να 
ενισχύει τη διαφάνεια έναντι του Κοινοβουλίου σχετικά με τις θέσεις που υποστηρίζει 
στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕπ· ζητεί να καταρτιστεί μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ 
της ΕΤΕπ και του Κοινοβουλίου για τη βελτίωση της πρόσβασης στα έγγραφα και τα 
δεδομένα της ΕΤΕπ που σχετίζονται με τον στρατηγικό προσανατολισμό και τις 
πολιτικές χρηματοδότησης στο μέλλον, προκειμένου να ενισχυθεί η λογοδοσία της 
Τράπεζας·

19. τονίζει ότι τα δικαιώματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά τον έλεγχο της ΕΤΕπ 
θα πρέπει να ενισχυθούν και να καλύπτουν όλες τις πράξεις της ΕΤΕπ, και ότι οι 
έλεγχοι θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας των 
επενδυτικών προσπαθειών της ΕΤΕπ και την προσθετικότητα των έργων της, ενώ θα 
πρέπει επίσης να δημοσιοποιούνται· καλεί την ΕΤΕπ να εντείνει τη συνεργασία της με 
την OLAF και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο μέλλον και να αναφέρει όλες τις 
περιπτώσεις πιθανής απάτης στις αρμόδιες αρχές· θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 
θα πρέπει στο μέλλον να έχει την εντολή να διώκει εγκληματικές δραστηριότητες που 
σχετίζονται με τους πόρους της ΕΤΕπ στα κράτη μέλη της ΕΕ που είναι μέλη της 
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας·

20. επικροτεί τη νέα πολιτική του Ομίλου ΕΤΕπ για τις μη συνεργάσιμες περιοχές 
δικαιοδοσίας και τη χρηστή φορολογική διακυβέρνηση που εγκρίθηκε το 2019, αλλά 
υπενθυμίζει ότι είναι άκρως σημαντικό να ενισχυθεί αυτή η πολιτική υπό το πρίσμα των 
νέων και των υφιστάμενων τρόπων αποφυγής της φορολόγησης, όπως η χρήση 
υβριδικών αναντιστοιχιών, η προτιμησιακή μεταχείριση για τα δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας ή η μετατόπιση των κερδών σε περιοχές δικαιοδοσίας με χαμηλό ή 
μηδενικό φορολογικό συντελεστή· ζητεί από τα άλλα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα να εφαρμόζουν το ίδιο επίπεδο προτύπων· καλεί την ΕΤΕπ να εφαρμόζει 
πλήρως την εργαλειοθήκη για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής για τα έργα 
υψηλού κινδύνου, στο πλαίσιο της δέουσας επιμέλειας όσον αφορά τη φορολογία, και 
να χρησιμοποιεί τις απαιτήσεις μετεγκατάστασης όταν αυτό είναι αναγκαίο· εκφράζει 
την ικανοποίησή του για το άρθρο 155 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού 
του 2018 που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, σύμφωνα με το 
οποίο οι εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό εξαρτώνται από τη γνωστοποίηση των 
πληροφοριών σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο και τη δημοσίευση στοιχείων ανά 
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χώρα· σημειώνει το αναθεωρημένο πλαίσιο του Ομίλου ΕΤΕπ για την καταπολέμηση 
της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης 
της τρομοκρατίας, και καλεί την ΕΤΕπ να επικαιροποιήσει την πολιτική της υπό το 
πρίσμα της πέμπτης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες, που τίθεται σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2020, και να 
συνεργαστεί με τις αρμόδιες αρχές για να εξασφαλίσει κατάλληλες κυρώσεις για τις 
παραβάσεις του νόμου και αυστηρά πρότυπα για τους ενδιάμεσους 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς·

21. σημειώνει ότι η ΕΤΕπ δεσμεύεται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
ΕΕ και ότι οι αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενσωματώνονται στις διαδικασίες 
και τα πρότυπα δέουσας επιμέλειας, συμπεριλαμβανομένων των εκ των προτέρων 
αξιολογήσεων που είναι διαθέσιμες στο κοινό· καλεί την ΕΤΕπ να διασφαλίσει την 
πλήρη λειτουργία του μηχανισμού καταγγελιών της, για τον εντοπισμό και την 
επανόρθωση πιθανών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα έργα που 
σχετίζονται με την ΕΤΕπ· καλεί την ΕΤΕπ να διασφαλίσει τη συμπερίληψη 
διασφαλίσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην επικείμενη αναθεώρηση των 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων της, η οποία προβλέπεται για το 2020·

22. σημειώνει ότι η ΕΤΕπ διαθέτει πολιτική για την καταπολέμηση της απάτης, με 
ανεξάρτητη υπηρεσία για τη διερεύνηση καταγγελιών απάτης που υποβάλλονται εντός 
ή εκτός του οργανισμού· καλεί την ΕΤΕπ να εξετάσει το ενδεχόμενο να 
επικαιροποιήσει την πολιτική της, προκειμένου να βελτιώσει το πλαίσιο 
καταπολέμησης της απάτης και να εξασφαλίσει επαρκείς πόρους, δεδομένου ιδίως του 
σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει η ΕΤΕπ στην υλοποίηση πολιτικών της ΕΕ όπως 
το InvestEU και η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία· σημειώνει ότι προβλέπονται ήδη 
κυρώσεις και διορθωτικά μέτρα στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΤΕπ για την 
καταπολέμηση της απάτης, η οποία επιτρέπει, για παράδειγμα, την αναστολή των 
εκταμιεύσεων, τη διεκδίκηση της επιστροφής των δαπανών και την αναστολή ή την 
ακύρωση έργων· καλεί την ΕΤΕπ να αναστέλλει τις εκταμιεύσεις σε περίπτωση 
σοβαρής καταγγελίας σχετικά με κακοδιαχείριση και/ή διαφθορά·

23. επικροτεί την υπογραφή μνημονίου συμφωνίας μεταξύ της ΕΤΕπ και του Ιαπωνικού 
Οργανισμού Διεθνούς Συνεργασίας (JICA) στις 26 Σεπτεμβρίου 2019, χάρη στο οποίο 
θα ενισχυθεί η συγχρηματοδότηση και η πραγματοποίηση κοινών επενδύσεων σε 
αναπτυσσόμενες χώρες· η συνεργασία αυτή ενισχύει τη σημαντική στρατηγική εταιρική 
σχέση μεταξύ της ΕΤΕπ και του JICA για την υποστήριξη έργων σε τρίτες χώρες με 
σκοπό την επίλυση παγκόσμιων προβλημάτων·

24. υποστηρίζει τη δέσμευση της ΕΤΕπ στο πλαίσιο της τρίτης στρατηγικής για τη 
διαφορετικότητα και την ένταξη, η οποία καλύπτει την περίοδο 2018-2021, για την 
αύξηση του ποσοστού των γυναικών σε ανώτερες θέσεις στο 50 % έως το 2021· καλεί 
την ΕΤΕπ να εξασφαλίσει ότι θα εκπληρωθεί ο στόχος της λήψης της πιστοποίησης 
EDGE (Economic Dividends for Gender Equality) εντός των επόμενων 12 μηνών·

25. καλεί την ΕΤΕπ να συνεχίσει να εργάζεται σε συνεργασία με εταίρους που έχουν την 
ίδια νοοτροπία με αυτήν για την αντιμετώπιση παγκόσμιων ζητημάτων·

26. ζητεί να αυξηθεί η οικονομική στήριξη για τοπικές πηγές ενέργειας, ώστε να δοθεί 
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τέλος στην υψηλή εξάρτηση της Ευρώπης από εξωτερικές πηγές ενέργειας και να 
διασφαλιστεί ο εφοδιασμός·

27. καλεί την ΕΤΕπ να συνεργάζεται με μικρούς παράγοντες της αγοράς και κοινοτικούς 
συνεταιρισμούς, με στόχο την εδραίωση μικρών έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
ώστε να έχουν τη δυνατότητα να πληρούν τις προϋποθέσεις για χρηματοδότηση από 
την ΕΤΕπ.
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