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Η ΕΤΕπ έχει χρηµατοδοτήσει µε περίπου 2 δισ. ευρώ έργα ορυκτών καυσίµων πέρυσι 
και 13,4 δισ. ευρώ από το 2013. 

Προκαταρκτικό κείµενο που συµφωνήθηκε από τα κράτη µέλη της ΕΕ καλεί την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (European Investment Bank /EIB) να σταµατήσει τη 
χρηµατοδότηση σχεδίων ορυκτών καυσίµων, κάτι που θα είναι µια σηµαντική 
πρόοδος στην κλιµατική πολιτική  της ένωσης και ένα πλήγµα  για τις βιοµηχανίες 
άνθρακα, φυσικού αερίου και πετρελαίου. 

Το έγγραφο, σύµφωνα µε  το Reuters, συµφωνήθηκε την Τρίτη 5/11/2019 από τους 
εκπροσώπους των 28 εθνικών κυβερνήσεων της ΕΕ, αλλά εξακολουθεί να χρειάζεται το 
πράσινο φως από περισσότερους διπλωµάτες. 

Το κείµενο, για πρώτη φορά, καλεί την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), µια 
πολυµερή τράπεζα ανάπτυξης (MDB) και κορυφαίο δανειστή της Ένωσης, να τερµατίσει τη 
χρηµατοδότηση έργων µε ορυκτά καύσιµα πολλών δισεκατοµµυρίων ευρώ µε στόχο τη 
µείωση εκποµπών άνθρακα. 

Η ΕΕ "ενθαρρύνει τους MDB να υιοθετήσουν υπεύθυνες επενδυτικές πολιτικές και να 
σταµατήσουν τη χρηµατοδότηση έργων ορυκτών καυσίµων, ιδίως εκείνων που 
χρησιµοποιούν στερεά ορυκτά, λαµβάνοντας υπόψη τις αειφόρες αναπτυξιακές και 
ενεργειακές ανάγκες των χωρών εταίρων", ανέφερε το έγγραφο. 

Τα στοιχεία της ΕΤΕπ δείχνουν ότι η τράπεζα χρηµατοδότησε περίπου 2 
δισεκατοµµύρια ευρώ έργα ορυκτών καυσίµων πέρυσι και 13,4 δισεκατοµµύρια ευρώ από το 
2013. 

Το κείµενο επρόκειτο να συζητηθεί σήµερα Τετάρτη σε συνεδρίαση των κορυφαίων 
διπλωµατών της ΕΕ. ∆ύο αξιωµατούχοι της ΕΕ δήλωσαν ότι οι διαπραγµατεύσεις βρίσκονται 
ακόµη σε εξέλιξη και ότι το κείµενο θα µπορούσε να αλλάξει και να «µαλακώσει». 

Οι χώρες της ΕΕ έχουν εδώ και καιρό χωριστεί σε αυτό το θέµα. Κάποιοι υποστηρίζουν 
την κίνηση, ενώ άλλοι, όπως η Γερµανία, η Ιταλία, η Πολωνία και η Λετονία, επιθυµούν η 
ΕΤΕπ να συνεχίσει να χρηµατοδοτεί ορισµένα είδη έργων φυσικού αερίου για να τα βοηθήσει 
να αποµακρυνθούν από τον άνθρακα ή την πυρηνική ενέργεια ή για λόγους ενεργειακής 
ασφάλειας. 

 



 
Οι υπουργοί Οικονοµικών της ΕΕ πρόκειται να εγκρίνουν το κείµενο σε συνεδρίαση 

την Παρασκευή, µια εβδοµάδα πριν από το συµβούλιο της ΕΤΕπ που πρόκειται να συζητήσει 
την πολιτική χρηµατοδότησης της ενέργειας. 

Το συµβούλιο της ΕΤΕπ, το οποίο απαρτίζεται από τους ίδιους υπουργούς 
οικονοµικών της ΕΕ, οι οποίοι θα πρέπει να εγκρίνουν το έγγραφο την Παρασκευή, δεν 
κατάφερε να επιτύχει συµφωνία για τον τερµατισµό της χρηµατοδότησης των ορυκτών 
καυσίµων τον περασµένο Οκτώβριο, καθώς οι χώρες παρέµειναν διαιρεµένες.  
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