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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. υπενθυμίζει ότι το 10 % της συνολικής της δανειοδοτικής δραστηριότητας της ΕΤΕπ 

προορίζεται για επιχειρήσεις εκτός της Ένωσης και επιδοκιμάζει το γεγονός ότι το 

συνολικό ποσό που διατέθηκε από την ΕΤΕπ σε διαχειριστές έργων εκτός ΕΕ αυξήθηκε 

σε σχέση με το 2015· τονίζει, για τον λόγο αυτό, τη σημασία που έχει η ετήσια 

παρουσίαση εκθέσεων από την ΕΤΕπ σχετικά με τις δραστηριότητές της εκτός της 

Ένωσης υπό το πρίσμα της τήρησης των γενικών αρχών που καθοδηγούν την 

εξωτερική δράση της Ένωσης, και επισημαίνει ότι η ΕΤΕπ διαδραματίζει τον ρόλο που 

της αρμόζει στο πλαίσιο της ανανεωμένης δέσμευσης της ΕΕ για τη διασφάλιση της 

συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής και επί τη βάσει της συνοχής με τις υπόλοιπες 

πολιτικές της Ένωσης, το θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών για το 2030 και τη 

Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα στηρίζοντας την εκπαίδευσης και τη δημιουργία 

αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, διασφαλίζοντας τον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και των κοινωνικών και περιβαλλοντικών δικαιωμάτων, καθώς και την 

προαγωγή της ισότητας των φύλων· υπογραμμίζει ότι η ΕΤΕπ, στο πλαίσιο της 

υποστήριξης των επιχειρήσεων της ΕΕ στο εξωτερικό, θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως 

υπόψη την εμπορική στρατηγική της ΕΕ, ιδίως δε τις ισχύουσες και τις μελλοντικές 

εμπορικές συμφωνίες· 

2. καλεί την ΕΤΕπ να αναπτύξει, σε συνεργασία με την ΕΥΕΔ και τη ΓΔ DEVCO, 

μεθοδολογία μέτρησης του αντικτύπου που έχουν οι δανειοδοτικές πράξεις της εκτός 

της ΕΕ στη συνολική συνεργασία της ΕΕ για την ανάπτυξη, ειδικότερα δε όσον αφορά 

το Θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών με ορίζοντα το 2030 και τον αντίκτυπο στα 

ανθρώπινα δικαιώματα· 

3. σημειώνει ότι μέσω των δανειοδοτικών μέσων της η ΕΤΕπ μπορεί να αποτελέσει 

σημαντική κινητήρια δύναμη για τη νέα οικονομική διπλωματία της ΕΕ· τονίζει, στο 

πλαίσιο αυτό, ότι η ΕΤΕπ πρέπει να λάβει υπόψη στις πράξεις της τα θέματα 

οικονομικής διπλωματίας· 

4. υποστηρίζει την ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων ανάμεσα στην ΕΤΕπ και τους 

οργανισμούς ανάπτυξης των κρατών μελών, καθώς και τα σχέδια που υλοποιούνται από 

κοινού από την ΕΤΕπ και άλλες πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης (ΠΤΑ), ειδικότερα 

όταν στόχος των εν λόγω σχεδίων είναι να συμβάλουν στην επίτευξη των Στόχων 

Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών για το 2030· 

5. τονίζει ότι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση και τη διεθνοποίηση αποτελούν σημαντικά 

εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ· υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν τη 

ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας· πιστεύει ότι η ΕΤΕπ, μολονότι κινείται προς 

τη σωστή κατεύθυνση,  θα πρέπει να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες για να 

εξασφαλίσει ευκολότερη και αποτελεσματικότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση για 

τις ΜΜΕ προκειμένου αυτές οι τελευταίες να μπορέσουν να ενσωματωθούν στις 

παγκόσμιες αλυσίδες αξίας· θεωρεί ότι η ΕΤΕπ πρέπει να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις 
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της ΕΕ οι οποίες επιθυμούν να ασκήσουν επιχειρηματικές δραστηριότητες στο 

εξωτερικό, μεταξύ άλλων με τη διευκόλυνση για τη χρηματοδότηση του εμπορίου· 

6. διαπιστώνει ότι κατά τα τελευταία έτη σημειώθηκε έλλειψη δράσεων για τη στήριξη 

των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) προς την Ασία· τονίζει ότι οι επενδυτές της ΕΕ, 

και ιδίως οι ΣΜΕ, πρέπει να έχουν μεγαλύτερη παρουσία στις αγορές της Κίνας, της 

Ινδίας και των χωρών του ASEAN, και να επωφελούνται από ίσους όρους 

ανταγωνισμού· καλεί την ΕΤΕπ να παράσχει σε εταιρείες της ΕΕ άμεση 

χρηματοδότηση για τη στήριξη των εξερχόμενων επενδύσεων, μεταξύ άλλων και μέσω 

της εντολής εξωτερικού δανεισμού (ΕΕΔ)· 

7. υπενθυμίζει ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Γειτονίας και οι χώρες ΑΚΕ είναι οι περιοχές 

που πρέπει να επωφελούνται κατά προτεραιότητα από τα επενδυτικά σχέδια της ΕΤΕπ· 

εκφράζει κατά συνέπεια λύπη για το γεγονός ότι από ολόκληρο τον κόσμο η Αφρική 

είναι η περιφέρεια η οποία έλαβε το 2016 το μικρότερο χρηματοδοτικό πακέτο· ζητεί 

να αντιστραφεί κατά τα προσεχή έτη αυτή η τάση· 

8. υπογραμμίζει την αποτελεσματικότητα της επενδυτικής διευκόλυνσης που 

δρομολογήθηκε το 2003 στο πλαίσιο των συμφωνιών του Κοτονού, και ζητεί να 

διατηρηθεί ανάλογο μέσο μετά την επαναδιαπραγμάτευση, το 2020, των συμφωνιών 

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών εταίρων ΑΚΕ· 

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

τομέα και στη στήριξη που παρέχει στη μικροχρηματοδότηση, και αναγνωρίζει ότι οι 

δραστηριότητές της προσφέρουν νέες οικονομικές και εμπορικές ευκαιρίες· 

υπογραμμίζει ότι υπάρχει ανάγκη για κατάλληλη και αποδοτική προσαρμογή των 

δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ στις τρέχουσες διεθνείς προκλήσεις· ζητεί να διευρυνθεί η 

εντολή εξωτερικού δανεισμού της ΕΤΕπ με σκοπό να ενισχυθεί ο ρόλος της στην 

επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης και να παράσχει στρατηγική απάντηση στην 

αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης, αλλά και για να είναι σε θέση 

να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στη νέα στρατηγική για τον ιδιωτικό τομέα· καλεί, στο 

πλαίσιο αυτό, την ΕΤΕπ να ενισχύσει τη συμμετοχή της σε έργα υποδομής στους τομείς 

των μεταφορών και της ψηφιοποίησης τα οποία απαιτούνται για την προώθηση των 

τοπικών και περιφερειακών εμπορικών οδών και να ενισχύσει τη διεθνοποίηση των 

ΜΜΕ, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην υλοποίηση της Συμφωνίας του ΠΟΕ 

για τη διευκόλυνση του εμπορίου· επαναλαμβάνει ότι η ΕΤΕπ πρέπει να εναρμονίσει τις 

δραστηριότητές της με τους ΣΒΑ του ΟΗΕ·  

10. επισημαίνει ότι, το 2016, η ΕΤΕπ ενέκρινε νέους μηχανισμούς μικροχρηματοδότησης, 

έναν για την Καραϊβική, έναν για τον Ειρηνικό και δύο για την Αφρική, συνολικού 

ύψος 110 εκατομμυρίων ευρώ, και έναν για τη νότια γειτονία, ύψους 75 εκατομμυρίων 

ευρώ· υπενθυμίζει ότι με τους μηχανισμούς μικροχρηματοδότησης και την τεχνική 

συνδρομή διατέθηκαν 300 εκατομμύρια ευρώ σε περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο 

δικαιούχους· καλεί την ΕΤΕπ να συμπεριλάβει στην επόμενη έκθεσή της τα 

αποτελέσματα μόχλευσης των μηχανισμών αυτών, όπως επίσης και τα κεφάλαια που 

διατέθηκαν μέσω των χρηματοδοτικών μέσων εξωτερικής δράσης· 

11. σημειώνει το γεγονός ότι, το 2016, οι μισές από τις δανειοδοτικές δράσεις της ΕΤΕπ 

στο πλαίσιο της ΕΕΔ είχαν ως αποδέκτες χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές, με 

απώτερο σκοπό την τόνωση των μικροπιστώσεων· καλεί την ΕΤΕπ να διενεργήσει 
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αξιολόγηση με βάση το φύλο για την χορήγηση δανείων από τους ενδιάμεσους 

χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, δεδομένου ότι οι μικροπιστώσεις προορίζονται 

κυρίως για γυναίκες επιχειρηματίες· 

12. θεωρεί ότι η ΕΤΕπ πρέπει να τονώσει την ικανότητα που διαθέτει για ανάληψη και 

κάλυψη κινδύνων, κυρίως όσον αφορά σχέδια για την ανάπτυξη και την ενίσχυση του 

ιδιωτικού τομέα, καθώς και σχέδια που εντάσσονται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για 

την οικονομική ανθεκτικότητα· 

13. καλεί την ΕΤΕπ να βελτιώσει την πρόσβαση σε πληροφορίες όσον αφορά το σύστημα 

συμβάσεων και υπεργολαβιών και τα οικονομικά στοιχεία που σχετίζονται με έργα 

χρηματοδοτούμενα από την ΕΤΕπ, καθώς και τη συμμόρφωσή τους με τους ΣΒΑ· ζητεί 

συγκεκριμένα από την ΕΤΕπ να παράσχει καλύτερη και πιο συστηματική ενημέρωση, 

ιδίως προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όσον αφορά τη χορήγηση δανείων από τους 

ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, με στόχο να ενισχυθεί τόσο η 

αποτελεσματικότητα του κοινοβουλευτικού ελέγχου όσο και η διαφάνεια· τονίζει ότι 

είναι πολύ σημαντικό η διαδικασία λήψης αποφάσεων να γίνεται χωρίς αποκλεισμούς 

με τη συμμετοχή των σχετικών παραγόντων και οργανώσεων της κοινωνίας των 

πολιτών· 

14. καλεί την ΕΤΕπ να προωθήσει τη χρηματοδότηση έργων  που συνάδουν με τη 

στρατηγική για την κλιματική αλλαγή και τη συμφωνία του Παρισιού, τη σταδιακή 

κατάργηση της στήριξης στα ορυκτά καύσιμα, προκειμένου να καταστεί ζωτικό μέσο 

της ΕΕ στο πλαίσιο της παγκόσμιας κοινής προσπάθειας για την αντιμετώπιση της 

αλλαγής του κλίματος, και να υποστηρίξει τη βιώσιμη ανάπτυξη και την επίτευξη ενός 

πιο ανταγωνιστικού, ασφαλούς και βιώσιμου ενεργειακού συστήματος, 

ευθυγραμμισμένου με την ενεργειακή στρατηγική για το 2030· προς τούτο, καλεί την 

ΕΤΕπ να μην χρηματοδοτεί σχέδια που περιλαμβάνουν εξαιρετικά ρυπογόνες και 

παρωχημένες τεχνολογίες, ιδίως δε όταν διευκολύνει επενδύσεις στον τομέα της 

ενέργειας· καλεί την ΕΤΕπ να αυξήσει τον δανεισμό της σε δημόσια έργα υποδομής 

που στοχεύουν στον περιορισμό των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής (π.χ., 

πλημμύρες), καθώς και σε μικρής κλίμακας έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
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