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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. τονίζει και επιδοκιμάζει τη σημασία που αποδίδει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

(ΕΤΕπ) σε επιχειρήσεις εκτός της ΕΕ στο πλαίσιο της συνολικής δανειοδοτικής 

δραστηριότητάς της· τονίζει ότι οι νέες δανειοδοτήσεις εκτός της ΕΕ θα πρέπει να 

συνεχίσουν να διατηρούν ισορροπημένη κατανομή μεταξύ της στήριξης της κοινωνικής 

και οικονομικής υποδομής και της στήριξης της ανάπτυξης τόσο του τοπικού ιδιωτικού 

τομέα, όσο και του αντίστοιχου δημόσιου· υπενθυμίζει ότι το 10 % της συνολικής 

δανειοδοτικής δραστηριότητας της ΕΤΕπ προορίζεται για δραστηριότητες εκτός της 

Ένωσης· τονίζει, για τον λόγο αυτό, τη σημασία που λαμβάνει η ετήσια υποβολή 

εκθέσεων από την ΕΤΕπ σχετικά με τις δραστηριότητές της εκτός της Ένωσης, όσον 

αφορά την τήρηση της αρχής της συνοχής της πολιτικής, η οποία καθοδηγεί την 

εξωτερική δράση της Ένωσης, το θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη 

ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, και τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα· 

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις δραστηριότητες της ΕΤΕπ που αφορούν την 

υποβολή εκθέσεων που έχουν στόχο την εξασφάλιση αυξανόμενου επιπέδου 

διαφάνειας αλλά απαιτεί ευρύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις 

δραστηριότητές της, ιδίως όσον αφορά το σύστημα σύναψης συμβάσεων και 

υπεργολαβίας, καθώς και την πρόσβαση σε οικονομικά δεδομένα για έργα που 

χρηματοδοτεί η ΕΤΕπ· καλεί την ΕΤΕπ να ενισχύσει τη συμμετοχή της κοινωνίας των 

πολιτών και των ενδιαφερομένων·μερών· 

3. υπενθυμίζει ότι οι δραστηριότητες της ΕΤΕπ πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις 

εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της Ένωσης· υπογραμμίζει ότι οι όροι δανεισμού 

θα πρέπει να διευκολύνουν την επίτευξη αυτών των στόχων και ιδίως την ανάπτυξη των 

περιφερειακών περιοχών της Ένωσης με την προώθηση της ανάπτυξης και της 

απασχόλησης· καλεί την ΕΤΕπ να ενισχύσει σημαντικά 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 συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη, και ιδίως εκείνα με 

χαμηλότερο ποσοστό επιτυχίας όσον αφορά την έγκριση έργων· 

4. καλεί την ΕΤΕπ να συνεχίσει να αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στη δανειοδότησή της 

εκτός της ΕΕ για την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, που αποτελεί μείζονα κινητήρια 

δύναμη για τη μείωση της φτώχειας, και να ασκεί επίδραση στη χρηματοδότηση και 

στις πιστώσεις που απευθύνονται σε ιδρύματα μικροχρηματοδότησης· καλεί επίσης την 

ΕΤΕπ, στο πλαίσιο αυτό, να βελτιώσει την αποτελεσματική πρόσβαση των ΜΜΕ στη 

χρηματοδότηση και να θεσπίσει πιο προορατικές απαιτήσεις πολιτικής για τις ΜΜΕ και 

τις πολύ μικρές επιχειρήσεις όσον αφορά τις ενδιάμεσες τράπεζες που θα εκταμιεύουν 

κεφάλαια της ΕΤΕπ· λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι το ήμισυ του συνόλου των 

δανειοδοτικών πράξεων της ΕΤΕπ στο πλαίσιο της εντολής εξωτερικής δανειοδότησης 

(ΕΕΔ) έχει ως αποδέκτες χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές, με απώτερο σκοπό την 

τόνωση των μικροπιστώσεων, και καλεί την ΕΤΕπ να παρέχει πληρέστερες και πιο 
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συστηματικές πληροφορίες σχετικά με τη χορήγηση δανείων από χρηματοπιστωτικούς 

διαμεσολαβητές· ζητεί στρατηγική συνεισφορά της ΕΤΕπ για την αντιμετώπιση των 

βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης με τη διεύρυνση της ΕΕΔ της ΕΤΕπ· 

5. ζητεί από την ΕΤΕπ να μοχλεύει χρηματοδοτικούς πόρους μέσω συμπράξεων με άλλα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συνδυασμού δικών της δανείων και επιχορηγήσεων 

τρίτων, και περαιτέρω κινητοποίησης των πηγών χρηματοδότησής της και των 

τεχνικών συμβουλών της και να βοηθάει στην προσέλκυση περισσότερης 

χρηματοδότησης· καλεί την ΕΤΕπ να διασφαλίζει καλύτερα την τήρηση των στόχων 

της Ένωσης για το περιβάλλον και την κοινωνική πολιτική, περιλαμβανομένων των 

συγχρηματοδοτούμενων έργων ή των συνεισφορών σε επενδυτικά ταμεία και σε ταμεία 

επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων· 

6. καλεί την ΕΤΕπ να ευθυγραμμίσει τις δραστηριότητές της με τις πλέον πρόσφατες 

συστάσεις της Διάσκεψης του ΟΗΕ για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD), και 

να στηρίξει την ενίσχυση των νέων βιομηχανικών πολιτικών των αναπτυσσόμενων 

χωρών, με τη συμβολή της στη δημιουργία εργαλείων επενδυτικής πολιτικής και την 

εστίαση σε διάφορους τομείς, οικονομικές δραστηριότητες και μηχανισμούς για τη 

μεγιστοποίηση της συμβολής των επενδύσεων στην ανάπτυξη των βιομηχανικών 

ικανοτήτων· 

7. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανάπτυξη από την ΕΤΕπ της πρωτοβουλίας για 

την οικονομική ανθεκτικότητα, η οποία έχει στόχο να βοηθάει τις χώρες των Δυτικών 

Βαλκανίων και τις χώρες της νότιας γειτονίας της ΕΕ να αντιμετωπίσουν τις 

προκλήσεις της παράτυπης μετανάστευσης και της αναγκαστικής εκτόπισης 

πληθυσμών· ζητεί αυξημένη χρηματοδότηση για την πρωτοβουλία αυτή και την 

ενίσχυση της συμμετοχής της ΕΤΕπ στις εν λόγω περιοχές, με σκοπό τη στήριξη της 

ανθρωπιστικής δράσης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της οικονομικής ανάπτυξης 

και της βελτίωσης των υποδομών· εκφράζει την ικανοποίησή του, στο πλαίσιο αυτό, για 

την έγκριση των πρώτων έργων του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Εξωτερικών Επενδύσεων 

(ΕΣΕΕ) στην Αφρική και προσβλέπει στην ενίσχυση του ρόλου της ΕΤΕπ· 

8. καλεί την ΕΤΕπ να επενδύσει σημαντικά ποσά στην περιβαλλοντική μετάβαση στις 

χώρες της ανατολικής γειτονίας· 

9. εκφράζει την ικανοποίησή του για το σχέδιο της ΕΤΕπ να δημιουργήσει ένα Ομόλογο 

Στήριξης της Βιωσιμότητας, και την ενθαρρύνει να υιοθετήσει βασικό ρόλο στη 

βιώσιμη χρηματοδότηση τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρώπης· καλεί την ΕΤΕπ να 

δώσει προτεραιότητα στη στήριξη μέσω των δανειοδοτικών δραστηριοτήτων της στην 

επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών μέσω της 

περαιτέρω απελευθέρωσης των επενδύσεων σε κοινωνικά, πράσινα και βιώσιμα έργα· 

10. είναι της άποψης ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει να συνεχίσει να ενισχύει τον ρόλο της όσον 

αφορά τη συμβολή της στην επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης σύμφωνα με τους ΣΒΑ, και 

ότι η δανειοδότηση δυνάμει της στρατηγικής για το κλίμα θα πρέπει να επικεντρώνεται 

κυρίως στους τομείς των καθαρών μεταφορών και της ενέργειας, επειδή αυτοί 

διαθέτουν μεγάλο δυναμικό καινοτομίας· καλεί την ΕΤΕπ να καταργήσει σταδιακά την 

υποστήριξή της για τα ορυκτά καύσιμα και τα έργα που προκαλούν αποψίλωση και 

απώλεια βιοποικιλότητας, και να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στις επιπτώσεις των 

δραστηριοτήτων της στα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των εργαζομένων· 
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11. καλεί την ΕΤΕπ να εξασφαλίσει ότι οι εταιρείες που συμμετέχουν σε έργα 

συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΤΕπ τηρούν τις αρχές της ισότητας της αμοιβής και 

της διαφάνειας των μισθών, καθώς και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, 

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

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

και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης1· 

ζητεί επίσης να λαμβάνονται υπόψη, κατά τη λήψη των αποφάσεων της ΕΤΕπ σε σχέση 

με τη χρηματοδότηση έργων, οι ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί οι υποψήφιες 

επιχειρήσεις στο πεδίο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης· 

12. υπενθυμίζει στην ΕΤΕπ ότι η δράση της πρέπει να συνάδει με την εντολή ανάπτυξης 

που έχει λάβει στο πλαίσιο της ΕΕΔ, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι επενδύσεις 

στις αναπτυσσόμενες χώρες αποφέρουν τα αναμενόμενα έσοδα στις τοπικές 

φορολογικές αρχές·  

13. καλεί την ΕΤΕπ, λαμβάνοντας υπόψη την ανεπαρκή ικανότητα παραγωγής έργων στον 

δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και τη μειωμένη δανειοληπτική ικανότητα σε ορισμένα 

κράτη μέλη, και με σκοπό τη μείωση του κενού επενδύσεων στην Ένωση, να εξετάσει 

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

μέσω του ίδιου του κράτους μέλους, είτε μέσω εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών που 

υπάγονται στον τομέα της δημόσιας διοίκησης ή ενεργούν εξ ονόματος ενός κράτους 

μέλους, σε έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΤΕπ, να θεωρούνται έκτακτα μέτρα κατά 

την έννοια των άρθρων 3 και 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συμβουλίου, 

της 7ης Ιουλίου 1997, για την ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής κατάστασης 

και την εποπτεία και το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών2. 

  

                                                 
1 ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 23. 
2 ΕΕ L 209 της 2.8.1997, σ. 1. 



 

PE625.387v03-00 6/7 AD\1165614EL.docx 

EL 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ημερομηνία έγκρισης 11.10.2018    

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +: 

–: 

0: 

33 

2 

1 

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 

ψηφοφορία 

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel 

Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, 

Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, 

Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, 

Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie 

Mineur, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada 

Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim 

Schuster, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Jan 

Zahradil 

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 

ψηφοφορία 

Sander Loones, Fernando Ruas, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca 

Sánchez-Neyra 

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) 

παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία 

Beatriz Becerra Basterrechea, Czesław Hoc, Stanisław Ożóg, Jozo 

Radoš, Anders Sellström 

 
  



 

AD\1165614EL.docx 7/7 PE625.387v03-00 

 EL 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

33 + 

ALDE Beatriz Becerra Basterrechea, Elsi Katainen, Jozo Radoš 

ECR Czesław Hoc, Sander Loones, Stanisław Ożóg, Jan Zahradil 

EFDD Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth 

GUE/NGL Eleonora Forenza, Helmut Scholz 

PPE Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, 

Christophe Hansen, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul 

Rübig, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anders Sellström, Adam 

Szejnfeld 

S&D Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David 

Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster 

VERTS/ALE Heidi Hautala, Yannick Jadot 

 

2 - 

ENF France Jamet 

GUE/NGL Anne-Marie Mineur 

 

1 0 

ENF Danilo Oscar Lancini 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων: 

+ : υπέρ 

- : κατά 

0 : αποχή 

 


