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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που 

είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 

προτάσεις: 

1. τονίζει ότι οι δραστηριότητες της ΕΤΕπ θα πρέπει να συμβάλλουν στην υλοποίηση της 

Ατζέντας του 2030 και, συνεπώς, καλεί την ΕΤΕπ να ενισχύσει την ικανότητά της να 

αξιολογεί σχέδια ανάλογα με την επίδρασή τους στους στόχους της Ατζέντας για το 2030, 

περιλαμβανομένης της κοινωνικής, περιβαλλοντικής και κλιματικής επίδρασής τους, 

καθώς και της επίδρασής τους σε θέματα ισότητας των φύλων· εκφράζει την ικανοποίησή 

του για το έργο της ΕΤΕπ σε σχέση με την ανάπτυξη μιας στρατηγικής για θέματα φύλου, 

για την έγκριση της εντολής εξωτερικού δανεισμού της ΕΤΕπ για τη στρατηγική για το 

κλίμα, τον Δεκέμβριο του 2015, καθώς και για τη δέσμευση να αυξηθεί το ποσοστό των 

έργων που συνδέονται με το κλίμα στο 35% των επενδύσεών της σε αναπτυσσόμενες 

χώρες μέχρι το 2020· τονίζει την ανάγκη για κατάλληλες διαβουλεύσεις σε σχέση με τα 

έργα, μεταξύ άλλων και μέσω της εφαρμογής της αρχής της ελεύθερης, εκ των προτέρων 

και συνειδητής συγκατάθεσης (FPIC) των θιγόμενων ιθαγενών κοινοτήτων, για 

επενδύσεις που αφορούν εκτάσεις γης ή φυσικούς πόρους· 

2. χαιρετίζει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων της ΕΤΕπ στο πλαίσιο της Συμφωνίας του 

Κοτονού, καθώς και την εντολή εξωτερικού δανεισμού της ΕΤΕπ για την περίοδο 2014-

2020, η οποία παρέχει μια ενωσιακή εγγύηση για τις εξωτερικές δραστηριότητες της 

ΕΤΕπ ύψους έως 30 δισεκατομμυρίων ευρώ· τονίζει τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις 

που απορρέουν από τις Συνθήκες της ΕΕ (μεταξύ των άλλων με το άρθρο 21 της ΣΕΕ και 

το άρθρο 208 της ΣΛΕΕ), με  το στρατηγικό πλαίσιο και το σχέδιο δράσης της ΕΕ  για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και με τις αρχές για την αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης (μεταξύ των οποίων 

συγκαταλέγονται η προσθετικότητα, η κυριότητα της δικαιούχου χώρας, η εναρμόνιση με 

τις αναπτυξιακές στρατηγικές της δικαιούχου χώρας και η διαφάνεια στην επιλογή των 

έργων)· επισημαίνει επίσης την ειδική έκθεση αριθ. 16, του 2014, του Ευρωπαϊκού 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία ζητείται από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η 

διάθεση των επιχορηγήσεων της ΕΕ βασίζεται σε τεκμηριωμένη αξιολόγηση της 

προστιθέμενης αξίας που απορρέει από τις επιχορηγήσεις όσον αφορά την επίτευξη των 

στόχων της ΕΕ στον τομέα της ανάπτυξης· 

3. εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι σημειώθηκε αύξηση στη διαφάνεια και στη 

λογοδοσία χάρη στο πλαίσιο για τη μέτρηση των αποτελεσμάτων (ΠΜΑ) της ΕΤΕπ· ζητεί 

την επανεξέταση από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, μετά την ολοκλήρωση της 

αξιολόγησης, ενός τυχαίου δείγματος από τα 400 σχεδόν έργα που είχαν αξιολογηθεί με 

χρήση του πλαισίου για τη μέτρηση των αποτελεσμάτων· ζητεί να υποβληθούν στο 

Κοινοβούλιο τα αποτελέσματα αυτής της εκ των υστέρων αξιολόγησης· 

4.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι, πολλά από τα ιδιωτικά μέσα μετοχικού κεφαλαίου 

που χρησιμοποιεί η ΕΤΕπ ως χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές, εδρεύουν σε 

φορολογικούς παραδείσους και περιοχές δικαιοδοσίας όπου επικρατεί το απόρρητο· 

υποστηρίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής, του 2016, σχετικά με μια εξωτερική 

στρατηγική για πραγματική φορολόγηση, όσον αφορά τη συμμόρφωση προς διεθνή 

πρότυπα φορολογικής διαφάνειας (περιλαμβανομένης και της προώθησης διεθνών 
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εκθέσεων ανά χώρα)· καλεί την ΕΤΕπ να ενισχύσει τις δραστηριότητες δέουσας 

επιμέλειας που εφαρμόζει, προκειμένου να βελτιώσει την ποιότητα των πληροφοριών 

σχετικά με τους τελικούς δικαιούχους και να αποτρέψει αποτελεσματικότερα τις 

συναλλαγές με χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές που έχουν αρνητικό ιστορικό όσον 

αφορά τη διαφάνεια, την απάτη, τη διαφθορά, το οργανωμένο έγκλημα, τη νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τις επιβλαβείς κοινωνικές και 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις· καλεί την ΕΤΕπ να εξασφαλίσει τη λήψη αποτελεσματικών 

μέτρων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και να αναθεωρήσει την πολιτική της 

για τις μη συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας («πολιτική ΜΣΠΔ»)· 

5. υπενθυμίζει ότι, προκειμένου να εξασφαλισθεί ένα υψηλό επίπεδο διαφάνειας όσον 

αφορά τους λοιπούς χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές που χρησιμοποιούνται από την 

ΕΤΕπ (ιδίως εμπορικές τράπεζες, καθώς και ιδρύματα και συνεταιρισμούς 

μικροχρηματοδότησης), η τράπεζα θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα διαμεσολαβούμενα 

δάνεια υπόκεινται στις ίδιες απαιτήσεις διαφάνειας με τα άλλα είδη δανείων· 

6. επιδοκιμάζει τον ρόλο που διαδραματίζει η ΕΤΕπ στην ανάπτυξη του τοπικού ιδιωτικού 

τομέα· επισημαίνει ότι η συμβολή της ΕΤΕπ στη μικροχρηματοδότηση υπήρξε ιδιαίτερα 

επιτυχής, δεδομένου ότι μόνο 184 εκατομμύρια ευρώ μικροπιστώσεων συνέβαλαν στη 

στήριξη 230.500 θέσεων εργασίας σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, ενώ δάνεια ύψους 

περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ που είχαν χορηγηθεί σε ΜΜΕ και επιχειρήσεις μεσαίας 

κεφαλαιοποίησης αποδείχθηκαν πολύ λιγότερο αποδοτικά, δεδομένου ότι συνέβαλαν στη 

στήριξη μόλις 531.880 θέσεων εργασίας· επισημαίνει ότι ο δείκτης μόχλευσης των 

μικροχρηματοδοτικών επενδυτικών μέσων ήταν επίσης αισθητά υψηλότερος από τον 

αντίστοιχο δείκτη των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων· διαπιστώνει ότι οι 

μικροπιστώσεις παρουσιάζουν μια ισχυρή διάσταση φύλου, αφού συμβάλλουν στη 

δημιουργία διπλάσιων θέσεων εργασίας για τις γυναίκες από ό,τι για τους άνδρες· ζητά 

από την ΕΤΕπ να διαθέσει περισσότερους πόρους για μικροχρηματοδοτήσεις· καλεί την 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν την επιτυχία αυτή, αυξάνοντας τον 

προϋπολογισμό για τη διάθεση μικροπιστώσεων στην εντολή εξωτερικού δανεισμού της 

ΕΕ· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ΕΤΕπ δεν έχει υποστηρίξει ιδρύματα 

μικροχρηματοδότησης έξω από την περιοχή των χωρών ΑΚΕ και ζητεί να δοθεί ανάλογη 

στήριξη σε ιδρύματα μικροχρηματοδότησης σε όλες τις άλλες αναπτυσσόμενες χώρες 

στις οποίες δραστηριοποιείται η ΕΤΕπ· 

7. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η ΕΤΕπ έχει δώσει 

μεγαλύτερη έμφαση στη στήριξη των ΜΜΕ· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η 

χρηματοδότηση της ΕΤΕπ ενδέχεται να ευνοεί τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, επειδή 

εστιάζει στον αριθμό των θέσεων εργασίας που έχουν δημιουργηθεί (ο οποίος 

περιλαμβάνει και θέσεις εργασίας που προϋπήρχαν και δεν κινδυνεύουν από απόλυση)· 

ζητεί από την ΕΤΕπ να μην επικεντρώνεται μόνο στις θέσεις εργασίας στη διατήρηση των 

οποίων έχει συμβάλει και να υποβάλλει σχετικές εκθέσεις, αλλά και στις θέσεις εργασίας 

που έχουν δημιουργηθεί μέσω των χρηματοδοτικών της δραστηριοτήτων, και να 

επιδιώκει τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα της ΔΟΕ· 

8. ζητεί από την ΕΤΕπ να επιβάλλει στις εταιρείες που συμμετέχουν σε έργα 

συγχρηματοδοτούμενα από αυτήν να τηρούν την αρχή των ίσων ευκαιριών και της ίσης 

μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα αμοιβής, εργασίας και απασχόλησης· ζητεί 

από την ΕΤΕπ, όταν αποφασίζει σχετικά με την επιλογή των έργων προς χρηματοδότηση, 
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να λαμβάνει υπόψη τα μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που υλοποιούνται από τις 

υποψήφιες εταιρείες· 

9. τονίζει την ανάγκη για αυξημένη προβολή της συμμετοχής της Τράπεζας στη 

χρηματοδότηση έργων προς διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς, ιδίως εκτός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγμα που είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου ο τοπικός 

πληθυσμός να είναι ενήμερος σχετικά με το δικαίωμά του για άσκηση προσφυγής και 

υποβολή καταγγελιών στην υπηρεσία του μηχανισμού καταγγελιών και στον Ευρωπαίο 

Διαμεσολαβητή· 

10. ζητεί από την ΕΤΕ να εξασφαλίσει ότι όλες οι εταιρείες και τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα που συμμετέχουν στις συναλλαγές της δημοσιοποιούν πληροφορίες σχετικά με 

τους πραγματικούς δικαιούχους, οποιασδήποτε νομικής μορφής, που σχετίζονται άμεσα ή 

έμμεσα με την εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων καταπιστευμάτων, ιδρυμάτων και 

τραπεζικών λογαριασμών· 

11. υπενθυμίζει ότι ο διεθνής ιδιωτικός χρηματοπιστωτικός τομέας δεν θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται από την ΕΤΕπ, ως πρωταρχικός μηχανισμός για τη διοχέτευση της 

αναπτυξιακής χρηματοδότησης στις τοπικές και εγχώριες ιδιωτικές εταιρείες· πιστεύει 

ότι, ως αποτέλεσμα του ελέγχου εκ μέρους ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, 

τόσο το εκ των προτέρων όσο και το εκ των υστέρων στάδιο θα απορροφούσε 

υπερβολικά πολλούς πόρους χωρίς απαραιτήτως να δημιουργεί θετικά αποτελέσματα,  και 

ότι αυτό ενδέχεται να αποσπάσει δυναμικό από την προσπάθεια για άμεση στήριξη των 

τοπικών δημοσίων και ιδιωτικών τομέων σύμφωνα με την αναπτυξιακή λογική της 

κινητοποίησης των εγχώριων πόρων και ικανοτήτων· 

12. υπενθυμίζει την ανάγκη στήριξης των έργων τοπικών ΜΜΕ που αποσκοπούν σε βιώσιμες 

και μακροπρόθεσμες επενδύσεις και δημιουργούν θέσεις εργασίας στα πεδία της 

καινοτομίας, της έρευνας & ανάπτυξης και της ενεργειακής απόδοσης· 

13. εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι η έκθεση της ΕΤΕπ για τις εκτός ΕΕ δραστηριότητές 

της δεν αναφέρει τίποτα σχετικά με τον όγκο και τον αριθμό των μη εξυπηρετούμενων 

δανείων της· ζητεί από την ΕΤΕπ να διαβιβάσει στο Κοινοβούλιο ετήσια επισκόπηση 

σχετικά με τις παρατάσεις προθεσμίας πληρωμής και τις ζημίες που προκλήθηκαν στις 

χρηματοδοτήσεις της για τη βιώσιμη ανάπτυξη· ζητεί οι πληροφορίες αυτές να είναι 

διαρθρωμένες ανά είδος χρηματοδότησης και περιφέρεια για την οποία προορίζονται· 

14. τονίζει ότι είναι αναγκαίο η πρωτοβουλία της ΕΤΕπ για την ανθεκτικότητα να εστιάζεται 

σε έργα υψηλής ποιότητας και υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να 

διαδραματίσει η ΕΤΕπ, στο πλαίσιο του προτεινόμενου Εξωτερικού Επενδυτικού Σχεδίου 

της ΕΕ, για την ανάπτυξη πιο ανθεκτικών οικονομιών που θα αντιμετωπίζουν τα 

βαθύτερα αίτια της φτώχειας· τονίζει τη σημασία των πρωτοβουλιών της ΕΤΕπ που 

εστιάζουν ιδιαίτερα στους νέους και στις γυναίκες, συμβάλλουν στην αύξηση των 

επενδύσεων σε κοινωνικά σημαντικούς τομείς όπως το νερό, η υγεία και η εκπαίδευση ή 

ενισχύουν την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και του ιδιωτικού τομέα· 

15. καλεί την ΕΤΕπ να επικεντρώσει την προσοχή της στις αναπτυσσόμενες χώρες, και 

ιδιαίτερα σε όσες πλήττονται από συγκρούσεις και ακραία φτώχεια, και ζητεί από την 

ΕΤΕπ να συνεχίσει να προωθεί ενεργά τη βιώσιμη ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες· 

καλεί την ΕΤΕπ να συνεργαστεί με την Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης (AfDB) για τη 



 

PE587.476v02-00 6/7 AD\1108421EL.docx 

EL 

χρηματοδότηση μακροπρόθεσμων επενδύσεων προς όφελος της οικονομικής ανάπτυξης· 

εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι επιχορηγήσεις της ΕΕ συνδυάζονται 

σε διαρκώς μεγαλύτερο βαθμό με τη δανειοδοτική δραστηριότητα της ΕΤΕπ για την 

επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων των έργων στις αναπτυσσόμενες χώρες. 
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