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Πλαίσιο και θετικές πτυχές της πρότασης της Επιτροπής

Η εξωτερική εντολή της ΕΤΕπ αποτελεί αντικείμενο συναπόφασης του Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου από το 2009, ύστερα από μια αμφισβήτηση της επιλεγείσας νομικής βάσης 
εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η ΕΕ παρέχει δημοσιονομική εγγύηση στην ΕΤΕπ για την κάλυψη κινδύνων κρατικής ή 
πολιτικής φύσης, όσον αφορά δραστηριότητες δανείων και εγγυήσεων δανείων που 
πραγματοποιούνται εκτός της ΕΕ, στο πλαίσιο της στήριξης των στόχων εξωτερικής 
πολιτικής της ΕΕ.

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής1 βασίζεται στην ενδιάμεση ανασκόπηση της 
εξωτερικής εντολής της ΕΤΕπ, δηλαδή σε όλες τις μελέτες και συζητήσεις που 
πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο χρόνο για το θέμα αυτό2. 
Η πρόταση θέτει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για την περαιτέρω βελτίωση του εκτός ΕΕ έργου 
της ΕΤΕπ από την άποψη της αποτελεσματικότητας, του συντονισμού και της ευθυγράμμισης 
με τους στόχους της ΕΕ. 
Η έγκριση και εφαρμογή της πρότασης αυτής θα επιτρέψει στην ΕΤΕπ να γίνει 
αποτελεσματικότερη στις εκτός ΕΕ χώρες και να ενισχύσει τις δυνατότητές της στο διάστημα 
έως το 2013. 

Το ανώτατο όριο των χρηματοδοτήσεων της ΕΤΕπ στο πλαίσιο της εγγύησης της ΕΕ για όλη 
την περίοδο 2007-2013 ορίζεται σε 27,8 δισ. ευρώ, αναλυόμενα ως εξής:

(α) μια γενική εντολή, ύψους 25,8 δισ. ευρώ

(β) μια εντολή για την κλιματική αλλαγή, ύψους 2 δισ. ευρώ.

Οι εκτιμώμενες δημοσιονομικές επιπτώσεις για την τροφοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων, 
καθώς και για τους ανθρώπινους και διοικητικούς πόρους που απαιτεί η διαχείριση των 
εγγυήσεων της ΕΕ για το 2011-2013, έχουν ως εξής:

2011 : 138,9 εκ. ευρώ
2012 : 326 εκ. ευρώ
2013 : 271 εκ. ευρώ.

Η πρόταση της Επιτροπής εξασφαλίζει τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ στις 
αντίστοιχες περιοχές, προβλέπει μια συνεκτικότερη διαμόρφωση στόχων και προτεραιοτήτων 
μέσω του καθορισμού οριζόντιων στόχων υψηλού επιπέδου, ενισχύει την εστίαση και τις 
δυνατότητες της ΕΤΕπ όσον αφορά την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων και υποδεικνύει 
συγκεκριμένους μηχανισμούς για τη βελτίωση του συντονισμού με τους άλλους 

                                               
1 Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση εγγύησης της EE 
στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από δάνεια και εγγυήσεις για σχέδια εκτός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2010)0174). Βλ. επίσης COM(2010)173.
2 Ανεξάρτητη αξιολόγηση από την COWI (Φεβρ. 2010), έκθεση και συστάσεις της διευθύνουσας επιτροπής 
«σοφών» υπό την προεδρία του Michel Camdessus (Φεβρ. 2010), SEC(2010)442, SEC(2010)443, μελέτη του 
θεματικού τμήματος για τη μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων: πώς να αναβαθμιστεί ο 
ρόλος της ΕΤΕπ στην ανάπτυξη.
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χρηματοδοτικούς οργανισμούς και με τους διεθνείς χορηγούς βοήθειας. Η Επιτροπή 
προτείνει την ενεργοποίηση της προαιρετικής εντολής, ύψους 2 δισ. ευρώ, όχι ως αύξηση 
μεμονωμένων περιφερειακών ανώτατων ορίων, αλλά ως εντολή που αφορά σχέδια τα οποία 
συμβάλλουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής σε όλες τις περιοχές που 
καλύπτονται από την απόφαση. 

Η έγκριση της πρότασης της Επιτροπής θα επέτρεπε να αξιοποιηθεί περαιτέρω η θετική 
εμπειρία της ΕΤΕπ στις εκτός ΕΕ χώρες και να επιτευχθούν πολύ καλύτερα, ουσιαστικότερα 
και συνεκτικότερα αποτελέσματα.

Σημεία προς συζήτηση

Υπάρχουν ωστόσο ορισμένοι τομείς για τους οποίους ο εισηγητής προτείνει να 
πραγματοποιηθούν διεξοδικότερες συζητήσεις στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, καθώς επίσης με τα άλλα ενδιαφερόμενα όργανα και μέρη:

1) Τα ανώτατα όρια παραμένουν αμετάβλητα παρά την προσθήκη νέων επιλέξιμων 
χωρών και το πολύ υψηλό ποσοστό απορρόφησης σε ορισμένες περιοχές έως το τέλος 
του 2010. Αυτό θα αφήσει ολόκληρες περιοχές με πολύ μικρές δυνατότητες για 
πρόσθετα σχέδια έως το 2013·

2) Υπάρχουν πολλές βελτιώσεις στον μηχανισμό ευθυγράμμισης των δραστηριοτήτων 
της ΕΤΕπ με τις πολιτικές της ΕΕ στις αντίστοιχες περιοχές. Ο προβλεπόμενος ρόλος 
της ΕΥΕΔ δεν είναι ωστόσο πολύ ενεργός, κάτι που αποβαίνει εις βάρος του 
συντονισμού μεταξύ Επιτροπής και ΕΤΕπ. Χρειάζεται επίσης περισσότερη επίβλεψη 
εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τον προσδιορισμό και την 
υλοποίηση των οριζόντιων στόχων·

3) Υπάρχουν απαιτήσεις για καλύτερη εστίαση στους αναπτυξιακούς στόχους με ex ante 
δέουσα επιμέλεια και αξιολόγηση σχεδίων. Τα κριτήρια για την αξιολόγηση σε σχέση 
με τους αναπτυξιακούς στόχους δεν προσδιορίζονται όμως με αρκετή σαφήνεια·

4) Υπάρχουν πολύ περισσότερες διατάξεις για διαφάνεια και διεξοδικότερη 
πληροφόρηση όσον αφορά τα σχέδια που εμπίπτουν στην εξωτερική εντολή της 
ΕΤΕπ, αλλά δεν είναι αρκετά σαφής ο ρόλος των διάφορων εμπλεκομένων, όπως των 
κυβερνήσεων στις χώρες υλοποίησης και των ΜΚΟ, στην αξιολόγηση του 
αναπτυξιακού αντικτύπου των σχεδίων·

5) Ένα μείζον ερώτημα κατά την εκπόνηση της ενδιάμεσης ανασκόπησης της 
εξωτερικής εντολής της ΕΤΕπ ήταν κατά πόσον έπρεπε να ληφθεί υπόψη η 
μακροχρονιότερη προοπτική. Ο εισηγητής πιστεύει ότι η διαμόρφωση σαφέστερης 
εικόνας για τις περαιτέρω εξελίξεις θα επέτρεπε καλύτερες λύσεις όσον αφορά τις 
άμεσες αλλαγές. Ειδικότερα, το ζήτημα κατά πόσον είναι σκόπιμο ή όχι να 
δημιουργηθεί αυτοτελής αναπτυξιακός οργανισμός θα συζητηθεί στο μέλλον, αλλά 
στο μεταξύ επίκειται η δημιουργία τέτοιων ικανοτήτων στο πλαίσιο της ΕΤΕπ. Κατά 
συνέπεια, θα έπρεπε να τεθεί στην έκθεση το πλαίσιο για τη συζήτηση των 
μεσοπρόθεσμων αλλαγών·
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6) Στην πρόταση της Επιτροπής η συζήτηση για τη δημιουργία πλατφόρμας συνεργασίας 
με άλλους ΔΧΟ, χορηγούς βοήθειας και λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αφήνεται 
για το μέλλον. Ταυτόχρονα έχει ήδη συγκεντρωθεί θετική πείρα, ενώ υπάρχει και μια 
υπόδειξη για τη χρησιμοποίηση μιας τέτοιας πλατφόρμας όσον αφορά την 
ενεργοποίηση του αποθεματικού των 2 δισ. ευρώ για την καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής. Επομένως η δημιουργία μιας τέτοιας πλατφόρμας είναι ζήτημα 
που πρέπει να λυθεί βραχυπρόθεσμα·

7) Θα έπρεπε να υπάρχουν σαφέστερες κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τη 
βελτίωση του συνδυασμού των επιχορηγήσεων της ΕΕ και των δανείων της ΕΤΕπ. 
Έχει βέβαια συγκεντρωθεί μεγάλη πείρα και έρευνα επί του θέματος αλλά «ο 
διάβολος βρίσκεται στις λεπτομέρειες». Το ζήτημα αυτό θα μπορούσε να διερευνηθεί 
περισσότερο στο πλαίσιο της απόφασης·

8) Παρά τη σημαντική πρόοδο ως προς τη διαφάνεια των δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ στις 
διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της εξωτερικής εντολής, εξακολουθεί να 
διατυπώνεται το αίτημα περαιτέρω αύξησής της, ιδίως όσον αφορά την αποφυγή 
επαφών με τις εταιρείες που έχουν συσταθεί ή λειτουργούν σε φορολογικούς 
παραδείσους και την εφαρμογή των προτύπων της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις και 
την καταπολέμηση της διαφθοράς·

9) Ένα ζήτημα που αφορά τον συντονισμό με τους άλλους ΔΧΟ είναι οι ανησυχίες για 
ενδεχόμενες επικαλύψεις δραστηριοτήτων και για δημιουργία ανεπιθύμητου 
ανταγωνισμού σε σχέση με τα σχέδια που χρηματοδοτεί η ΕΕ. Το Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο θα μπορούσαν να θεωρήσουν σκόπιμο να εξετάσουν το ζήτημα αυτό στο 
πλαίσιο της απόφασης·

10) Η συσσωρευμένη πείρα της ΕΤΕπ επιτρέπει να εξεταστεί η διαφοροποίηση των 
χρηματοπιστωτικών μέσων που εφαρμόζονται στις διάφορες περιοχές, οι κανόνες για 
τη δανειοδότηση ημικρατικών φορέων και η ανάγκη ενίσχυσης της ΕΤΕπ για την 
υλοποίηση της εντολής·

11) Η ενεργοποίηση της προαιρετικής εντολής για τη χρηματοδότηση σχεδίων κατά της 
κλιματικής αλλαγής θα μπορούσε να συμπληρωθεί με κάποια γενικά κριτήρια 
επιλεξιμότητας (π.χ. διατηρησιμότητα, διεθνείς δεσμεύσεις των αποδεκτριών χωρών 
κτλ.)·

12) Υπάρχουν προτάσεις να επιτραπεί στην ΕΤΕπ μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τους 
χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, την ανάληψη κινδύνων και τη διοικητική ικανότητα, 
ώστε να καταστούν δυνατές, σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, 
δραστηριότητες που θα συντελούσαν στην προσέλκυση ιδιωτικού κεφαλαίου. 
Μερικές από τις ιδέες αυτές θα ήταν ίσως πραγματοποιήσιμες πιο μακροπρόθεσμα, 
αλλά ο εισηγητής προτείνει να εξεταστούν, καθώς συνεπάγονται τροποποίηση της 
εξωτερικής εντολής και των μνημονίων συνεννόησης της ΕΤΕπ με τους άλλους ΔΧΟ·

Προοπτικές

Τα προαναφερθέντα ζητήματα προκύπτουν από τις συζητήσεις στο εσωτερικό των 
εμπλεκόμενων κοινοβουλευτικών επιτροπών (DEVE, AFET, ECON, INTA, CONT) 
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καθώς και με τους διάφορους ενδιαφερομένους.

Ο εισηγητής σάς τα θέτει προς εξέταση, αλλά οφείλει να σας πληροφορήσει ότι η αρχική 
θέση του Συμβουλίου είναι μάλλον συντηρητική, και προτείνει να γίνουν περαιτέρω 
γενικές συζητήσεις για την αναπτυξιακή πτυχή των εξωτερικών δραστηριοτήτων της 
ΕΤΕπ και παράλληλα να υπάρξει προσκόλληση στους υπάρχοντες κανόνες και 
επενδυτικούς προσανατολισμούς της. 

Εργαζόμενα στο πλαίσιο μιας διαδικασίας συναπόφασης, το Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο θα πρέπει να καταλήξουν σε έναν αμοιβαία αποδεκτό συμβιβασμό. Η 
επιτροπή θα χρειαστεί επομένως να αποφασίσει όχι μόνο για τις προτεραιότητες αλλά και 
για τα μη διαπραγματεύσιμα όρια της θέσης του Κοινοβουλίου.

Ο χρονικός ορίζοντας για τη συμφωνία αυτή θα είναι σύντομος, αφού η συμφωνία θα πρέπει 
ήδη να επιτευχθεί στις αρχές του 2011 προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχεια των 
δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ.


