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Επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη
Νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)
Στις 15 Ιουλίου 2014, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jean-Claude
Juncker, σε ομιλία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εισηγήθηκε την
δημιουργία ενός επενδυτικού σχεδίου που να στοχεύει στην δημιουργία
θέσεων εργασίας μέσω της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης
και της τόνωσης των επενδύσεων.
Για το σκοπό αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ
εξέδωσαν στις 13 Ιανουαρίου 2015 Πρόταση Κανονισμού για τη σύσταση
νέου Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ).
Το εξειδικευμένο αυτό Ταμείο θα διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και θα συγχρηματοδοτείται από την ΕΤΕπ και την ΕΕ.
Μέρος της νέας χρηματοδότησης θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την
στήριξη επενδύσεων από ΜΜΕ και εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης (δηλ.
εταιρείες που έχουν μεταξύ 250 και 3000 υπαλλήλους) μέσω του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ).
Ποιά έργα θα χρηματοδοτήσει το Ταμείο;
Η χρηματοδότηση θα διοχετεύεται σε βιώσιμα έργα, με πραγματική
προστιθέμενη αξία για την ευρωπαϊκή κοινωνική οικονομία της αγοράς.
Αυτό περιλαμβάνει κυρίως:
1. Στρατηγικές υποδομές (ευρυζωνικές επικοινωνίες, ψηφιακές και
ενεργειακές επενδύσεις σύμφωνα με τις ενωσιακές πολιτικές)
2. Υποδομές μεταφορών σε βιομηχανικά κέντρα, εκπαίδευση, έρευνα
και καινοτομία και ενέργειας (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και
ενεργειακή απόδοση)
3. Επενδύσεις που δίνουν ώθηση στην απασχόληση, ιδίως μέσω
χρηματοδότησης ΜΜΕ και μέτρων για την απασχόληση των νέων
Τα κράτη μέλη θα παρέχουν καταλόγους έργων στην κοινή ειδική ομάδα
Επιτροπής-ΕΤΕπ που θα επιλέγονται σύμφωνα με τρία βασικά κριτήρια:
1. Προστιθέμενη αξία ΕΕ (έργα στήριξης των στόχων της ΕΕ)
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2. Οικονομική βιωσιμότητα και αξία – προτεραιότητα σε έργα με υψηλή
κοινωνικο-οικονομική απόδοση
3. Έργα που μπορούν να ξεκινήσουν το αργότερο κατά την επόμενη
τριετία, δηλ. με εύλογη προσδοκία για κεφαλαιουχικές δαπάνες την
περίοδο 2015-2017.
Πώς γίνεται ο έλεγχος των επιλεγμένων σχεδίων;
Η Επιτροπή θα ακολουθήσει τρεις βασικές αρχές κατά την εφαρμογή των
κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων:
1. τα έργα θα πρέπει να καλύπτουν μια πραγματική ανάγκη – έτσι
ώστε να μην γίνεται επικάλυψη υπάρχουσας υποδομής
2. θα πρέπει να επιτρέπουν θεμιτή και εύλογη πρόσβαση σε όλους
τους χρήστες
3. η δημόσια στήριξη θα πρέπει να περιορίζεται σε ό,τι είναι
αναγκαίο ώστε να δοθεί ώθηση στις επενδύσεις και να μην καταλήξει
σε υπεραντιστάθμιση.
Πώς μπορούν να συμμετέχουν τα κράτη-μέλη;
Τα κράτη-μέλη, είτε απευθείας είτε μέσω των εθνικών αναπτυξιακών
τραπεζών τους, μπορούν να συμμετάσχουν στο ΕΤΣΕ με τη χορήγηση
κεφαλαίων.
Ποιές νομοθετικές αλλαγές πρέπει να γίνουν ώστε να επιτευχθεί αυτό το
σχέδιο;
Δεν χρειάζεται να γίνει καμία αλλαγή στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της
ΕΕ. Προκειμένου να συσταθεί το ΕΤΣΕ και να καθοριστούν οι ρυθμίσεις
χρηματοδότησής του, θα είναι απαραίτητος ένας κανονισμός βάσει του
άρθρου 172 (Διευρωπαϊκά Δίκτυα/ Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη»),
του άρθρου 175 παράγραφος 3 (Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά
Ταμεία) και του άρθρου 182 (Έρευνα και Καινοτομία/ Ορίζων 2020) και
ενδεχομένως του άρθρου 173 (Βιομηχανία) της ΣΛΕΕ.
Ο κανονισμός θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή του προγράμματος «Ορίζων
2020» και της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» στο ΕΤΣΕ.
Η σχετική πρόταση Κανονισμού, αφού έλαβε τις εισηγήσεις από τις διάφορες
Επιτροπές του Κοινοβουλίου και το ψήφισμα από την Επιτροπή Περιφερειών,
αναμένεται να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το ταχύτερο δυνατόν,
ώστε το ΕΤΣΕ να μπορεί να καταστεί λειτουργικό από τον Ιούνιο του 2015.
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Το πλήρες κείμενο της Πρότασης Κανονισμού του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών
Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) υπάρχει διαθέσιμο στην πιο κάτω ιστοσελίδα:
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:73d88c1b-9bd8-11e4-872e01aa75ed71a1.0007.03/DOC_1&format=PDF
Επιπλέον στην πιο κάτω ιστοσελίδα θα βρείτε Ερωτήσεις & Απαντήσεις
σχετικά με το Επενδυτικό Σχέδιο:
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/docs/investmentplan-qa_el.pdf
Με εκτίμηση,
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