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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. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την επιχειρησιακή στρατηγική της, η ΕΤΕπ έχει ως στόχο 
να υποστηρίζει τους ευρωπαϊκούς στρατηγικούς στόχους, όπως η αποκατάσταση της 
ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και η μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη και 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης, η διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση 
για τις ΜΜΕ, η προστασία του περιβάλλοντος και η προώθηση της ενεργειακής 
μετάβασης μέσω της χρηματοδότησης έργων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και 
μετριασμού της, η αντιμετώπιση της κρίσης απασχόλησης που αντιμετωπίζει η νέα 
γενιά της ΕΕ, η στήριξη έργων υποδομής και η συμβολή στον μετριασμό των αιτίων 
της μετανάστευσης·

2. υπογραμμίζει ότι οι όροι της ΕΤΕπ όσον αφορά τη χορήγηση δανείων θα πρέπει να 
διευκολύνουν την ανάπτυξη των περιφερειακών περιοχών της Ένωσης με την 
προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης· καλεί την ΕΤΕπ να ενισχύσει 
σημαντικά τους μηχανισμούς για την παροχή τεχνικής βοήθειας και 
χρηματοοικονομικής εμπειρογνωμοσύνης προς τις τοπικές και περιφερειακές αρχές 
πριν από την έγκριση των έργων, ώστε να βελτιωθεί η προσβασιμότητα και να 
εξασφαλιστεί η συμμετοχή όλων των κρατών μελών, και ιδίως εκείνων με χαμηλότερο 
ποσοστό επιτυχίας όσον αφορά την έγκριση έργων·

3. σημειώνει ότι το συνολικό εγγεγραμμένο κεφάλαιο της ΕΤΕπ ανέρχεται σε 243 
δισεκατομμύρια ευρώ· σημειώνει επίσης ότι στους μετόχους της ΕΤΕπ 
περιλαμβάνονται όλα τα κράτη μέλη και ότι, εκτός από το καταβεβλημένο κεφάλαιο, τα 
κράτη μέλη δεσμεύονται επίσης να χορηγούν πρόσθετα κεφάλαια κατόπιν αιτήματος· 
επισημαίνει ότι οι τέσσερις μεγαλύτεροι μέτοχοι είναι η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία 
και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθένας με 39,14 δισεκατομμύρια ευρώ ή το 16,11% του 
συνόλου·

4. σημειώνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει εγγύηση στην ΕΤΕπ, γεγονός φυσιολογικό 
στην περίπτωση κρατικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την αποστολή να 
συνεισφέρουν στην επίτευξη των δημόσιων στόχων· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η 
κατάσταση απαιτεί τις πιο υπεύθυνες πιστωτικές πολιτικές, ούτως ώστε τα κονδύλια να 
δαπανώνται με αποτελεσματικό τρόπο για ολόκληρη την Ένωση, τα κράτη μέλη της και 
το δημόσιο συμφέρον· καλεί την ΕΤΕπ, η οποία δραστηριοποιείται στο πλαίσιο μιας 
αναπτυξιακής εντολής, να διασφαλίζει καλύτερα την τήρηση των στόχων της Ένωσης 
για το περιβάλλον και την κοινωνική πολιτική και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του 
ΟΗΕ, περιλαμβανομένων των συγχρηματοδοτούμενων έργων ή των συνεισφορών σε 
επενδυτικά ταμεία και σε ταμεία επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων·

5. τονίζει ότι στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων της ΕΤΕπ στο πλαίσιο του σχεδίου 
δράσης 2017-19 θα πρέπει να βρίσκεται η αποτελεσματική υλοποίηση των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μια έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη·

6. επισημαίνει ότι μέρος της συνολικής δανειοδοτικής δραστηριότητας της ΕΤΕπ 
προορίζεται για δραστηριότητες εκτός της Ένωσης· επισημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει 
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στενός συντονισμός και συμπληρωματικότητα μεταξύ των δραστηριοτήτων εξωτερικής 
δανειοδότησης της ΕΤΕπ και του Εξωτερικού Επενδυτικού Σχεδίου της ΕΕ·

7. επισημαίνει ότι η ΕΤΕπ, κατά την παροχή στήριξης σε εταιρείες της ΕΕ στο εξωτερικό, 
θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη την εμπορική στρατηγική της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων και μελλοντικών συμφωνιών ελεύθερων 
συναλλαγών, υπηρεσιών και επενδύσεων· επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο αυτό, η ΕΤΕπ 
θα πρέπει να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή στις απαιτήσεις της διεθνοποίησης των 
ευρωπαϊκών ΜΜΕ·

8. θεωρεί ότι η αναλογία μεταξύ των χρηματοδοτικών πόρων που προορίζονται για τα 
καθήκοντα της ΕΤΕπ εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (90 %) και εκείνων που 
υλοποιούν τους στόχους της σε περισσότερες από 150 τρίτες χώρες (10 %) θα πρέπει να 
αναλυθεί και να προσαρμοστεί, εάν χρειαστεί·

9. σημειώνει ότι η ΕΤΕπ έχει δεσμεύσει το 25 % της συνολικής χρηματοδότησής της για 
έργα σχετικά με την κλιματική αλλαγή, ποσοστό που θα αυξηθεί σε 35 % μέχρι το 
2020· επισημαίνει ότι η τάση αυτή θα πρέπει να αξιολογηθεί θετικά, σημειώνοντας ότι 
τα έργα που υποστηρίζονται θα πρέπει να είναι αποτελεσματικά όχι μόνο για την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, αλλά και από χρηματοπιστωτική σκοπιά·

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, και ότι η δράση για το 
κλίμα θα πρέπει να επικεντρώνεται κυρίως στις καθαρές μεταφορές και την παραγωγή 
καθαρής ενέργειας, στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας (για θέρμανση, μεταφορές 
και παραγωγή), στην καθαρή βιομηχανική παραγωγή και στη βιώσιμη γεωργία, στην 
επεξεργασία και την παροχή νερού, και εν γένει στην περιβαλλοντική μετάβαση·

11. σημειώνει ότι τα κονδύλια της ΕΤΕπ έχουν χρησιμοποιηθεί από εταιρείες οι οποίες 
εμπλέκονται στο σκάνδαλο των εκπομπών καυσαερίων, και ειδικά από τη Volkswagen, 
και ότι, ως εκ τούτου, ενδέχεται να έχουν χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση 
δραστηριοτήτων που δεν ήταν αντιδεοντολογικές και παράνομες·

12. θεωρεί ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει να αυξήσει τη διαφάνειά της έναντι όχι μόνο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και των αρχών των κρατών μελών· θεωρεί απολύτως 
δίκαιο οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των πολιτών να πρέπει να λαμβάνουν περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της ΕΤΕπ·

13. τονίζει ότι, στο πλαίσιο των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων για την αποχώρηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να θεσπιστούν λεπτομερείς 
ρυθμίσεις για όλες τις υποχρεώσεις του Ηνωμένου Βασιλείου έναντι της ΕΤΕπ, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα επηρεαστεί η ικανότητα της ΕΤΕπ να 
επιτυγχάνει τους στόχους της·

14. υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας και, 
συνεπώς, καλεί την ΕΤΕπ να γεφυρώσει την έλλειψη πρόσβασης σε πιστώσεις με την 
ενίσχυση των υφιστάμενων προγραμμάτων, όπως ο ευρωπαϊκός μηχανισμός 
μικροχρηματοδοτήσεων Progress, και με την αύξηση της χρηματοδότησης που τους 
χορηγείται· προτείνει, στο πλαίσιο της πολιτικής για τις ΜΜΕ και τις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, την καθιέρωση πιο προορατικών απαιτήσεων για τις ενδιάμεσες τράπεζες 
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που εκταμιεύουν χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ.
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