28 Μαρτίου, 2016

Επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη
Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη (ΕΤΣΕ) γνωστό και ως «σχέδιο Junker» είναι το μέσο με
το οποίο η Ευρώπη δύναται να επανέλθει σε τροχιά ανάπτυξης και να αυξηθούν οι θέσεις
εργασίας, χωρίς να δημιουργηθεί νέο χρέος.
Το ΕΤΣΕ δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για να βοηθήσει στην εξάλειψη του επενδυτικού κενού στην ΕΕ
κινητοποιώντας 315 δισεκατομμύρια ευρώ χρηματοδότηση για στρατηγικές επενδύσεις.
Με τη στήριξη του ΕΤΣΕ, ο όμιλος της ΕΤΕπ παρέχει χρηματοδότηση για οικονομικά βιώσιμα
έργα, συμπεριλαμβανομένων έργων με προφίλ υψηλότερου κινδύνου απ' ότι οι συνήθεις
δραστηριότητες της ΕΤΕπ. Η έμφαση δίνεται στους ακόλουθους κύριους τομείς:
i) Μεταφορές, ενέργεια και ψηφιακή οικονομία
ii) Περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων
iii) Ανθρώπινο κεφάλαιο, πολιτισμός, υγεία, εκπαίδευση, τουρισμός
iv) Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία
v) Στήριξη στις ΜΜΕ και στις εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης (Mid-Caps).
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει επίσης την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων
(ΕΠΕΕ) η οποία είναι μια βάση δεδομένων, ανοικτή στο κοινό και ασφαλής, που προσφέρει τη
δυνατότητα σε φορείς υλοποίησης έργων με ευρωπαϊκή διάσταση οι οποίοι επιζητούν
εξωτερική χρηματοδότηση να προβάλουν τα σχέδιά τους σε δυνητικούς επενδυτές.
Συμπληρώνοντας το Δελτίο για την υποβολή έργων που είναι διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες
γλώσσες της ΕΕ το οποίο περιλαμβάνει επίσης οδηγίες για τη συμπλήρωσή του, μπορείτε να
υποβάλετε το έργο σας.
Σε περίπτωση που έχετε ερωτήματα σχετικά με τη συμπλήρωση και την υποβολή σχεδίων για
επενδυτικά έργα, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών
Συμβουλών, που ουσιαστικά είναι μία υπηρεσία υποστήριξης η οποία παρέχει ένα ευρύ
φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών για επενδύσεις, ή στέλνοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική
διεύθυνση eipp-helpdesk@ec.europa.eu.
Να σας αναφέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων βρίσκεται σε προκαταρκτικό
στάδιο και αναμένεται να βγει στον αέρα τις επόμενες εβδομάδες γι’ αυτό και το κόστος
υποβολής έργων από ιδιώτες φορείς μέσω της Ευρωπαϊκής Πύλης Επενδυτικών Έργων θα
είναι μειωμένο, στα €100, ενώ μετά θα ανέλθει στα €250. Οι φορείς υλοποίησης των έργων
του δημόσιου τομέα απαλλάσσονται από το τέλος υποβολής έργου.
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Επιπρόσθετα, στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η βελτίωση του επενδυτικού
περιβάλλοντος με την εξάλειψη κανονιστικών εμποδίων και τη θέσπιση απλούστερης και πιο
αποτελεσματικής κοινοτικής νομοθεσίας.
Περισσότερες πληροφορίες για το επενδυτικό σχέδιο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών
Επενδύσεων, θα βρείτε στις πιο κάτω ιστοσελίδες:
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en
http://www.eib.org/efsi/index.htm?media=shortlink
http://www.eib.org/attachments/thematic/investment_plan_for_europe_en.pdf
Παραμένοντας στη διάθεσή σας.
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