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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις οικονομικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων – 
ετήσια έκθεση 2019
(2019/2126(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 15, 126, 175, 177, 208, 209, 271, 308 και 309 της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και το πρωτόκολλο αριθ. 5 περί του 
καταστατικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ),

– έχοντας υπόψη το Εταιρικό Επιχειρησιακό Σχέδιο του Ομίλου της ΕΤΕπ για το 2019, 
που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο της ΕTΕπ,

– έχοντας υπόψη την έκθεση δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ για το 2018 με τίτλο 
«Δημιουργώντας Ευκαιρίες»,

– έχοντας υπόψη την οικονομική έκθεση και την έκθεση στατιστικών στοιχείων της ΕΤΕπ 
για το 2018,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της ΕΤΕπ με τίτλο «EIB operations inside the European 
Union – Annual report 2018» (Πράξεις της ΕΤΕπ εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης – 
Ετήσια έκθεση 2018), που δημοσιεύθηκε το 2019,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της ΕΤΕπ με τίτλο «The EIB outside the European Union – 
Financing with global impact – Annual report 2018», που είναι αφιερωμένη στις πράξεις 
της ΕΤΕπ εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δημοσιεύθηκε το 2019,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της ΕΤΕπ με τίτλο «European Investment Advisory Hub» 
(Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών), που δημοσιεύθηκε το 2019,

– έχοντας υπόψη την νέα κλιματική στρατηγική και τη νέα πολιτική δανεισμού στον 
ενεργειακό τομέα, που εγκρίθηκαν από την ΕΤΕπ τον Νοέμβριο 2019,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2396 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2017 για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 
1316/2013 και (ΕΕ) 2015/1017 όσον αφορά την παράταση της λειτουργίας του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, καθώς και τη θέσπιση τεχνικών 
βελτιώσεων για το εν λόγω Ταμείο και τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών 
Συμβουλών1,

– έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία της ΕΤΕπ για την οικονομική ανθεκτικότητα,

– έχοντας υπόψη την έγκριση της ΕΤΕπ για την κύρωση της Συμφωνίας του Παρισιού από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 7 Οκτωβρίου 2016,

1 ΕΕ L 345 της 27.12.2017, σ. 34.
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– έχοντας υπόψη την Ατζέντα του 2030 του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους 
στόχους του για τη βιώσιμη ανάπτυξη,

– έχοντας υπόψη την εναρκτήρια ομιλία της υποψήφιας Προέδρου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής κυρίας Ursula von der Leyen ενώπιον της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο στις 16 Ιουλίου 2019,

– έχοντας υπόψη την ομιλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κυρίας Ursula von 
der Leyen ενώπιον της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες στις 
11 Δεκεμβρίου 2019, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής 
Πολιτικής,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A9-0000/2019),

Α. λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 309 της ΣΛΕΕ και τη νομολογία του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει των οποίων η ΕΤΕπ οφείλει να συμβάλλει στην υλοποίηση 
των στόχων της Ένωσης, και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 18 του καταστατικού της 
ΕΤΕπ που ορίζει ότι αυτή οφείλει να χρησιμοποιεί τα κονδύλιά της κατά τρόπο 
ορθολογικό προς το συμφέρον της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανωτέρω 
καλύπτουν τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και τις προβλεπόμενες στα άρθρα 11 
και 191 της ΣΛΕΕ υποχρεώσεις της Ένωσης σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ομόλογα της ΕΤΕπ βαθμολογούνται ως ΑΑΑ από τους 
κυριότερους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας λόγω του ότι, μεταξύ 
άλλων, μέτοχοι σε αυτήν είναι τα κράτη μέλη και η διαχείριση των κινδύνων της είναι 
συνετή·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Όμιλος ΕΤΕπ οφείλει να διατηρήσει την υψηλή φερεγγυότητά 
του καθώς κι ένα δυνατό και ποιοτικό χαρτοφυλάκιο στοιχείων ενεργητικού·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ, όντας ο μεγαλύτερος πολυμερής δανειολήπτης και 
δανειοδότης στον κόσμο, αποτελεί τον φυσικό εταίρο της Ένωσης για τη δημιουργία 
χρηματοδοτικών μέσων·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή εκτιμά σε 1,115 δισεκατομμύρια ευρώ την ετήσια 
επένδυση που απαιτείται για να επιτευχθούν οι στόχοι που η Ένωση έχει θέσει για το 
έτος 20302·

Γενικές συμβουλές

1. λαμβάνει γνώση ότι το 2018 η ΕΤΕπ επένδυσε 64 δισεκατομμύρια ευρώ σε 854 έργα·

2 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έγγραφο SWD(2016) 405 final/2 της 6.12.2016, πίνακας 22 (σενάριο EUCO30, πηγή: 
Primes model).
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2. τονίζει άλλη μια φορά την ανάγκη να μειωθούν οι ανισότητες στη γεωγραφική κατανομή 
των χρηματοδοτήσεων ΕΤΕπ, εάν ληφθεί υπόψη ότι το 2018 το 57 % δόθηκε σε έξι 
κράτη μέλη· ζητεί μια δίκαιη και διαφανή γεωγραφική κατανομή των έργων και των 
επενδύσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες·

3. καλεί την ΕΤΕπ να ενισχύσει σημαντικά τους μηχανισμούς τεχνικής βοήθειας και 
χρηματοοικονομικής εμπειρογνωμοσύνης προς τις τοπικές και περιφερειακές αρχές πριν 
από την έγκριση των έργων, ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση και η συμμετοχή όλων 
των κρατών μελών·

4. θεωρεί πρωταρχικής σημασίας τα δέκα πρότυπα του εγχειριδίου της ΕΤΕπ για την 
κοινωνία και το περιβάλλον, τα οποία αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για 
οποιαδήποτε συμμετοχή στις δανειοδοτικές της πράξεις·

Προς μια κλιματική τράπεζα

5. χαιρετίζει τις αποφάσεις που έλαβε στις 14 Νοεμβρίου 2019 το διοικητικό συμβούλιο της 
ΕΤΕπ προκειμένου να ευθυγραμμιστεί η πολιτική της ΕΤΕπ με τον στόχο της 
συγκράτησης της υπερθέρμανσης στον 1,5 βαθμό πάνω από τα επίπεδα της 
προβιομηχανικής εποχής·

6. ζητεί την πλήρη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (FEI/ΕΤαΕ) σε όλα 
τα μέτρα της ΕΤΕπ που έχουν σχέση με το κλίμα· καλεί την ΕΤΕπ να δίνει μεγαλύτερη 
προτεραιότητα στις ανάγκες καινοτομιών για τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη 
Ευρώπη·

7. χαιρετίζει το γεγονός ότι το 2018 το 29 % των δανείων της ΕΤΕπ χορηγήθηκε για το 
κλίμα·

8. ζητεί να εκπονηθεί το 2020 ένας λεπτομερής οδικός χάρτης για την επίτευξη του 
συνολικού στόχου μέχρι το 2025 να χορηγείται για το κλίμα το 50 % των δανείων, καθώς 
και να δοθούν εγγυήσεις για την κλιματική ουδετερότητα των υπόλοιπων δανείων, μετά 
από μια ανοικτή και διαφανή διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης·

9. εύχεται να καταστούν αυστηρότερα τα κριτήρια επιλεξιμότητας για κλιματικές δράσεις, 
ώστε να αποκλειστεί ο κίνδυνος, κάποιες επενδύσεις να μην οδηγούν τελικά σε μεγάλες 
μειώσεις των αερίων του θερμοκηπίου, ιδίως σε σχέση με την βιοενέργεια, τα αέρια 
χαμηλής περιεκτικότητας σε διοξείδιο του άνθρακα, τη δέσμευση και αποθήκευση 
διοξειδίου του άνθρακα, ή τα προγράμματα αντιστάθμισης· εκτιμά πως όλες οι πράξεις 
της ΕΤΕπ θα πρέπει να υποστηρίζονται με μια γενική διάταξη που θα αποσκοπεί στην 
αποφυγή οποιασδήποτε ζημίας και που θα πρέπει να περιλαμβάνεται στη δήλωση περί 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων, δήλωση η οποία το 2020 θα πρέπει να 
επανεξεταστεί και να ευθυγραμμιστεί με τον στόχο της συγκράτησης της υπερθέρμανσης 
στον 1,5 βαθμό πάνω από τα επίπεδα της προβιομηχανικής εποχής·

10. θεωρεί ανησυχητικό το ότι, το 2017, μεταξύ των είκοσι μεγαλύτερων έργων ενεργειακών 
δανείων, μόνο τα έξι περιελάμβαναν το ανθρακικό αποτύπωμα στα δελτία 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών στοιχείων·

11. επικροτεί τη νέα μεθοδολογία της ΕΤΕπ για την αξιολόγηση του ανθρακικού 
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αποτυπώματος και ζητεί τη συστηματική εφαρμογή της, ενώ ιδιαίτερη προσοχή θα 
πρέπει να δοθεί στις εκπομπές που συνδέονται με την περιθωριακή ζήτηση και τις 
έμμεσες εκπομπές (τις λεγόμενες «τύπου 3»)· ζητεί να αποτελούν τα έργα αντικείμενο 
πλήρους αξιολόγησης και όχι απλής οικονομικής ανάλυσης του κύκλου ζωής των 
εκπομπών τους·

12. εκτιμά πως η ΕΤΕπ θα πρέπει να απαιτεί από τους ενδιάμεσους πελάτες της να 
δημοσιοποιούν την έκθεσή τους σε ορυκτά καύσιμα, και θα πρέπει να επιβάλλει 
περιορισμούς στους ενδιάμεσους με υψηλό βαθμό έκθεσης· ελπίζει ότι μέχρι το τέλος 
του 2020 όλοι οι ενδιάμεσοι θα διαθέτουν ένα σχέδιο απεξάρτησης από τον άνθρακα, 
στοιχείο απαραίτητο για τη συνέχιση της χρηματοδότησής τους·

13. εκτιμά πως η χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ, σε συμφωνία με τις καλύτερες πρακτικές 
του ιδιωτικού τραπεζικού τομέα, θα πρέπει να έχει ως προϋπόθεση επιστημονικούς 
στόχους και φιλόδοξες δεσμεύσεις, με σκοπό τη σταδιακή παύση της χρηματοδότησης 
πελατών των οποίων η δραστηριότητα προκαλεί σημαντικές εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου3·

14. χαιρετίζει τη νέα δανειστική πολιτική της ΕΤΕπ στον τομέα της ενέργειας και το 
παράδειγμα που δίνει στις άλλες τράπεζες· θεωρεί λυπηρό το ότι ισχύουν εξαιρέσεις 
μέχρι το τέλος του 2021 σε ό,τι αφορά την έγκριση έργων φυσικού αερίου και το ότι 
διατηρείται η στήριξη σε έργα δικτύων φυσικού αερίου που προορίζονται για τη 
μεταφορά αερίου χαμηλής περιεκτικότητας σε διοξείδιο του άνθρακα· ζητεί τη 
μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση στις αρχές του 2022 αυτής της πολιτικής που έχει ως σκοπό 
να καλυφθούν τα κενά στις υποδομές φυσικού αερίου, αναθεώρηση που να είναι 
σύμφωνη με την ευρωπαϊκή ταξινομία της βιώσιμης χρηματοδότησης και με την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, καθώς και με συμβατή με την υλοποίηση νέων 
κατάλληλων εξωτερικών δράσεων της Ένωσης·

15. ζητεί να θέσει η ΕΤΕπ σε εφαρμογή επειγόντως και πλήρως σε όλα της τα δάνεια υπέρ 
της ενέργειας την αρχή της ενεργειακής απόδοσης, λόγω των επιπτώσεων της 
ενεργειακής απόδοσης επί της μελλοντικής ζήτησης και της συμβολής της στην 
ενεργειακή ασφάλεια·

16. ζητεί από την ΕΤΕπ να καταστήσει βασική προτεραιότητα την αναθεώρηση της 
πολιτικής της στον τομέα των μεταφορών· απαιτεί μια νέα πολιτική στη χρηματοδότηση 
των μεταφορών, με σκοπό την απεξάρτησης του ενωσιακού τομέα των μεταφορών από 
τον άνθρακα μέχρι το έτος 2050·

17. ζητεί την εφαρμογή αυστηρών πολιτικών σε εκείνους τους βιομηχανικούς κλάδους 
υψηλής έντασης διοξειδίου του άνθρακα στους οποίους δραστηριοποιείται η ΕΤΕπ, π.χ. 
του τσιμέντου, των πετροχημικών ή του χάλυβα, με σκοπό τη σταδιακή κατάργηση όλων 
των «καφεκόκκινων» δανείων και την ευθυγράμμιση όλων των τομεακών δανείων, με 

3 Η Crédit Agricole έχει δεσμευθεί ότι δεν θα στηρίζει πλέον επιχειρήσεις που αναπτύσσουν ή προτίθενται να 
αναπτύξουν δραστηριότητες στον τομέα του άνθρακα. Η πολιτική της μηδενικής ανοχής την οποία εφαρμόζει η 
Crédit Agricole ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις που αναπτύσσουν ή προτίθενται να αναπτύξουν δραστηριότητες 
στον τομέα του άνθρακα, της εξόρυξης άνθρακα, μέχρι την εμπορία και τη μεταφορά άνθρακα και την 
παραγωγή ηλεκτρισμού από άνθρακα.
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έμφαση στην προαγωγή μιας κυκλικής οικονομίας

18. υπενθυμίζει στην ΕΤΕπ ότι η προστασία της βιοποικιλότητας είναι κεντρικό στοιχείο της 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και ότι η αποκατάσταση των οικοσυστημάτων 
είναι η μόνη δοκιμασμένη τεχνολογία για «αρνητικές εκπομπές»· ζητεί από την ΕΤΕπ να 
δεσμευθεί ότι θα βάλει τέλος στη χρηματοδότηση έργων που συμβάλλουν στην απώλεια 
και υποβάθμιση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων, και να αυξήσει 
σημαντικά τη χρηματοδότησή της προκειμένου να επιτευχθούν οι σχετικοί ενωσιακοί 
στόχοι, και ειδικότερα ο στόχος της μηδενικής καθαρής αποψίλωσης των δασών και οι 
στόχοι της προστασίας της θάλασσας και των ακτών·

19. επικροτεί τις κατευθυντήριες γραμμές για τον υδροηλεκτρισμό που εγκρίθηκαν το 20184 
και ζητεί να επεκταθούν σε όλα τα έργα υποδομών οι απαιτήσεις περί διαφάνειας·

Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης

20. επικροτεί τη σημαντική χρηματοδοτική στήριξη που η ΕΤΕπ παρέχει στις ΜΜΕ, με 
συνολικές επενδύσεις ύψους 23,27 δισεκατομμυρίων EUR, προς όφελος 374 000 
εταιρειών και 5 εκατομμυρίων μισθωτών·

21. εκτιμά ότι, δεδομένου του στρατηγικού ρόλου των ΜΜΕ, η ΕΤΕπ θα πρέπει να 
ενισχύσει τις διοικητικές και συμβουλευτικές ικανότητές της, ώστε να παρέχει στις ΜΜΕ 
πληροφορίες και τεχνική υποστήριξη και να διευκολύνει έτσι την πρόσβασή τους σε 
χρηματοδότηση·

22. τονίζει ότι, για την υλοποίηση αυτών των φιλοδοξιών, η ΕΤΕπ ίσως χρειαστεί να 
αναλάβει περισσότερους κινδύνους, παράλληλα με την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων της 
και την απόκτηση εμπειρίας σε θέματα καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων· ζητεί να 
διαθέτει η ΕΤΕπ επαρκείς πόρους, συμπεριλαμβανομένης μιας κατάλληλης 
κεφαλαιοποίησης, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιεί καινοτόμα μέσα για τη 
χρηματοδότηση έργων που παρουσιάζουν σημαντικές δυνατότητες βιώσιμων, 
κοινωνικών και καινοτόμων κερδών·

Η εντολή εξωτερικών δανειοδοτήσεων (MPE)

23. καλεί την ΕΤΕπ, ως μεγαλύτερο πολυμερή δανειοδότη στον κόσμο, να διατηρήσει τον 
πρωταγωνιστικό της ρόλο στους μελλοντικούς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς της 
Ένωσης έναντι των τρίτων χωρών· αντιτίθεται στις πρόσφατες πρωτοβουλίες που 
αποσκοπούν στο να παρακινήσουν την ΕΤΕπ να είναι πιο ενεργή στους τομείς της 
άμυνας και της ασφάλειας, καθώς και στη διαχείριση της μετανάστευσης και των 
ελέγχου των συνόρων·

24. λαμβάνει γνώση ότι το 40 % περίπου των πράξεων που εκτελούνται στο πλαίσιο της 
εντολής εξωτερικών δανειοδοτήσεων (MPE) περνάει από ενδιάμεσους 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς·

25. λαμβάνει γνώση της έκθεσης αξιολόγησης που εξέδωσε η ΕΤΕπ τον Ιούλιο 2017 σχετικά 
με τα διαμεσολαβημένα δάνεια στις χώρες ΑΚΕ (περιοχή Αφρικής-Καραϊβικής-

4 ΕΤΕπ, «Environmental, Climate and Social Guidelines on Hydropower Development», Οκτώβριος 2019.
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Ειρηνικού)5· ανησυχεί από την εμφανή απουσία ελέγχου ως προς τα κεφάλαια που 
διαχειρίζονται οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και ως προς τη δυσκολία 
παρακολούθησης των ωφελειών των δανείων· τονίζει ειδικότερα ότι μεταξύ 20015 και 
2018 το 30 % των διαμεσολαβημένων δανείων δεν σημάνθηκε6·

26. καλεί την ΕΤΕπ να υιοθετήσει μια συνολική και συνεκτική πολιτική για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, σε σχέση ειδικότερα με τους κινδύνους αντιποίνων κατά των υπερασπιστών 
αυτών των δικαιωμάτων· συνιστά να ενσωματώνει η στρατηγική αυτή μια σε 
συστηματική αξιολόγηση των κινδύνων σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπό μορφή 
μιας ex ante (εκ των προτέρων) αξιολόγησης και μιας διαρκούς επιτόπιας 
παρακολούθησης· ζητεί από την ΕΤΕπ να ενσωματώνει στις συμβάσεις της ρήτρες που 
να επιτρέπουν την αναστολή των εκταμιεύσεων σε περιπτώσεις σοβαρών παραβιάσεων 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή των περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων·

27. συνιστά στην ΕΤΕπ να προσλάβει ειδικούς επί ζητημάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
ώστε να αποκτήσει καλύτερη κατανόηση των τοπικών καταστάσεων και να μπορεί να 
ελέγχει κάθε κατάχρηση·

Διακυβέρνηση και διαφάνεια 

28. υπενθυμίζει ότι οι ίδιες αρχές της ευθύνης και της διαφάνεια πρέπει να ισχύουν σε όλα τα 
όργανα της Ένωσης7·

29. επικροτεί το ότι, όπως είχαν συστήσει οι τελευταίες εκθέσεις του Ευρωπαϊκού 
Kοινοβουλίου, οι συνεδριάσεις του ΔΣ αποτελούν στο εξής αντικείμενο δημόσιων 
περιλήψεων· τονίζει την ανάγκη συστηματικής δημοσιοποίησης του περιεχομένου των 
συνεδριάσεων όλων των διευθυντικών οργάνων της ΕΤΕπ·

30. καλεί την ΕΤΕπ να δημοσιοποιεί όλες τις πληροφορίες που αφορούν τα δάνεια εκείνα 
που υποβάλλονται απευθείας προς έγκριση στο ΔΣ, και μεταξύ άλλων να δημοσιοποιεί 
για κάθε έργο τη γνώμη της Επιτροπής και τη γνώμη του κράτους μέλους όπου θα γίνει 
το έργο·

31. καλεί την ΕΤΕπ να αναθεωρήσει το 2020 την πολιτική της στον τομέα της διαφάνειας, 
ώστε να δημοσιοποιούνται σε εύθετο χρόνο περισσότερες πληροφορίες για τις 
χρηματοδοτικές της δραστηριότητες και να είναι έτσι δυνατή η επαλήθευση του εκ 
μέρους της σεβασμού των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει σε θέματα κλίματος και 
περιβάλλοντος·

32. ζητεί από την ΕΤΕπ να μεριμνά για το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ακεραιότητας των 
ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών της, τα δε δάνειά τους να υπόκεινται στις 
ίδιες απαιτήσεις διαφάνειας με τους άλλους τύπους δανείων· ζητεί από την ΕΤΕπ να 
παύσει να εργάζεται με ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς με αρνητικό 
ιστορικό σε θέματα διαφάνειας, απάτης, διαφθοράς, οργανωμένου εγκλήματος ή 

5 ΕΤΕπ, «Evaluation of EIB Intermediated Lending through the Investment Facility in ACP», Ιούλιος 2017.
6 Έκθεση «Cachez ces fossiles que l’on ne saurait voir: 3 institutions financières publiques à l’épreuve de 
l’Accord de Paris» («Κρύψτε αυτά τα ορυκτά που δεν αντέχουμε να βλέπουμε: τρεις δημόσιοι 
χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί απέναντι στη Συμφωνία του Παρισιού»), Les Amis de la Terre France, Oxfam 
France et Réseau Action Climat-France, Ιούλιος 2019.
7 Όπως το θύμισε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο το 2018.
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νομιμοποίησης κεφαλαίων·

33. εύχεται την αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου για τις υποχρεώσεις της ΕΤΕπ ως 
προς το καθήκον επαγρύπνησης, ώστε ειδικότερα να καταστούν αυστηρότερες οι 
συμβατικές ρήτρες με τους πελάτες της·

34. αναμένει από την ΕΤΕπ ότι θα αναπροσαρμόσει τις εσωτερικές πολιτικές της 
προκειμένου να λάβει υπόψη το νέο νομικό πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί για την 
καταπολέμηση, πέρα από την φοροαπάτη, και της φοροδιαφυγής· ενθαρρύνει την ΕΤΕπ 
να συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και 
τις εθνικές αρχές, με στόχο την πρόληψη της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες, όπως επίσης την καλεί να μεριμνήσει ώστε η Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία να ενδιαφέρεται με πιο προορατικό τρόπο για τις δραστηριότητες της ΕΤΕπ·

35. χαιρετίζει την έγκριση της αναθεωρημένης πολιτικής του Ομίλου ΕΤΕπ έναντι των 
χαλαρών, αδιαφανών και μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών8· τονίζει τη σημασία του να 
διασφαλίζεται η καλή ποιότητα των πληροφοριών που αφορούν τους τελικούς 
δικαιούχους και καλεί την ΕΤΕπ να δημοσιεύει στον ιστότοπό της τους πραγματικούς 
ιδιοκτήτες των πελατών της·

36. λαμβάνει γνώση της αναθεώρησης της πολιτικής και των διαδικασιών του μηχανισμού 
καταγγελιών της ΕΤΕπ· καλεί την ΕΤΕπ να μεριμνήσει για την ανεξαρτησία και 
αποτελεσματικότητα του μηχανισμού αυτού·

37. ζητεί να εξουσιοδοτηθεί πλήρως το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο να ελέγχει το 
σύνολο των πράξεων της ΕΤΕπ και να εκδίδει ετήσια έκθεση για τα αποτελέσματα των 
δραστηριοτήτων εξωτερικής δανειοδότησης·

38. ζητεί να συναφθεί μια διοργανική συμφωνία μεταξύ της ΕΤΕπ και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, για μια καλύτερη πρόσβαση στα έγγραφα και τα στοιχεία της ΕΤΕπ·

39. ζητεί επειγόντως την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του Κοινοβουλίου ως προς τον 
στρατηγικό προσανατολισμό και τις πολιτικές της ΕΤΕπ, ώστε να εξασφαλιστεί ο 
δημοκρατικός έλεγχος των επενδύσεων·

40. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.

8 ΕΤΕπ, «EIB Group Policy towards weakly regulated, non-transparent and non-cooperative jurisdictions and tax 
good governance», Μάρτιος 2019.


