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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) 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 κοινωνία 
και την καινοτομία· τονίζει ότι, προκειμένου να επιτευχθούν οι εν λόγω φιλόδοξοι 
στόχοι, ενδέχεται να χρειαστεί η ανάληψη μεγαλύτερων κινδύνων από την ΕΤΕπ, 
παράλληλα με την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων και την ανάπτυξη εμπειρογνωμοσύνης 
σε καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα· ζητεί την επαρκή κεφαλαιοποίηση της ΕΤΕπ ώστε 
να καταστεί δυνατή η χρήση καινοτόμων μέσων στη χρηματοδότηση έργων με 
σημαντικά δυνητικά οφέλη όσον αφορά τη βιωσιμότητα, την κοινωνία και την 
καινοτομία·

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της εκλεγείσας Προέδρου της 
Επιτροπής να μετατρέψει τμήματα της ΕΤΕπ σε κλιματική τράπεζα, και τις δεσμεύσεις 
του Προέδρου 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· καλεί την Επιτροπή 
να υποβάλει, το συντομότερο δυνατόν, ένα φιλόδοξο, νέο ευρωπαϊκό σχέδιο για 
βιώσιμες επενδύσεις, το οποίο θα περιλαμβάνει πρόσθετες χρηματοδοτικές 
υποχρεώσεις, και να στηρίξει πλήρως την ΕΤΕπ όσον αφορά τους φιλόδοξους στόχους 
της σε σχέση με τη βιωσιμότητα·

3. τονίζει ότι, προκειμένου να καταστεί η ΕΤΕπ η κλιματική τράπεζα της ΕΕ, θα πρέπει να 
διακόψει κάθε χρηματοδοτική στήριξη για έργα ορυκτών καυσίμων έως το τέλος του 
2020 και να ευθυγραμμίσει όλες τις δραστηριότητές της, συμπεριλαμβανομένων των 
πράξεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, με τους στόχους της Συμφωνίας του 
Παρισιού· καλεί την ΕΤΕπ να θέτει ως όρο για την παροχή στήριξης σε μια εταιρεία τη 
δέσμευση ότι αυτή θα απαλλαγεί από τις ανθρακούχες εκπομπές· 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·

4. τονίζει ότι ο βασικός ποσοτικός στόχος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών 
Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) όσον αφορά την κινητοποίηση πρόσθετων ιδιωτικών και 
δημόσιων επενδύσεων ύψους 500 δισεκατομμυρίων EUR θα πρέπει να αντικατασταθεί 
από μετρήσιμους στόχους για τη βιωσιμότητα και τον κοινωνικό αντίκτυπο στις 
μελλοντικές επενδυτικές στρατηγικές· καλεί την ΕΤΕπ να αυξήσει το μερίδιο 
χρηματοδότησης από το ΕΤΣΕ και το InvestEU σε έργα που συμβάλλουν σημαντικά 
στην επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας και των κοινωνικών στόχων της ΕΕ· καλεί την 
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Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι μεθοδολογίες ελέγχου βιωσιμότητας του InvestEU 
συνάδουν πλήρως με τους στόχους της ΕΕ για τη βιωσιμότητα·

5. καλεί τον όμιλο της ΕΤΕπ να είναι πιο διαφανής 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, καθώς και να βελτιώσει τη λογοδοσία του σε σχέση με τα 
ζητήματα αυτά· 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.


