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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

Υπόβαθρο και στόχος της μελέτης 

Το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής 
μεταφορών της ΕΕ. Το ισχύον ΠΔΠ λήγει το 2013 και, στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή 
υπέβαλε τον Οκτώβριο του 2011 προτάσεις για την αναθεώρηση της πολιτικής για το ΔΕΔ-Μ 
και της περιφερειακής πολιτικής. 
 
Προκειμένου να αποκτήσει μια επισκόπηση των σημαντικότερων υφιστάμενων και 
μελλοντικών μέσων και πηγών χρηματοδότησης των υποδομών μεταφορών της ΕΕ και ιδίως 
του ΔΕΔ-Μ, η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού του Κοινοβουλίου ανέθεσε την εκπόνηση 
της παρούσας μελέτης. 
 

Η αναθεώρηση της πολιτικής για το ΔΕΔ-Μ 

Κατά την αναθεώρηση της ισχύουσας πολιτικής για το ΔΕΔ-Μ, η Επιτροπή κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι πολλά από τα πλέον σημαντικά έργα (έργα προτεραιότητας) παρουσίαζαν 
καθυστέρηση σε σχέση με τα χρονοδιαγράμματα. Ένας από τους λόγους για αυτό ήταν η 
ανεπαρκής χρηματοδότησή τους. Μέχρι στιγμής, η πολιτική για το ΔΕΔ-Μ έχει οδηγήσει σε 
ένα συνονθύλευμα ανεπαρκώς συνδεδεμένων μεταξύ τους έργων σε εθνικό επίπεδο αντί να 
αποφέρει ένα πλήρως διασυνδεδεμένο πανευρωπαϊκό δίκτυο. Ως εκ τούτου, πρέπει να δοθεί 
μεγαλύτερη προσοχή στις διασυνοριακές συνδέσεις, την ενοποίηση της συνδυασμένης 
χρήσης μεταφορικών μέσων και τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας. 
 

Οι προτάσεις της Επιτροπής και η χρηματοδότηση του ΔΕΔ-Μ 

Οι προτάσεις της Επιτροπής1 προσεγγίζουν τα ζητήματα αυτά με διάφορους τρόπους. 
Καταρχάς, καταρτίσθηκε ένα δίκτυο δύο επιπέδων, αποτελούμενο από ένα κεντρικό δίκτυο 
που συνδέει όλα τα βασικά πολεοδομικά συγκροτήματα οικονομικού ενδιαφέροντος μεταξύ 
τους και με τους κεντρικούς λιμένες και αερολιμένες, και από ένα ευρύτερο εκτεταμένο 
δίκτυο που περιλαμβάνει όλες τις βασικές διεθνείς μεταφορικές συνδέσεις. Επιπλέον, θα 
πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στα έργα που βελτιώνουν τις διασυνοριακές συνδέσεις και 
συμβάλλουν στους κλιματικούς στόχους. 
 
Η Λευκή Βίβλος του 2011 για τις Μεταφορές αναφέρει τη φιλοδοξία ολοκλήρωσης του 
διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) το 2050 και του κεντρικού δικτύου πριν από το 
τέλος του 2030. Η Επιτροπή εκτιμά ότι η ολοκλήρωση του ΔΕΔ-Μ απαιτεί επενδύσεις ύψους 
περίπου 500 δισ. ευρώ έως το 2020, εκ των οποίων περίπου 250 δισ. ευρώ θα πρέπει να 
επενδυθούν στο κεντρικό δίκτυο (COM(2011)665/3). 
 
Την περίοδο 2007-2013, οι συνολικές επενδύσεις στο ΔΕΔ-Μ αναμένεται να ανέλθουν στο 
ποσό των 390 δισ. ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων, δηλαδή το 73% (285 δισ. 
ευρώ), προέρχεται από άλλους (εθνικούς) πόρους. Το υπόλοιπο 27% (105 δισ. ευρώ) 
χρηματοδοτείται από ταμεία της ΕΕ και την ΕΤΕπ. 
 
Ο προϋπολογισμός της πρόσφατα προταθείσας διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
(ΔΣΕ-Μεταφορές) είναι σχεδόν τετραπλάσιος από εκείνον του τρέχοντος προγράμματος 
ΔΕΔ-Μ: 31,7 δισ. ευρώ έναντι 8 δισ. ευρώ. Αυτή η αύξηση οφείλεται εν μέρει στη διάθεση 
                                                 
1  Στις εν λόγω προτάσεις περιλαμβάνεται η πρόταση αναθεώρησης των κατευθυντήριων γραμμών για το ΔΕΔ-Μ, η 

πρόταση για τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ) και η πρόταση για το Ταμείο Συνοχής (βλέπε 
κεφάλαια 2.2 και 3 για επισκόπηση όλων των σχετικών προτάσεων και εγγράφων της ΕΕ). 
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10 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό του Ταμείου Συνοχής για τη ΔΣΕ, που αποτελεί έναν 
τρόπο ώστε να δοθεί προτεραιότητα στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ έναντι άλλων τύπων υποδομών 
μεταφορών στις επιλέξιμες χώρες. 
 
Επιπλέον, η Επιτροπή στοχεύει στο να παράσχει κίνητρα σε ιδιώτες επενδυτές, όπως οι 
θεσμικοί επενδυτές, ώστε να επενδύσουν σε έργα του ΔΕΔ-Μ. Η πρόταση πρωτοβουλίας για 
τα ομόλογα έργου έχει σχεδιασθεί με σκοπό την παροχή σχετικών κινήτρων, καθώς είναι σε 
θέση να βελτιώσει την πιστοληπτική ικανότητα των έργων παρέχοντας εγγυήσεις. Αυτό 
σημαίνει ότι ορισμένοι από τους κινδύνους που συνοδεύουν τα έργα μετακυλίονται στην 
ΕΤΕπ, η οποία λαμβάνει σταθερή εισφορά από το πρόγραμμα ΔΕΔ-Μ ύψους 230 
εκατομμυρίων ευρώ στην πειραματική φάση (2012-2013). Ο λόγος για την προσέγγιση αυτή 
υποτίθεται ότι είναι η διόρθωση αδυναμιών της αγοράς: γίνεται αναφορά σε ανεπαρκή 
ρευστότητα στην αγορά και απροθυμία ανάληψης κινδύνου, αλλά είναι αμφίβολο κατά 
πόσον αυτά αποτελούν πραγματικές αδυναμίες της αγοράς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
προσδοκά ότι η πρωτοβουλία για τα ομόλογα έργου θα δημιουργήσει μόχλευση που θα 
ισούται με την εισφορά της επαυξημένη κατά 15 ή 20 φορές, αν και ο ακριβής βαθμός 
«μόχλευσης» δεν είναι βέβαιος (SEC(2011)1237).  
 
Προσοχή πρέπει να δοθεί επίσης στη χρήση συμπράξεων δημοσίου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ). 
Οι ΣΔΙΤ αποτελούν τρόπο διάρθρωσης ενός έργου και προσέλκυσης χρηματοδότησης από 
τον ιδιωτικό τομέα. Αν και καθίστανται ολοένα περισσότερο δημοφιλείς, οι ΣΔΙΤ δεν 
συνιστούν απόλυτη πανάκεια, καθώς τα πρόσφατα έργα ΣΔΙΤ έχουν αποφέρει μικτά 
αποτελέσματα. Ορισμένα έχουν αποδειχθεί οικονομικά μη βιώσιμα, συχνά εξαιτίας των πολύ 
χαμηλότερων από το αναμενόμενο όγκων κυκλοφορίας. Η χρήση ΣΔΙΤ είναι ιδιαίτερα 
πλεονεκτική όταν ένα έργο παρέχει στην κατασκευαστική εταιρεία ελευθερία ως προς τον 
σχεδιασμό και την κατασκευή του. Οι ΣΔΙΤ απαιτούν πάντα ορθές συμβουλές όσον αφορά τη 
σύναψη συμβάσεων και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση έργων από τον 
ισολογισμό, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή με τις ΣΔΙΤ που 
εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα ή/και την αποδοτικότητα των σχετικών μηχανισμών 
πληρωμών. 
 

Στρατηγική και επιχειρησιακή ευθυγράμμιση των ταμείων της ΕΕ 

Αν και το πρόγραμμα για το ΔΕΔ-Μ χρηματοδοτεί κυρίως σιδηροδρομικές υποδομές και 
υποδομές εσωτερικής ναυσιπλοΐας, περίπου το ήμισυ του πολύ μεγαλύτερου κονδυλίου που 
προέρχεται από το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΠΑ για τις μεταφορές αφορά οδικές υποδομές. 
Αν και αυτό συνιστά λογική απόρροια των διαφορετικών στόχων των διαφόρων ταμείων της 
ΕΕ και συνάδει με τη συνδυαστική φύση του εκτεταμένου δικτύου, υπάρχει κίνδυνος 
περαιτέρω εγκλωβισμού στις οδικές μεταφορές που θα καταστήσει ακόμα δυσχερέστερη την 
επίτευξη των πολύ φιλόδοξων στόχων για στροφή προς άλλα μεταφορικά μέσα που 
περιλαμβάνονται στη Λευκή Βίβλο του 2011 για τις Μεταφορές. 
 
Στις προτάσεις της Επιτροπής, οι στόχοι και οι καθορισμένες προτεραιότητες των διαφόρων 
μέσων ευθυγραμμίζονται καλύτερα από ό, τι παλαιότερα. Η διάθεση 10 δισ. ευρώ από το 
Ταμείο Συνοχής για τη ΔΣΕ και οι προϋποθέσεις που θέτει η πολιτική συνοχής θα συμβάλουν 
στη βελτίωση της στρατηγικής ευθυγράμμισης. Επιπλέον, η πρόταση για τη ΔΣΕ επιτρέπει 
ποσοστό συγχρηματοδότησης κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο για τα έργα που 
συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ή στη βελτίωση των 
διασυνοριακών συνδέσεων. Ωστόσο, καίριο ρόλο θα διαδραματίσει η θέσπιση κατάλληλων 
κριτηρίων για την αξιολόγηση των εν λόγω στόχων. Επιπλέον, αν και η δέσμη πολιτικών στο 
σύνολό της επιδιώκει να συμβάλει στην απαλλαγή από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 
και στη στροφή προς άλλα μεταφορικά μέσα, το ενδεχόμενο μέγεθος της συμβολής των 
νέων προτάσεων για το ΔΕΔ-Μ στην επίτευξη αυτών των στόχων δεν έχει εκτιμηθεί. 
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Ζητήματα που χρήζουν προσοχής από επιχειρησιακή άποψη είναι ο προσδιορισμός και η 
προετοιμασία των έργων. Ακόμα, είναι δύσκολη η διαχείριση του συντονισμού των αιτήσεων 
επιδότησης με τη διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προσφορών, ιδίως για τα έργα ΣΔΙΤ. Οι 
προϋποθέσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη ικανοτήτων, η περαιτέρω χρήση του Κέντρου 
Ευρωπαϊκής Εμπειρογνωμοσύνης για τις ΣΔΙΤ (EPEC) και της πρωτοβουλίας JASPERS, καθώς 
και ο μεγαλύτερος συντονισμός μεταξύ της πρωτοβουλίας JASPERS και των πόρων που 
υπόκεινται σε κεντρική διαχείριση θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην υπερπήδηση των 
εμποδίων. 
 

Συστάσεις για θέματα πολιτικής 

Η θέσπιση του σωστού πλαισίου αποτελεί αναγκαία αλλά όχι επαρκή προϋπόθεση 
προκειμένου να υλοποιηθούν τα κατάλληλα σε κάθε περίπτωση έργα. Τα κριτήρια και οι 
μηχανισμοί που θα χρησιμοποιηθούν για την ιεράρχηση των έργων απαιτούν ιδιαίτερη 
προσοχή. Μέχρι στιγμής, η εκτίμηση των οικονομικών και κλιματικών επιπτώσεων των 
έργων του ΔΕΔ-Μ δεν έχει αποβεί πάντα αποτελεσματική. Αυτό θα μπορούσε να βελτιωθεί 
μέσω αυστηρότερων, δεσμευτικών απαιτήσεων για την ποσοτικοποίηση του καθαρού 
οικονομικού αντίκτυπου (ανάλυση κόστους-ωφελείας) και των κλιματικών επιπτώσεων 
(μέτρηση άνθρακα) καθώς και για την κατάρτιση του σχετικού κυκλοφοριακού μοντέλου. 
Επιπλέον, η επαλήθευση από ανεξάρτητους φορείς (κατά προτίμηση από κράτη μέλη που 
δεν έχουν συμφέροντα στο έργο) και η πιστοποίηση των κυκλοφοριακών μοντέλων θα 
μπορούσαν να διασφαλίσουν ανεξάρτητες, επιστημονικά ορθές και περισσότερο διαφανείς 
διαδικασίες εκτίμησης. Θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα ώστε να χρησιμοποιηθούν 
πανομοιότυπες προβλέψεις για την κυκλοφορία στις εκτιμήσεις των οικονομικών και 
κλιματικών επιπτώσεων. Το αποτέλεσμα των εκτιμήσεων αυτών θα μπορούσε να αποτελέσει 
τη βάση για την ιεράρχηση των διαφόρων έργων ή/και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με το 
ποσοστό συγχρηματοδότησης. 
 
Τα τέλη χρήσης και η εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους μπορούν να διαδραματίσουν 
καίριο ρόλο, βελτιστοποιώντας τη χρήση των υποδομών, παράγοντας έσοδα που θα μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για (διασταυρούμενη) χρηματοδότηση νέων υποδομών, αλλά και 
συμβάλλοντας στην προσέλκυση επενδυτών από τον ιδιωτικό τομέα. Βάσει των ισχυόντων 
κανόνων που διέπουν τη χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Συνοχής και του ΕΤΠΑ, τα 
έσοδα από τα τέλη χρήσης αφαιρούνται από το συνολικό ποσό του έργου που είναι επιλέξιμο 
για συγχρηματοδότηση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι ισχύοντες κανόνες αποθαρρύνουν την 
εφαρμογή τελών χρήσης και ευνοούν έμμεσα τις οδικές υποδομές, διότι τα κράτη μέλη της 
ΕΕ υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τα τέλη χρήσης για τις σιδηροδρομικές υποδομές, κάτι 
που δεν ισχύει για τα οδικά δίκτυα και την εσωτερική ναυσιπλοΐα. Η σύνδεση μεταξύ των 
διαφόρων στόχων θα μπορούσε να ενισχυθεί εάν απαιτούνταν συγκεκριμένα η αξιοποίηση 
των τελών χρήσης στο πλαίσιο των κριτηρίων επιλεξιμότητας για έργα ή τουλάχιστον για 
ορισμένα είδη έργων. Τα τέλη χρήσης θα μπορούσαν επίσης να λαμβάνονται υπόψη κατά 
την ιεράρχηση της χρηματοδότησης της ΕΕ ή κατά τη διαφοροποίηση του μέγιστου 
ποσοστού συγχρηματοδότησης σε σχέση με τον καθαρό αντίκτυπο στις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η πολιτική για το ΔΕΔ-Μ θα μπορούσε να συμβάλει 
επίσης στον στόχο της Λευκής Βίβλου για πλήρη εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους. 
 
Όσον αφορά τα καινοτόμα μέσα, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι, σε γενικές γραμμές, 
μπορούν να βοηθήσουν να καλυφθεί το κενό χρηματοδότησης και να μειωθεί η οικονομική 
επιβάρυνση του δημοσίου τομέα. Τα έργα θα μπορούσαν να ωφεληθούν από την οικονομική 
πειθαρχία των επενδυτών του ιδιωτικού τομέα. Ωστόσο, είναι απαραίτητη η ενοποίηση, ο 
εξορθολογισμός και η τυποποίηση των διαφόρων «καινοτόμων μέσων χρηματοδότησης». 
 

 5 



Θεματικό Τμήμα Β: Διαρθρωτικές Πολιτικές και Πολιτική Συνοχής 
____________________________________________________________________________________________ 
 

 6 

Ένα σενάριο με λιγότερο εντατική χρήση πόρων 

Η εμπειρία έχει δείξει ότι είναι πολύ δύσκολο να συγκεντρωθούν επαρκείς πόροι για μεγάλης 
κλίμακας επενδύσεις σε υποδομές μεταφορών και, υπό τις σημερινές συνθήκες, μπορεί να 
γίνει ακόμα δυσκολότερο. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που είτε οι δημόσιες είτε οι ιδιωτικές 
επενδύσεις δεν ανταποκριθούν στα προβλεπόμενα στις προτάσεις, ενδέχεται να πρέπει να 
εξετασθεί ένα εναλλακτικό σενάριο ή σχέδιο Β. 
 
Ένα τέτοιο σχέδιο Β θα μπορούσε να σημαίνει ότι, σε περίπτωση ανεπαρκών πόρων και 
πιθανώς χαμηλότερου δείκτη οικονομικής ανάπτυξης, θα χρειαστεί περαιτέρω ιεράρχηση 
εντός των προκαθορισμένων δικτύων. Τα αποτελέσματα μιας βελτιωμένης και απολύτως 
ανεξάρτητης ανάλυσης κόστους-ωφελείας και μέτρησης άνθρακα θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν ως βάση για την ιεράρχηση αυτήν. Άλλα στοιχεία ενός τέτοιου σεναρίου θα 
μπορούσαν να είναι η μεγαλύτερη εστίαση στα τέλη χρήσης και τα ευφυή συστήματα 
μεταφορών, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι δυνατότητες των διαθέσιμων υποδομών 
χρησιμοποιούνται με αποδοτικότερο τρόπο. Συνιστάται η περαιτέρω ανάλυση των τρεχουσών 
προτάσεων της Επιτροπής για το ίδιο θέμα. 


