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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής 

Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 

τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. σημειώνει τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης ανασκόπησης της εντολής εξωτερικού 

δανεισμού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) από την Επιτροπή· 

υπογραμμίζει ότι η ΕΤΕπ λειτουργεί βάσει εντολής ανάπτυξης και πρέπει να 

κατευθύνεται από την αρχή της συνοχής της πολιτικής για την ανάπτυξη· καλεί την 

Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΤΕπ 

ευθυγραμμίζονται με τις πολιτικές της ΕΕ και σέβονται τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, και 

τονίζει ότι είναι αναγκαίο η ΕΤΕπ, υπό την ιδιότητά της ως χρηματοπιστωτικού βραχίονα 

της ΕΕ, να συμμορφώνεται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων 

Εθνών· 

2. σημειώνει το θετικό γεγονός ότι, σε ορισμένες περιφέρειες, τα ποσά που διατέθηκαν 

μεσοπρόθεσμα αντιπροσωπεύουν μεγάλο ποσοστό του περιφερειακού ανώτατου ορίου· 

θεωρεί το στοιχείο αυτό ως ένδειξη του ότι είναι και εφικτή και επιθυμητή μια 

ακριβέστερη στόχευση των προτεραιοτήτων της Ένωσης, ώστε να βελτιωθεί η 

ανταπόκριση σε στόχους της εξωτερικής πολιτικής, όπως για παράδειγμα η αντίδραση 

στη μεταναστευτική κρίση· 

3. καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα πλαίσιο για την υποβολή ετήσιων εκθέσεων από 

την ΕΤΕπ σχετικά με τις δραστηριότητές της εκτός ΕΕ, και ειδικότερα όσον αφορά τη 

συμμόρφωσή τους προς τις γενικές αρχές που καθοδηγούν την εξωτερική δράση της 

Ένωσης· υποστηρίζει το συμπέρασμα της ενδιάμεσης επανεξέτασης ότι οι περιφερειακές 

τεχνικές επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΤΕπ θα πρέπει να 

επικαιροποιηθούν, σε στενή συνεργασία με την ΕΥΕΔ, ώστε να αντικατοπτρίζουν 

καλύτερα την ευθυγράμμιση της ΕΤΕπ με τις προτεραιότητες της Ένωσης· καλεί την 

Επιτροπή να χρησιμοποιήσει την επικαιροποίηση αυτήν για να θέσει ως βάση, όσον 

αφορά την εκ μέρους της ΕΤΕπ υποβολή εκθέσεων, τη συμμόρφωσή της με το άρθρο 21 

της ΣΕΕ· θεωρεί ότι το προαιρετικό πρόσθετο ποσό για την ΕΤΕπ θα πρέπει να 

αποδεσμευτεί μόνο αν σημειωθεί πρόοδος σχετικά με την εν λόγω υποβολή εκθέσεων· 

4. χαιρετίζει κάθε περαιτέρω πρωτοβουλία της ΕΤΕπ προκειμένου να ενισχύσει τη 

διαφάνεια και να διασφαλίσει ότι πραγματοποιείται εμπεριστατωμένη και διαρκής 

διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, διότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό, οι πόροι που 

παρέχονται από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να υπόκεινται στα υψηλότερα 

πρότυπα όσον αφορά τη διαφάνεια και τη λογοδοσία· ζητεί από την ΕΤΕπ να βελτιώσει 

τη δέουσα πρόσβαση στις πληροφορίες, όχι μόνο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα 

άλλα θεσμικά όργανα, αλλά και για το ευρύ κοινό, ιδίως όσον αφορά το σύστημα των 

συμβάσεων και της υπεργολαβίας και τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν έργα 

χρηματοδοτούμενα από την ΕΤΕπ· 

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

δραστηριότητές 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 αυτόν, στις 

αξιολογήσεις των έργων της να συμπεριληφθούν δείκτες αναφοράς για τα ανθρώπινα 
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δικαιώματα· 

6. εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι οι ποσοτικοί στόχοι της ΕΤΕπ για σχετικές με το 

κλίμα ενέργειες βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση· προτείνει την εφαρμογή 

αυστηρότερων ποιοτικών κριτηρίων όσον αφορά το τι θεωρείται δράση για το κλίμα, για 

παράδειγμα με τη μείωση των ανώτατων ορίων εκπομπής στα 350 γραμμάρια CO2/kWh, 

ώστε να λαμβάνουν στήριξη μόνο οι πλέον αποδοτικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής που 

χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα· καλεί την ΕΤΕπ να καταρτίσει φιλόδοξα σχέδια δράσης 

στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής της για το κλίμα, προκειμένου να ενισχύσει τον ηγετικό 

της ρόλο στον τομέα του κλίματος, ιδίως όσον αφορά ένα φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα για 

τη σταδιακή κατάργηση όλων των ενισχύσεων για τα ορυκτά καύσιμα· 

7. συνιστά οι δανειοδοτικές πράξεις να εστιάζουν σε μικρότερης κλίμακας, αποκεντρωμένα 

έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εκτός δικτύου, στα οποία συμμετέχουν οι πολίτες και 

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

προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση· 

8. επικροτεί τη δέσμευση της ΕΤΕπ για την καταπολέμηση της αναγκαστικής 

μετανάστευσης και την ανάληψη ενεργειών στις χώρες που έχουν ιδιαίτερα πληγεί από τη 

μεταναστευτική κρίση, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της ανθρωπιστικής δράσης και την 

παροχή στήριξης για την οικονομική ανάπτυξη, την κατασκευή υποδομών και τη 

δημιουργία θέσεων εργασίας· επιδοκιμάζει, στο πλαίσιο αυτό, την πρωτοβουλία της 

ΕΤΕπ «Αντιμετώπιση κρίσεων και ανθεκτικότητα», η οποία αποσκοπεί στην αύξηση των 

ποσών της βοήθειας που χορηγείται στις χώρες της Νότιας Γειτονίας της Ευρώπης και 

στα Βαλκάνια κατά έξι δισεκατομμύρια EUR· ζητεί η πρωτοβουλία αυτή να οδηγήσει σε 

γνήσια προσθετικότητα ως προς τις τρέχουσες δραστηριότητες της ΕΤΕπ στην περιοχή· 

9. καλεί την ΕΤΕπ να υλοποιήσει γρήγορα τη δέσμη «μετανάστευση για τις χώρες ΑΚΕ» 

και επαναλαμβάνει ότι τα χρηματοδοτούμενα έργα πρέπει να εστιάζουν κατά 

προτεραιότητα στην πρόληψη της αναγκαστικής μετανάστευσης στην υποσαχάρεια 

περιοχή· 

10. καλεί την ΕΤΕπ να συνεχίσει να βελτιώνει την επικοινωνία με τους χρηματοπιστωτικούς 

διαμεσολαβητές, ώστε αυτοί οι τελευταίοι να είναι σε θέση να ενημερώνουν πληρέστερα 

τους δικαιούχους για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες της ΕΤΕπ που είναι στη διάθεσή τους· 

εκφράζει ικανοποίηση, στο πλαίσιο αυτό, για τον μηχανισμό που δημιουργήθηκε 

πρόσφατα και που επιβάλλει στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία χρησιμοποιούν 

πόρους της ΕΤΕπ για τη χρηματοδότηση έργων να απευθύνουν επιστολή στους 

δικαιούχους όπου θα δηλώνεται ρητά η χρήση πόρων της ΕΤΕπ· 

11. εκφράζει ικανοποίηση για τη χρηματοδοτική δραστηριότητα της ΕΤΕπ στα πεδία των 

υποδομών και των μεταφορών, δεδομένου ότι τα έργα του είδους αυτού αυξάνουν 

σημαντικά το δυναμικό του εμπορίου και μπορούν να έχουν μια λειτουργία μόχλευσης 

για τη διεθνοποίηση των ΜΜΕ, ιδίως σε περιοχές με γεωγραφικά μειονεκτήματα· 

12. τονίζει ότι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι ένα από τα πιεστικότερα προβλήματα 

των ΜΜΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη για μια στρατηγική της ΕΤΕπ που θα καθιστά 

δυνατή τη μεγαλύτερη και καλύτερη πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, μεταξύ 

άλλων με προγράμματα και πρωτοβουλίες για τη διευκόλυνση του εμπορίου, όπως ο 

Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Μικροχρηματοδοτήσεων «Progress» και οι νέοι μηχανισμοί για 
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τη χρηματοδότηση των εμπορικών δραστηριοτήτων ΜΜΕ στην Ευρώπη, τη Λατινική 

Αμερική και την Καραϊβική· συνιστά, στο πλαίσιο της πολιτικής για τις ΜΜΕ και τις 

πολύ μικρές επιχειρήσεις, την καθιέρωση πιο προορατικών απαιτήσεων για τις ενδιάμεσες 

τράπεζες που εκταμιεύουν χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ· συνιστά περαιτέρω βελτιώσεις 

στη διαφάνεια όσον αφορά την αξιολόγηση του τοπικού οικονομικού και κοινωνικού 

αντίκτυπου των μεσολαβούμενων δανειοδοτήσεων της ΕΤΕπ· υπογραμμίζει ότι η 

συνεισφορά της ΕΤΕπ στα προγράμματα που αφορούν τις ΜΜΕ σε τρίτες χώρες και από 

την οποία επωφελούνται τα προτιμησιακά συστήματα εμπορίου με την ΕΕ θα πρέπει να 

προσανατολιστεί στην ενσωμάτωση των ΜΜΕ στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, 

ενώ ειδικά στην Ανατολική και τη Νότια Γειτονία, τα συγκεκριμένα προγράμματα της 

ΕΤΕπ θα πρέπει να προσανατολίζονται στην ενσωμάτωση των ΜΜΕ στις ευρωπαϊκές 

αλυσίδες αξίας· 

13. επιδοκιμάζει την πρόταση της Επιτροπής για τη συγκρότηση ενός Ευρωπαϊκού Σχεδίου 

Εξωτερικών Επενδύσεων (ΕΣΕΕ) με στόχο την αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων 

της μετανάστευσης, συνεισφέροντας στην επίτευξη των ΣΒΑ· ευελπιστεί, στο πλαίσιο 

αυτό, ότι η ΕΤΕπ θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, ιδίως με την προσφορά πρόσθετης 

χρηματοδότησης σε δικαιούχους του ιδιωτικού τομέα· 

14. καλεί την ΕΤΕπ να ενισχύσει περαιτέρω τους μηχανισμούς τεχνικής βοήθειας και 

χρηματοοικονομικής εμπειρογνωμοσύνης προς τις τοπικές και περιφερειακές αρχές πριν 

από την έγκριση των έργων, ώστε να βελτιωθεί η προσβασιμότητα και να συμμετάσχουν 

όλα τα κράτη μέλη, και ιδίως εκείνα με χαμηλό ποσοστό έγκρισης έργων τους· 

15. ζητεί οι πόροι της ΕΤΕπ να μην κατευθύνονται μόνο προς τις ΜΜΕ αλλά και προς την 

ανάπτυξη ευαίσθητων υποδομών, καθώς η έλλειψη τέτοιων υποδομών σε πολλές χώρες 

εταίρους μπορεί να λειτουργεί ως σοβαρό εμπόδιο στην ανάπτυξη του εμπορίου και στην 

ικανότητα των ανθρώπων να αγοράζουν και να πωλούν προϊόντα και υπηρεσίες στην ΕΕ· 

16. απευθύνει έκκληση για έναν πολιτικό διάλογο στον οποίο θα συμμετέχει το Κοινοβούλιο 

και ο οποίος θα αφορά τη σχεδιαζόμενη συνεργασία της ΕΤΕπ με την Ασιατική Τράπεζα 

Επενδύσεων για τις Υποδομές (ΑΙΙΒ)· σημειώνει με ανησυχία ότι, μέχρι σήμερα, οι δομές 

διακυβέρνησης της ΑΙΙΒ δεν προβλέπουν την κατάλληλη συμμετοχή των μετόχων στις 

αποφάσεις για τη χρηματοδότηση έργων και ότι στη δημόσια διαθέσιμη τεκμηρίωση για 

τα έργα απουσιάζει κάθε λεπτομερής αναφορά σε σχέση με την υλοποίηση των 

περιβαλλοντικών και κοινωνικών μέτρων που απαιτεί η ΑΙΙΒ από τους δανειολήπτες της· 

καλεί την ΕΤΕπ να καθιερώσει συνέργειες και, ενδεχομένως, να υπάρξει από κοινού 

αξιοποίηση των πόρων με άλλες περιφερειακές αναπτυξιακές τράπεζες, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί ότι οι δραστηριότητές τους δεν βρίσκονται σε ανταγωνισμό· θεωρεί 

σημαντικό να υποστηρίζει η ΕΤΕπ πρότυπα μεγαλύτερης διαφάνειας και κοινωνικής και 

περιβαλλοντικής απόδοσης κατά τη συνεργασία της με άλλες αναπτυξιακές τράπεζες, ως 

προϋπόθεση για οιαδήποτε κεφαλαιακή συμμετοχή της· ζητεί από την ΕΤΕπ να 

εξασφαλίσει ότι οι εταιρείες που συμμετέχουν σε έργα συγχρηματοδοτούμενα από την 

ΕΤΕπ υποχρεούνται να τηρούν την αρχή της ισότητας της αμοιβής και της διαφάνειας 

των μισθών, καθώς και την αρχή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, όπως 

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

ευθύνης που έχουν λάβει οι υποψήφιες εταιρείες· 

17. ζητεί από την ΕΤΕπ να δημοσιεύει στον ιστότοπό της λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά 

με τις αποφάσεις της όσον αφορά την επιλογή των έργων που θα χρηματοδοτηθούν και, 

ιδίως, τους λόγους της απόρριψης σχεδίων που έχουν υποβληθεί, τα αποτελέσματα 

εσωτερικών ερευνών, την επιλογή, επίβλεψη και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων και 

των προγραμμάτων της, στη βάση σαφών και μετρήσιμων δεικτών, καθώς και τη 

μεθοδολογία και τα αποτελέσματα των εκ των προτέρων αξιολογήσεων και των εκ των 

υστέρων εκθέσεων για κάθε ένα από τα έργα που χρηματοδοτήθηκαν· 

18. ζητεί από την ΕΤΕπ, λαμβάνοντας υπόψη την ανεπαρκή ικανότητα παραγωγής σχεδίων 

στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και τη χαμηλότερη δανειοληπτική ικανότητα σε 

ορισμένα κράτη μέλη, και με σκοπό την αύξηση των επενδύσεων στην ΕΕ, να εξετάσει 

μια προσέγγιση στη βάση της οποίας εφάπαξ συνεισφορές από τα κράτη μέλη, είτε από 

ένα κράτος μέλος, είτε μέσω εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών που έχουν ταξινομηθεί 

στον τομέα της γενικής κυβέρνησης ή ενεργούν για λογαριασμό ενός κράτους μέλους, να 

θεωρούνται έκτακτα μέτρα κατά την έννοια του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1466/97 του Συμβουλίου και του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1467/97 του 

Συμβουλίου· 
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