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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι 

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

προτάσεις: 

1. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει, σε συνεργασία με την ΕΥΕΔ, ένα πλαίσιο για την 

υποβολή ετήσιων εκθέσεων από την ΕΤΕπ σχετικά με τις δράσεις της εκτός ΕΕ όσον 

αφορά τη συμμόρφωση με τις γενικές αρχές που διέπουν την εξωτερική δράση της 

Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 21 ΣΕΕ και το στρατηγικό πλαίσιο και το σχέδιο δράσης 

της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα· προτρέπει την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα 

έργα που λαμβάνουν στήριξη από την ΕΤΕπ συνάδουν με τις πολιτικές της ΕΕ και 

σέβονται τα ευρωπαϊκά συμφέροντα και συνιστά βελτίωση των εκ των υστέρων ελέγχων 

που αξιολογούν τον οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο έργων που 

πραγματοποιούνται με την υποστήριξη της ΕΤΕπ έναντι των στόχων της ΕΥΕΔ· ζητεί, 

όσον αφορά τις επενδύσεις εκτός ΕΕ, αναλυτική έκθεση για τις πιθανές ζημίες και τον 

τρόπο και τις περιπτώσεις που χρησιμοποιήθηκε ο μηχανισμός εγγύησης· 

2. καλεί την ΕΤΕπ να επιδείξει μεγαλύτερη προσοχή στον αντίκτυπο που έχουν οι δράσεις 

της στα ανθρώπινα και τα εργασιακά δικαιώματα και να αναπτύξει περαιτέρω την 

πολιτική της για τα κοινωνικά πρότυπα ώστε να μετεξελιχθεί σε πολιτική ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων στον τραπεζικό τομέα· προτείνει, για τον σκοπό αυτό, στις αξιολογήσεις 

των προγραμμάτων της να συμπεριληφθούν δείκτες αναφοράς για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα· 

3. χαιρετίζει κάθε πρωτοβουλία της ΕΤΕπ για την αύξηση της διαφάνειας και της 

διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη, και ειδικότερα τη δημόσια διαβούλευση της 

ΕΤΕπ για την κλιματική δράση· επικροτεί το έργο που έχει επιτελέσει μέχρι τώρα η ΕΤΕπ 

στο θέμα μιας ενεργού πολιτικής για το κλίμα, συμπεριλαμβανομένης της παροχής ποσού 

ύψους 19,1 δισεκατομμυρίων ευρώ για να υποστηριχθούν έργα με αντικείμενο τη δράση 

για το κλίμα· εκτιμά ότι η ΕΤΕπ μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τον ηγετικό της ρόλο 

στον τομέα του κλίματος· προσβλέπει στην επικαιροποίηση της κλιματικής στρατηγικής 

της ΕΤΕπ εκτός ΕΕ και αναμένει ένα σχέδιο δράσης το οποίο θα περιγράφει λεπτομερώς 

την αριθμητική αύξηση των έργων με αντικείμενο το κλίμα στο χαρτοφυλάκιό της· ζητεί 

από την ΕΤΕπ να υποβάλλει ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της πολιτικής της 

για το κλίμα· 

4. ζητεί από την ΕΤΕπ να συνεχίσει να προωθεί ενεργά τη βιώσιμη μεγέθυνση τόσο στις 

αναπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες, με στόχο να υποστηριχθεί η βιώσιμη 

ανάπτυξη σε όλον τον κόσμο· τονίζει ότι η ΕΤΕπ ως το χρηματοδοτικό όργανο της 

Ένωσης πρέπει να συμμετέχει στην επίτευξη των στόχων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη 

ανάπτυξη· απευθύνει έκκληση ώστε, στο πλαίσιο της επανεξέτασης της ενδιάμεσης 

εντολής εξωτερικού δανεισμού της ΕΤΕπ το 2016, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο 

θεματολόγιο για την ανάπτυξη μετά το 2015· 

5. ζητεί από την ΕΤΕπ να επανεξετάσει το πρότυπο επιδόσεων εκπομπών το 2016 και να 

μειώσει τα όρια των εκπομπών σε 350g CO2/kWh, έτσι ώστε να παρέχεται στήριξη μόνο 

στις πλέον αποδοτικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα· 
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6. συνιστά οι δανειοδοτικές πράξεις να εστιάζουν σε μικρότερης κλίμακας, αποκεντρωμένα 

έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εκτός δικτύου στα οποία θα συμμετέχουν οι πολίτες 

και οι κοινότητες, και να ενσωματωθεί σε όλες τις πολιτικές και πράξεις της ΕΤΕπ η αρχή 

της προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση· 

7. χαιρετίζει το γεγονός ότι η ΕΤΕπ πραγματοποίησε σειρά σεμιναρίων με θέμα τις 

επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα· 

8. προτρέπει την ΕΤΕπ να αξιοποιήσει περισσότερο το γεγονός ότι υπόκειται στους κανόνες 

της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στους κοινωνικούς και τους περιβαλλοντικούς 

κανόνες και στους δικαστικούς μηχανισμούς της ΕΕ, που της δίνει τη δυνατότητα να 

αναβαθμίσει την ουσιαστική και διαδικαστική λογοδοσία της έναντι εξωτερικών 

ενδιαφερόμενων φορέων· 

9. επιδοκιμάζει το υψηλό επίπεδο διαφάνειας που έχει επιτύχει η ΕΤΕπ· συνιστά περαιτέρω 

βελτιώσεις στη διαφάνεια όσον αφορά την αξιολόγηση του οικονομικού και κοινωνικού 

αντίκτυπου των μεσολαβούμενων δανειοδοτήσεων της ΕΤΕπ· 

10. υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας· τονίζει 

ότι περισσότερες από 600.000 ΜΜΕ, οι οποίες απασχολούν πάνω από 6 εκατομμύρια 

άτομα, είναι υπεύθυνες για το ένα τρίτο των συνολικών εξαγωγών της ΕΕ· τονίζει ότι η 

πρόσβαση στη χρηματοδότηση συνιστά ένα από τα πιο πιεστικά ζητήματα για τις ΜΜΕ 

της ΕΕ και, για τον λόγο αυτό, ζητεί από την ΕΤΕπ να μεριμνήσει ώστε οι ΜΜΕ να 

αποτελέσουν τους κύριους δικαιούχους της χρηματοδότησής της· 

11. συνιστά στην εσωτερική υπηρεσία του μηχανισμού καταγγελιών της ΕΤΕπ να διεξαγάγει 

έρευνα σχετικά με τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και τον αναπτυξιακό αντίκτυπο 

του μέσω μεσολάβησης δανεισμού της ΕΤΕπ, και ζητεί από την ΕΤΕπ να λάβει υπόψη τα 

αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας και να καταρτίσει κατάλογο κριτηρίων για την 

επιλογή ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών· 

12. ζητεί από την ΕΤΕπ να δώσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο κοινό αναλυτικές 

πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ και τις επιδόσεις του θεσμού 

του Συνηγόρου των επιχειρήσεων στην Ουκρανία· 

13. καλεί την ΕΤΕπ να μη συνεργάζεται με ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς 

που έχουν αρνητικό ιστορικό σε ό, τι αφορά τη διαφάνεια, τη φοροδιαφυγή ή επιθετικές 

πρακτικές φοροαποφυγής, ή οι οποίοι χρησιμοποιούν άλλες επιζήμιες φορολογικές 

πρακτικές –όπως φορολογικές συμφωνίες τύπου «tax ruling», καταχρηστική 

μεταβιβαστική τιμολόγηση, απάτη– και τη διαφθορά ή οι οποίες έχουν επιβαρυντικό 

περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο ή στερούνται ουσιαστικής οικειοποίησης σε 

τοπικό επίπεδο· 

14. συνιστά να δεσμευτεί η ΕΤΕπ υπέρ των ΜΜΕ και κατά των διακρίσεων εις βάρος 

μικρότερων οικονομικών οντοτήτων και καλεί την ΕΤΕπ να βελτιώσει την ουσιαστική 

πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση που προέρχεται από το ΕΤΕ και τις ικανότητες 

εξωτερικού δανεισμού της ΕΤΕπ· συνιστά, στο πλαίσιο της πολιτικής για τις ΜΜΕ και τις 

πολύ μικρές επιχειρήσεις, την καθιέρωση προορατικών απαιτήσεων για τις ενδιάμεσες 

τράπεζες που εκταμιεύουν τη χρηματοδότηση της ΕΤΕπ μέσω συνολικών δανείων, που 

θα διασφαλίζουν τη συνοχή της πολιτικής με τις αναπτυξιακές πολιτικές της ΕΕ που 
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αποσκοπούν στην επισημοποίηση της άτυπης οικονομίας· χαιρετίζει τα προγράμματα της 

ΕΤΕπ για τη διευκόλυνση του εμπορίου, κυρίως μέσω της διευκόλυνσης για τη 

χρηματοδότηση του εμπορίου που απευθύνεται στις ΜΜΕ και συμβάλλει, ως εκ τούτου, 

στην αναζωογόνηση των εμπορικών ροών και στον μετριασμό των περιορισμών των 

εξασφαλίσεων σε χρηματικά διαθέσιμα, και άλλα νέα έργα χρηματοδότησης του 

εμπορίου σε χώρες που έχουν πληγεί σοβαρά από την οικονομική κρίση ή μέσω 

εξατομικευμένων χρηματοδοτικών λύσεων, όπως είναι ο ευρωπαϊκός μηχανισμός 

μικροχρηματοδοτήσεων Progress που έχει ως στόχο την οικονομική ένταξη· 

15. χαιρετίζει ειδικότερα τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ στον τομέα των 

έργων υποδομής και μεταφορών για τη στήριξη έργων στις ευρωπαϊκές περιφέρειες· 

υπογραμμίζει ότι αυτή η μορφή χρηματοπιστωτικής στήριξης αυξάνει σημαντικά την 

πιθανότητα ανάπτυξης των εμπορικών συναλλαγών, ενισχύοντας τη μεγέθυνση και την 

ανταγωνιστικότητα, ιδίως στις περιοχές που χαρακτηρίζονται από μόνιμους 

γεωγραφικούς περιορισμούς· 

16. ζητεί από την ΕΤΕπ να μεριμνά ώστε οι εταιρείες που συμμετέχουν σε έργα που 

συγχρηματοδοτούνται από την ΕΤΕπ να υποχρεούνται να τηρούν την αρχή της ίσης 

αμοιβής και της διαφάνειας των πληρωμών, καθώς και την αρχή της ισότητας των φύλων, 

όπως ορίζονται στην οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2006 για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και 

της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης· 

επισημαίνει ακόμη ότι, κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την επιλογή των έργων που 

θα χρηματοδοτηθούν, η ΕΤΕπ θα πρέπει να συνεκτιμά τα μέτρα εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης που έχουν λάβει οι υποψήφιες εταιρείες· 

17. θεωρεί ότι η χρηματοδότηση για τη διευκόλυνση της σφαιρικής και σε βάθος ζώνης 

ελευθέρων συναλλαγών (DCFTA) για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δεν είναι 

επαρκής – εάν ληφθεί υπόψη η σπουδαιότητα του στόχου της, που είναι να προωθεί 

ποιοτικές θέσεις εργασίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη – καθώς παρέχει 200 εκατομμύρια 

ευρώ τα οποία θα χορηγηθούν σε περίοδο δέκα ετών σε τρεις διαφορετικές χώρες της 

ανατολικής εταιρικής σχέσης μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και 

Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) και της ΕΤΕπ· 

18. καλεί την ΕΤΕπ να μεριμνήσει ώστε τα κεφάλαια που προορίζονται για αναπτυσσόμενες 

χώρες να διατίθενται για τη βελτίωση των υποδομών και να συνεργάζεται με την 

Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης (ΑΤΑ) για τη χρηματοδότηση μακροπρόθεσμων 

επενδύσεων στην υπηρεσία της οικονομικής ανάπτυξης· 

19. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη λύση που δόθηκε από κοινού με την Παγκόσμια 

Τράπεζα και η οποία επιτρέπει στην ΕΤΕπ να συμβάλει στη διευκόλυνση της αγοράς 

ουκρανικού φυσικού αερίου· 

20. ζητεί από την ΕΤΕπ να μοχλεύσει χρηματοδοτικούς πόρους μέσω της σύμπραξης με 

άλλους και του συνδυασμού επιχορηγήσεων της ΕΕ με δάνεια της ΕΤΕπ· 

21. θεωρεί ότι η συνεισφορά της ΕΤΕπ προς τα προγράμματα στήριξης των ΜΜΕ στις χώρες 

που αποτελούν εμπορικούς εταίρους στην ανατολική και νότια γειτονία θα πρέπει να 

εστιάζονται στη διευκόλυνση της συμμετοχής των εν λόγω επιχειρήσεων στις ευρωπαϊκές 

αλυσίδες αξίας· επισημαίνει ότι η μέθοδος της εξάρτησης από τράπεζες εταίρους στις 
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τοπικές χρηματοπιστωτικές αγορές μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα όσον αφορά την 

πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση στις περιπτώσεις που τα τοπικά επιτόκια είναι 

πολύ υψηλά, όπως στην Ουκρανία· 

22. καλεί την ΕΤΕπ, στο πλαίσιο των εκ των προτέρων αξιολογήσεων επιχειρήσεων για τις 

οποίες εκκρεμούν δικαστικές έρευνες, να επικαιροποιήσει τις πολιτικές της για την 

καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, μεταξύ άλλων με 

τη θέσπιση μιας νέας πολιτικής υπεύθυνης φορολόγησης, με αφετηρία την επανεξέταση 

της πολιτικής της για τις μη συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας το 2016· 

23. ζητεί από την ΕΤΕπ να διατηρήσει την απαραίτητη ευελιξία στο πλαίσιο της εντολής της 

ώστε να αντιδρά σε αρνητικές εξελίξεις στο εξωτερικό και να αυξήσει ενδεχομένως την 

εξωτερική χρηματοδότηση προς τις γειτονικές χώρες τόσο ανατολικά της ΕΕ όσο και της 

Νότιας Μεσογείου· 

24. συνιστά στην ΕΤΕπ να συναρτήσει τόσο την άμεση χρηματοδότηση όσο και τη 

χρηματοδότηση μέσω μεσαζόντων με την κοινοποίηση φορολογικών δεδομένων ανά 

χώρα, σύμφωνα με τη διάταξη για τα πιστωτικά ιδρύματα της οδηγίας για τις κεφαλαιακές 

απαιτήσεις (CRD IV)· 

25. καλεί την ΕΤΕπ να συλλέγει ακριβή δεδομένα για την καταβολή φόρων που προκύπτουν 

από τις επενδύσεις και τις δανειοδοτικές πράξεις της, ειδικά όσον αφορά τη φορολόγηση 

εταιρικών κερδών και ιδίως σε αναπτυσσόμενες χώρες, και να αναλύει και να 

δημοσιοποιεί τα δεδομένα αυτά σε ετήσια βάση· 

26. πιστεύει ότι η περαιτέρω ανάπτυξη των αποστολών και των αρμοδιοτήτων της ΕΤΕπ θα 

πρέπει να συνοδεύεται από ανάλογη αύξηση του κεφαλαίου της τράπεζας. 
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