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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα καινοτόµα χρηµατοδοτικά µέσα θα πρέπει να διαδραµατίζουν ολοένα και σηµαντικότερο 
ρόλο στις δαπάνες του προϋπολογισµού της ΕΕ για το πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο 
2014-2020 (Π∆Π). Η παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζει την άποψη της Επιτροπής για τον 
σχεδιασµό και τη διαχείριση των καινοτόµων χρηµατοδοτικών µέσων. Στόχος της Επιτροπής 
είναι να αναπτύξει καινοτόµα χρηµατοδοτικά µέσα που επιδιώκουν τους στόχους της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη µε 
εξαιρετικά αποδοτικό και αποτελεσµατικό τρόπο, µε βάση τη µεγάλη πείρα που έχει ήδη 
αποκτηθεί µέσω της διαχείρισης των µέσων που εφαρµόζονται στο τρέχον Π∆Π. 

Ορισµένες από τις επιπτώσεις της οικονοµικής και χρηµατοπιστωτικής κρίσης είναι πιθανό 
να εξαπλωθούν κατά τα πρώτα χρόνια του επόµενου πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου και 
να επηρεάσουν τη λειτουργία των χρηµατοπιστωτικών αγορών στα επόµενα χρόνια. Τα µέτρα 
δηµοσιονοµικής εξυγίανσης θα συνεχίσουν να περιορίζουν την ικανότητα για εθνικές 
δηµόσιες επενδύσεις, ενώ ταυτοχρόνως οι διαρθρωτικές αλλαγές στις κανονιστικές ρυθµίσεις 
για τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα επιφέρουν αλλαγές στην εστίαση των ιδρυµάτων αυτών 
σε ορισµένες κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού και κινδύνων. Οι µακροοικονοµικές 
εξελίξεις στην αγορά θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τη διαθεσιµότητα επιχειρηµατικών 
κεφαλαίων για υψηλή ανάπτυξη και καινοτόµο δραστηριότητα, που θα στηρίξουν την 
εκπλήρωση των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Θα υπάρξει ανάγκη να µετριαστεί 
η επικρατούσα απροθυµία ανάληψης κινδύνων, προκειµένου να εξασφαλιστεί πρόσβαση σε 
κεφάλαια για δραστηριότητες που θα δηµιουργήσουν ανάπτυξη, όπως οι ΜΜΕ και η 
καινοτοµία, σε ολόκληρη την περίοδο του Π∆Π, ενώ τα καινοτόµα χρηµατοδοτικά µέσα 
µπορούν εν προκειµένω να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο. 

Τα καινοτόµα χρηµατοδοτικά µέσα, σε συνδυασµό µε τα κατάλληλα ρυθµιστικά µέτρα 
µπορούν επίσης να συµβάλουν στην ανάπτυξη και την εδραίωση των χρηµατοπιστωτικών 
αγορών (κεφαλαίων και µετοχών), καθώς και στη µεγαλύτερη ενοποίηση της 
χρηµατοπιστωτικής αγοράς της ΕΕ, µε άνοιγµα σε εναλλακτικές πηγές χρηµατοδότησης για 
τοµείς οι οποίοι δηµιουργούν ανάπτυξη. Στην πράξη για την Ενιαία Αγορά1  τονίζεται ο 
βασικός ρόλος τον οποίο θα διαδραµατίσει η ανάπτυξη των χρηµατοπιστωτικών αγορών στην 
προετοιµασία του εδάφους για νέες µορφές οικονοµικής ανάπτυξης. Οι µεταρρυθµίσεις που 
αναλήφθηκαν στον τοµέα της κανονιστικής ρύθµισης των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών θα 
συµβάλουν ουσιαστικά στην προώθηση της διατηρήσιµης και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξης, 
µε βάση την ενίσχυση της εµπιστοσύνης στις χρηµατοπιστωτικές αγορές της Ευρώπης και 
στους συντελεστές τους. 

Επιπλέον, λειτουργώντας ως καταλύτης των επενδύσεων που προορίζονται για τη βελτίωση 
της ενεργειακής απόδοσης, για τους ανανεώσιµους ενεργειακούς πόρους και τις συναφείς 
υποδοµές, τα εν λόγω µέσα είναι σε θέση να συµβάλουν στην προώθηση της µετάβασης σε 
µια φιλική προς το κλίµα οικονοµία και κοινωνία χαµηλών ανθρακούχων εκποµπών. 

Τα καινοτόµα χρηµατοδοτικά µέσα εδράζονται στα στρατηγικά έγγραφα που έχουν ως στόχο 
να διαµορφώσουν τη µελλοντική χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε το επόµενο Π∆Π 2  και την αναθεώρηση του 

                                                 
1 COM(2011) 206. 
2 COM(2011) 500 «Ένας προϋπολογισµός για την Ευρώπη του 2020». 
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προϋπολογισµού 3  σηµειώνεται ότι τα καινοτόµα χρηµατοδοτικά µέσα θα µπορούσαν να 
προσφέρουν µια νέα σηµαντική ροή χρηµατοδότησης για στρατηγικές επενδύσεις, 
υποστηρίζοντας τις µακροπρόθεσµες, βιώσιµες επενδύσεις σε µια εποχή δηµοσιονοµικών 
περιορισµών. Προκειµένου να αποδειχθεί η προστιθέµενη αξία της ΕΕ, τα µέσα θα πρέπει να 
επικεντρώνονται στην κάλυψη εντοπισµένων αδυναµιών/ατελειών της αγοράς που µπορούν 
να αντιµετωπιστούν επαρκώς σε επίπεδο ΕΕ, µε συνεκτίµηση της κατάστασης των εθνικών 
χρηµατοπιστωτικών αγορών, του νοµικού και ρυθµιστικού περιβάλλοντος και των αναγκών 
των τελικών δικαιούχων. 

Στην στρατηγική «Ευρώπη 2020» 4  προβλέπεται αυξηµένη κινητοποίηση καινοτόµων 
χρηµατοδοτικών µέσων στο πλαίσιο µιας συνεκτικής στρατηγικής χρηµατοδότησης, η οποία 
να συνδυάζει την ενωσιακή και την εθνική δηµόσια και ιδιωτική χρηµατοδότηση για την 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς 
ανάπτυξη. Έχει ως στόχο να αξιοποιηθεί η ευκαιρία της εν εξελίξει αναθεώρησης του 
δηµοσιονοµικού κανονισµού (∆Κ), προκειµένου να αναπτυχθεί το δυναµικό των καινοτόµων 
χρηµατοδοτικών µέσων, µε ταυτόχρονη εξασφάλιση χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης. 
Στην πρότασή της για τροποποίηση του ∆Κ στο πλαίσιο της τριετούς επανεξέτασης, η 
Επιτροπή συµπεριέλαβε έναν νέο τίτλο που αφορά τη δηµοσιονοµική διαχείριση των 
χρηµατοδοτικών µέσων5. 

Επιπλέον, η στρατηγική «Ευρώπη 2020» αποσκοπεί, επίσης, στην αντιµετώπιση του 
σηµερινού κατακερµατισµού των χρηµατοδοτικών µέσων της ΕΕ. Ως προς το θέµα αυτό, η 
διαπολιτική οµαδοποίηση των µέσων (για παράδειγµα, µέσα που ενισχύουν ή/και 
συµπληρώνουν το ένα το άλλο) αντί της προσέγγισης «ένα µέσο ανά πολιτική» θα προωθήσει 
την επίτευξη των στόχων στο πλαίσιο των εµβληµατικών πρωτοβουλιών της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020», ιδίως επειδή η γεωγραφική και τοµεακή διαφοροποίηση που προκύπτει από 
µια προσέγγιση πολλών πολιτικών θα βοηθήσει στην προσέλκυση επενδυτών στους τοµείς 
προτεραιότητας της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» µειώνοντας τον συνολικό κίνδυνο. Τέλος, 
στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» τονίστηκε ο ρόλος των συµπράξεων δηµόσιου και ιδιωτικού 
τοµέα (Σ∆ΙΤ) στην καινοτόµο χρηµατοδότηση. Όπως υπογραµµίζεται στην ανακοίνωση για 
τις Σ∆ΙΤ6, οι Σ∆ΙΤ µπορούν να προσφέρουν πιο αποτελεσµατικούς τρόπους για την παροχή 
βιώσιµων υποδοµών και στρατηγικών δηµόσιων αγαθών και υπηρεσιών. 

Η παρούσα ανακοίνωση προβαίνει σε απολογισµό των εργασιών ανάλυσης όσον αφορά ένα 
νέο πλαίσιο για καινοτόµα χρηµατοδοτικά µέσα οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν από τις 
υπηρεσίες της Επιτροπής – σε συνεργασία µε τους χρηµατοδοτικούς εταίρους της και άλλους 
ενδιαφερόµενους φορείς και µε βάση τις επίσηµες αξιολογήσεις και εκτιµήσεις – σε όλη τη 
φάση προετοιµασίας του επόµενου Π∆Π. Εξετάζει τον σχεδιασµό και τη διαχείριση των 
καινοτόµων χρηµατοδοτικών µέσων στους διάφορους τοµείς πολιτικής και καθορίζει τα 
επόµενα βήµατα για την επίτευξη της φιλοδοξίας της Επιτροπής για µια πιο εξορθολογισµένη, 

                                                 
3 COM(2010) 700 «H επανεξέταση του προϋπολογισµού της ΕΕ». 
4 COM(2010) 2020 «ΕΥΡΩΠΗ 2020 – Μια στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς 

αποκλεισµούς ανάπτυξη». 
5 COM(2010) 260. Η πρόταση βασίζεται στην παραδοχή ότι ο ∆Κ θα πρέπει να περιλαµβάνει τις 

θεµελιώδεις αρχές και τους βασικούς κανόνες διαχείρισης του προϋπολογισµού και δηµοσιονοµικής 
διαχείρισης, αφήνοντας τις λεπτοµέρειες προς ρύθµιση µέσω των κανόνων εφαρµογής (ή µάλλον, µετά 
τη νέα Συνθήκη, της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που αντικαθιστά τους υφιστάµενους κανόνες 
εφαρµογής, για τους οποίους δεν έχει γίνει ακόµη πρόταση) και µη υποχρεωτικών διατάξεων, π.χ. µέσω 
εσωτερικών κατευθυντήριων γραµµών. 

6 COM(2009) 615 «Κινητοποίηση των ιδιωτικών και δηµόσιων επενδύσεων για την ανάκαµψη και τη 
µακροπρόθεσµη διαρθρωτική αλλαγή: ανάπτυξη συµπράξεων δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα». 
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συνεκτική και πολύ αποδοτική και αποτελεσµατική «εργαλειοθήκη» καινοτόµων 
χρηµατοδοτικών µέσων, µε σκοπό την υποστήριξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020». 

2. ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΕΕ 

2.1. Πεδίο εφαρµογής και τοµείς 

Η χρήση των δαπανών του προϋπολογισµού της ΕΕ µέσω καινοτόµων χρηµατοδοτικών 
µέσων δεν συνιστά νεωτερισµό, καθώς η πρώτη χρήση των µέσων αυτών στον 
προϋπολογισµό της ΕΕ χρονολογείται εδώ και περισσότερο από δέκα χρόνια. Ο όρος 
«καινοτόµο χρηµατοδοτικό µέσο» χρησιµοποιείται στην παρούσα ανακοίνωση για τις 
παρεµβάσεις που δεν συνιστούν καθαρές επιχορηγήσεις. Τα καινοτόµα χρηµατοδοτικά µέσα, 
µε αυτή την έννοια, καλύπτουν ευρύ φάσµα περιπτώσεων στις οποίες παρέχεται 
χρηµατοδοτική στήριξη από τον προϋπολογισµό σε άλλες µορφές πλην των καθαρών 
επιχορηγήσεων, συµπεριλαµβανοµένων των περιπτώσεων όπου οι επιχορηγήσεις της ΕΕ 
συνδυάζονται µε δάνεια από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Η πρόθεση όσον αφορά την 
αυξηµένη χρήση καινοτόµων χρηµατοδοτικών µέσων δεν είναι, ωστόσο, να αντικατασταθούν 
οι επιχορηγήσεις µε τα χρηµατοδοτικά µέσα, δεδοµένου ότι οι επιχορηγήσεις θα 
εξακολουθήσουν να είναι αναγκαίες σε µια σειρά τοµέων, αλλά να συµπληρώνονται οι 
επιχορηγήσεις µε την υποστήριξη έργων που αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων 
πολιτικής της ΕΕ µέσω άλλων µορφών παρέµβασης. 

Τα καινοτόµα χρηµατοδοτικά µέσα που εξετάζονται στην παρούσα ανακοίνωση 
περιλαµβάνουν µέσα που παρέχουν ίδια/επιχειρηµατικά κεφάλαια ή χρεωστικούς τίτλους, 
(όπως δάνεια ή εγγυήσεις σε ενδιάµεσους οργανισµούς που παρέχουν χρηµατοδότηση σε 
έναν µεγάλο αριθµό τελικών αποδεκτών οι οποίοι αντιµετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στη 
χρηµατοδότηση, ή επιµερισµό των κινδύνων µε τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, προκειµένου 
να αυξηθεί ο όγκος της χρηµατοδότησης και, ως εκ τούτου, η επίδραση της παρέµβασης του 
προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Ανάλογα µε την περίπτωση, η στήριξη αυτή της 
ΕΕ µπορεί να παρέχεται έµµεσα µέσω ειδικών επενδυτικών φορέων, ιδίως εάν επιδιώκεται η 
συµµετοχή ιδιωτών επενδυτών παράλληλα µε τους δηµόσιους επενδυτές. Στο παράρτηµα 
παρατίθεται σύντοµη περιγραφή των κυριότερων υφιστάµενων µέσων. 

Τα χρηµατοδοτικά µέσα είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για την αντιµετώπιση µη βέλτιστων 
επενδυτικών καταστάσεων σε ένα ευρύ φάσµα τοµέων πολιτικής, π.χ. για επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες ή υποδοµές που είναι σε θέση να είναι οικονοµικά βιώσιµες (όσον αφορά, 
για παράδειγµα, τη δυνατότητα να αποφέρουν έσοδα), αλλά δεν προσελκύουν (ακόµη) 
επαρκή χρηµατοδότηση από πηγές της αγοράς. Χρησιµοποιούνται ιδίως µε σκοπό: 

– την ενίσχυση της ικανότητας του ιδιωτικού τοµέα να δηµιουργήσει ανάπτυξη, θέσεις 
απασχόλησης, κοινωνική ένταξη ή/και καινοτοµία, ιδίως µέσω της στήριξης των 
νεοσύστατων επιχειρήσεων, των ΜΜΕ, των πολύ µικρών επιχειρήσεων, των 
κοινωνικών επιχειρήσεων, των επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναµικό, των 
ερευνητικών ιδρυµάτων, των επιχειρηµατικών/επιστηµονικών πάρκων, της 
µεταφοράς γνώσεων/τεχνολογίας ή των επενδύσεων σε δικαιώµατα διανοητικής 
ιδιοκτησίας. 

– την ανάπτυξη υποδοµών µε ροή εσόδων ειδικού προορισµού, κάνοντας χρήση των 
κατάλληλων δοµών χρηµατοδότησης, όπως οι Σ∆ΙΤ, για την ενίσχυση της 
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ανταγωνιστικότητας και της βιωσιµότητας σε τοµείς όπως οι µεταφορές, το 
περιβάλλον, η ενέργεια και οι ψηφιακές υποδοµές. 

– τη στήριξη µηχανισµών που κινητοποιούν ιδιωτικές επενδύσεις για την παροχή 
δηµόσιων αγαθών, όπως είναι η προστασία του κλίµατος και του περιβάλλοντος. 

Οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να επιτευχθούν χωρίς τη δηµιουργία στρεβλώσεων στην αγορά, 
αναποτελεσµατικών δοµών των αγορών και τη διατήρηση αναποτελεσµατικών επιχειρήσεων, 
σύµφωνα µε τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, όπως έχουν αποσαφηνιστεί από την 
πρακτική λήψης αποφάσεων της Επιτροπής σχετικά µε τα καινοτόµα χρηµατοδοτικά µέσα 
που χρησιµοποιούνται σήµερα. 

2.2. ∆ιαχείριση των κινδύνων για τον προϋπολογισµό της ΕΕ 

Είναι σηµαντικό να επισηµανθεί ότι η χρήση των δαπανών του προϋπολογισµού µέσω 
χρηµατοδοτικών µέσων δεν συνεπάγεται µεγαλύτερο χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο σε 
σύγκριση µε τις επιχορηγήσεις, εφόσον εξασφαλίζεται, µέσω του σχεδιασµού και της 
συµβατικής ρύθµισης των χρηµατοδοτικών µέσων, ότι ο κίνδυνος για τον προϋπολογισµό της 
ΕΕ σε όλες τις περιπτώσεις περιορίζεται στη συµβολή του προϋπολογισµού. Σε αντίθεση µε 
τις επιχορηγήσεις, όπου τα χρηµατοδοτικά µέσα συνεπάγονται επενδύσεις των δεσµευµένων 
κονδυλίων της ΕΕ, η συµβολή του προϋπολογισµού µπορεί να δηµιουργήσει ακόµη και 
έσοδα, όπως τόκους ή απόδοση του κεφαλαίου. 

Μια πρόσφατη µελέτη, που διεξήχθη για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο7 όσον αφορά τα µέσα 
που συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), επιβεβαίωσε ότι «στην 
πραγµατικότητα υπάρχουν τύποις ελάχιστες, έως µηδενικές, ανησυχίες από άποψη 
δηµοσιονοµικής ευθύνης. Όλα τα συγχρηµατοδοτούµενα µέσα αφορούν κονδύλια σε 
προγράµµατα για το µέγεθος των οποίων προβλέπεται ανώτατο όριο και, εποµένως, κανένα 
από τα µέσα αυτά δεν συνιστά κίνδυνο για τον προϋπολογισµό πέρα από αυτόν που είχε 
αρχικά προβλεφθεί. Ακόµη και στις περιπτώσεις όπου το χρηµατοδοτικό µέσο περιλαµβάνει 
κάποια µορφή εγγύησης, εξακολουθεί να µην υφίσταται καµία ευθύνη πέραν εκείνης που είχε 
αρχικά προβλεφθεί κατά τον σχεδιασµό των µέσων». 

Όπως αναφέρεται στην αναθεώρηση του προϋπολογισµού, ο κανόνας για τα έργα µε 
µακροπρόθεσµο εµπορικό δυναµικό θα πρέπει να είναι ότι τα κονδύλια της ΕΕ 
χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης µε τον χρηµατοπιστωτικό και τον τραπεζικό 
τοµέα, ιδίως τον Όµιλο ΕΤΕπ ή τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα των κρατών µελών που 
λειτουργούν µε γνώµονα το δηµόσιο συµφέρον, αλλά και µε άλλα διεθνή χρηµατοπιστωτικά 
ιδρύµατα (∆ΧΠΙ) και τον ιδιωτικό χρηµατοπιστωτικό τοµέα. Αυτό εξασφαλίζει έναν 
µοναδικό συνδυασµό της πείρας και της γνώσης των ιδρυµάτων αυτών και των υπηρεσιών 
της Επιτροπής στον σχεδιασµό και την υλοποίηση συστηµάτων για την επίτευξη των στόχων 
της ΕΕ. Επιπλέον, ένας καλά µελετηµένος σχεδιασµός των χρηµατοδοτικών µέσων, ιδίως µε 
την εξασφάλιση επαρκούς πλαισίου παροχής κινήτρων και σύγκλισης συµφερόντων (µέσω 
του συστήµατος αµοιβών και κατάλληλων ρυθµίσεων επιµερισµού των κινδύνων) µε βάση 
την εταιρική σχέση των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων µε την Επιτροπή, θα µειώσει τους 
κινδύνους εφαρµογής και θα προωθήσει την επίτευξη των στόχων πολιτικής στους οποίους 
εστιάζονται τα µέσα. 

                                                 
7 Μελέτη που ανατέθηκε από την Επιτροπή Προϋπολογισµών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: «Οι 

επιπτώσεις της συγχρηµατοδότησης της ΕΤΕπ και της ΕΤΑΑ για τον προϋπολογισµό της ΕΕ», Μάιος 
2011. 
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2.3. Η φιλοσοφία των καινοτόµων χρηµατοδοτικών µέσων 

2.3.1. Επιδίωξη των στόχων πολιτικής της ΕΕ 

Τα καινοτόµα χρηµατοδοτικά µέσα αποσκοπούν σε συγκεκριµένους στόχους πολιτικής της 
ΕΕ, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη χρηµατοδότηση για τους τοµείς ενδιαφέροντος της ΕΕ, 
είτε πρόκειται για την καινοτοµία, την αειφόρο ανάπτυξη, τη δηµιουργία θέσεων εργασίας, 
κ.λπ. Στόχος τους είναι να διορθώσουν τις αδυναµίες/ατέλειες της αγοράς που οδηγούν σε 
ανεπαρκή χρηµατοδότηση των τοµέων αυτών από πηγές της αγοράς, επειδή, για παράδειγµα, 
το αντικείµενο θεωρείται υπερβολικά επικίνδυνο από τον ιδιωτικό τοµέα. Τα καινοτόµα 
χρηµατοδοτικά µέσα µπορούν, εποµένως, να συµπληρώσουν και να επεκταθούν πέρα από τις 
ρυθµιστικές παρεµβάσεις, µε στόχο να δηµιουργήσουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες 
µπορεί να αναπτυχθεί η επιθυµητή δραστηριότητα, µε την παροχή συγκεκριµένης 
οικονοµικής ενίσχυσης κατά προενεργό τρόπο, ακόµη και πριν αναγνωριστεί το δυναµικό 
από την επιχειρηµατική κοινότητα. 

Εκτός από τις οικονοµικές επιδράσεις, τα χρηµατοδοτικά µέσα που εφαρµόζονται σε επίπεδο 
ΕΕ µπορεί να έχουν σηµαντικά µη οικονοµικά αποτελέσµατα, όπως αποτελέσµατα επίδειξης 
στις αγορές-στόχους, τα οποία προωθούν την ευρύτερη εφαρµογή και σε άλλους τοµείς. Η 
συνεπής εφαρµογή και προώθηση βέλτιστων πρακτικών µέσω των µέσων της ΕΕ µπορεί να 
προάγει µια ποιοτική ανάπτυξη ορισµένων αγορών, όπως είναι για παράδειγµα οι αγορές 
κεφαλαίων επιχειρηµατικού κινδύνου, και να αυξήσει την εξειδίκευση των ενδιάµεσων 
φορέων µε την πάροδο του χρόνου, συµβάλλοντας παράλληλα στον περιορισµό του 
κατακερµατισµού της αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η εµπειρογνωµοσύνη της ΕΕ και των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων που είναι υπεύθυνα για 
την εφαρµογή των καινοτόµων χρηµατοδοτικών µέσων σε επίπεδο ΕΕ µπορεί να µεταφερθεί 
στις εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές. Η διασυνοριακή µεταφορά δεξιοτήτων και 
γνώσεων θα µπορούσε να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην εναρµόνιση των εθνικών 
πολιτικών σε µέτρα προσανατολισµένα στην ανάπτυξη και την καινοτοµία, στη µείωση του 
χάσµατος µεταξύ των ευρωπαϊκών οικονοµιών και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Ο 
συνολικός αντίκτυπος αυτών των µη οικονοµικών αποτελεσµάτων µπορεί να επιτευχθεί µόνο 
εάν ο σχεδιασµός των µέσων και η διαχείρισή τους πραγµατοποιούνται µε ενιαίο τρόπο. 

2.3.2. Αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας των δηµόσιων πόρων 

Με τη συγκέντρωση πόρων από διάφορες πηγές, τα χρηµατοδοτικά µέσα µπορούν να 
λειτουργήσουν ως καταλύτης για επενδύσεις σε εντοπισµένα κενά της αγοράς, να επιτύχουν 
οικονοµίες κλίµακας ή/και να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο αποτυχίας σε περιοχές όπου θα 
ήταν δύσκολο να επιτύχουν µεµονωµένα κράτη µέλη την απαιτούµενη κρίσιµη µάζα. 

Η παρέµβαση της ΕΕ πρέπει να τηρεί την αρχή της επικουρικότητας· όπως επισηµαίνεται από 
το Ελεγκτικό Συνέδριο, οι δαπάνες από τον προϋπολογισµό της ΕΕ πρέπει να παρέχουν σαφή 
και ορατά οφέλη για την ΕΕ και για τους πολίτες της, τα οποία δεν θα µπορούσαν να 
επιτευχθούν µε δαπάνες µόνο σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 8 . Η ενωσιακή 
προστιθέµενη αξία ενός µέσου σε επίπεδο ΕΕ καταδεικνύεται εάν τα αποτελέσµατά του (ως 

                                                 
8 «Απάντηση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στην ανακοίνωση της Επιτροπής µε θέµα 

«Μεταρρύθµιση του προϋπολογισµού, αλλαγή της Ευρώπης», Γνώµη αριθ. 1/2010: Βελτίωση της 
δηµοσιονοµικής διαχείρισης του προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης: κίνδυνοι και προκλήσεις» 
και Έλεγχος του µηχανισµού εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ. 
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προς την αποδοτικότητα και την κλίµακα) υπερβαίνουν αυτά που θα επιτυγχάνονταν µέσω 
χρηµατοδότησης στο πλαίσιο των εθνικών µηχανισµών. 

Εάν υποτεθεί ότι η ενωσιακή προστιθέµενη αξία ενός µέσου σε επίπεδο ΕΕ µπορεί να 
αποδειχθεί, ο λόγος κόστους-οφέλους ενός τέτοιου µέσου είναι πιθανό να είναι ευνοϊκότερος 
σε σχέση µε µια σειρά χρηµατοδοτικών µέσων σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, 
λόγω του υψηλότερου υπό διαχείριση όγκου, της αποτελεσµατικότητας ως προς το κόστος 
µέσω της εφαρµογής εναρµονισµένων προτύπων και όρων, καθώς και του χαµηλότερου 
κόστους εφαρµογής, π.χ. έξοδα διαχείρισης που χρεώνονται από τους ενδιάµεσους 
χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς. 

2.3.3. Προώθηση της βελτίωσης της απόδοσης και της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας 

Τα καλά σχεδιασµένα καινοτόµα χρηµατοδοτικά µέσα µπορούν να προωθήσουν τη βελτίωση 
της απόδοσης, µε τον καθορισµό κατάλληλων δεικτών επιτυχίας που ενδείκνυνται για την 
επίτευξη των στόχων δηµόσιας πολιτικής. Η δηµοσιονοµική πειθαρχία προωθείται µε την 
εναρµόνιση, στο µέτρο του δυνατού, των πλαισίων εφαρµογής και των αρχών διαχείρισης, 
σύµφωνα µε τις βέλτιστες πρακτικές. 

Οι εθνικές και τοπικές αρχές µπορούν να επωφεληθούν από τις γνώσεις των θεσµικών 
οργάνων της ΕΕ όσον αφορά τον σχεδιασµό χρηµατοδοτικών προϊόντων τα οποία 
διαφορετικά δεν θα τα είχαν στη διάθεσή τους. Ένα παράδειγµα είναι τα ευρωπαϊκά 
καθεστώτα εγγυήσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράµµατος-πλαισίου για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία (CIP): Σε πολλά κράτη µέλη, δεν υπάρχουν εταιρείες 
εγγυήσεων και ένα ευρωπαϊκό καθεστώς αντεγγυήσεων είναι επίσης σηµαντικό για τους 
νεότερους οργανισµούς εγγυήσεων, που εξακολουθούν να αναπτύσσουν τα χαρτοφυλάκιά 
τους. Η παρουσία µιας ευρωπαϊκής εγγύησης ή/και αντεγγύησης είτε παρέχει τη δυνατότητα 
στους νέους οργανισµούς εγγυήσεων να ενισχύσουν τον όγκο τους στο αρχικό στάδιο είτε 
διευκολύνει τη δηµιουργία τέτοιων καθεστώτων, συµβάλλοντας έτσι σηµαντικά στη 
«δηµιουργία θεσµικών δοµών». 

2.3.4. Πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα του προϋπολογισµού της ΕΕ 

Τα καινοτόµα χρηµατοδοτικά µέσα δηµιουργούν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα για τον 
προϋπολογισµό της ΕΕ, µε τη διευκόλυνση και την προσέλκυση άλλων δηµόσιων και 
ιδιωτικών πηγών χρηµατοδότησης για τα έργα ενδιαφέροντος της ΕΕ σε όλα τα διάφορα 
επίπεδα της αλυσίδας εφαρµογής (ενδιάµεσοι οργανισµοί και τελικοί δικαιούχοι). Μέσω της 
κάλυψης των κινδύνων ή της συµµετοχής στον κίνδυνο, η παρέµβαση της ΕΕ µπορεί να 
ενθαρρύνει τους επενδυτές να επενδύσουν ή να επενδύσουν περισσότερο, σε περιπτώσεις που 
δεν θα επένδυαν καθόλου ή θα επένδυαν λιγότερο χωρίς υποστήριξη από τον προϋπολογισµό 
της ΕΕ. Η χρηµατοδοτική «µόχλευση» ή το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα αυτό µπορεί να 
επιτευχθεί µέσω συγχρηµατοδότησης από διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα ή µέσω των 
επιπλέον όγκων χρεών τους οποίους καλούνται να παρέχουν οι τράπεζες και οι οργανισµοί 
εγγυήσεων στους τελικούς δικαιούχους. Για παράδειγµα, στο πλαίσιο του µηχανισµού 
χρηµατοδότησης µε επιµερισµό των κινδύνων (RSFF), στα τέλη του 2010 έλαβαν στήριξη 
έργα αξίας άνω των 6 δις ευρώ, ενώ οι συνολικές δεσµεύσεις του προϋπολογισµού της ΕΕ 
ανήλθαν σε περίπου 0,5 δις ευρώ. 

Επιπλέον, επιτυγχάνεται ένα ακόµα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα κατά τη διάρκεια ζωής 
του καινοτόµου χρηµατοδοτικού µέσου, εάν οι αποπληρωµές του κεφαλαίου ή οι τόκοι και τα 
κέρδη από µια επένδυση µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν για το µέσο. Ο «ανανεούµενος» 
αυτός χαρακτήρας των µέσων µπορεί να αυξήσει σηµαντικά την εµβέλειά τους. Μετά την 
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περίοδο αυτή, οι αποπληρωµές των αρχικών επενδύσεων συν µια ενδεχόµενη απόδοση της 
επένδυσης θα εισρέουν στον γενικό προϋπολογισµό, πράγµα το οποίο επηρεάζει θετικά και 
τη συνολική σχέση κόστους-αποτελεσµατικότητας της παρέµβασης. 

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΟ 
∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2007-2013 

3.1. ∆ιδάγµατα που αποκοµίστηκαν από τα υφιστάµενα µέσα 

3.1.1. Αξιοποίηση της πείρας 

Για ορισµένα από τα σήµερα υφιστάµενα καινοτόµα χρηµατοδοτικά µέσα (κυρίως αυτά που 
εντάσσονται στο CIP), έχουν διεξαχθεί αξιολογήσεις µε τη µορφή ελέγχων, ενδιάµεσων και 
εκ των υστέρων αξιολογήσεων και µελετών9. Άλλα µέσα βρίσκονται ακόµη σε πολύ πρώιµο 
στάδιο υλοποίησης για να έχουν αξιολογηθεί. Επιπλέον, έχει αποκτηθεί σηµαντική πρακτική 
πείρα από τις υπηρεσίες της Επιτροπής στη διαχείριση αυτών των µέσων, καθώς και στη 
διαχείριση του προϋπολογισµού. Ένα βασικό συµπέρασµα στην παρούσα συγκυρία είναι ότι, 
λόγω του µεµονωµένου τρόπου µε τον οποίο έχουν αναπτυχθεί τα υφιστάµενα καινοτόµα 
χρηµατοδοτικά µέσα, ορισµένα µέσα συµπίπτουν ως προς τους τοµείς και τους δικαιούχους 
στους οποίους στοχεύουν και τα µοντέλα σχεδιασµού και διαχείρισής τους ποικίλλουν, 
γεγονός το οποίο µπορεί να προκαλέσει σύγχυση µεταξύ των ενδιαφεροµένων µερών και των 
δικαιούχων. 

Κατά τον σχεδιασµό της νέας γενιάς χρηµατοδοτικών µέσων για το Π∆Π 2014-2020, εάν τα 
µέσα πρόκειται να επεκταθούν σε µεγαλύτερη κλίµακα, θα πρέπει να δοθεί έµφαση στην 
αξιοποίηση της πείρας από τα υφιστάµενα χρηµατοδοτικά µέσα, µε σκοπό την καθιέρωση 
κατάλληλων κανόνων, κατευθυντήριων γραµµών και τυποποίησης για τον σχεδιασµό και τη 
διαχείριση των καινοτόµων χρηµατοδοτικών µέσων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της αγοράς 
και τις βέλτιστες πρακτικές, ώστε να αποφευχθούν επικαλύψεις και να απλουστευθούν οι 
λεπτοµέρειες υλοποίησης. Αυτό – σε συνδυασµό µε την κατάλληλη διαπολιτική οµαδοποίηση 
των καινοτόµων χρηµατοδοτικών µέσων που προτείνεται σε επίπεδο ΕΕ και την ενίσχυση της 
συνοχής µε τα µέσα αυτά σε εθνικό, περιφερειακό, διεθνικό ή διασυνοριακό επίπεδο στο 
πλαίσιο των προγραµµάτων διαρθρωτικών ταµείων – θα διασφαλίσει τη βελτιστοποίηση της 
επίδρασής τους και της προστιθέµενης αξίας της ΕΕ στο επόµενο Π∆Π. 

3.1.2. Τα καινοτόµα χρηµατοδοτικά µέσα παρέχουν την αναγκαία πρόσβαση σε 
χρηµατοδότηση, προωθούν την ανάπτυξη προϊόντων και βέλτιστων πρακτικών 

Οι έλεγχοι και οι αξιολογήσεις που διενεργούνται στα υπάρχοντα καινοτόµα χρηµατοδοτικά 
µέσα δείχνουν ιδιαίτερα θετικά αποτελέσµατα ως προς την απόδοσή τους. Τα υφιστάµενα 
µέσα έχουν παράσχει χρηµατοδότηση σε περιπτώσεις όπου οι δικαιούχοι δεν είχαν καµία 

                                                 
9 Έλεγχος του µηχανισµού εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ, Ειδική έκθεση αριθ. 4/2011 του Ευρωπαϊκού 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, Final Evaluation of the Entrepreneurship and Innovation Programme (Απρίλιος 
2011), Centre for Strategy & Evaluation Services και EIM Business and Policy Research· Combined ex-
ante evaluation and impact assessment of the successor to the Entrepreneurship and Innovation 
Programme under the Competitiveness and Innovation Framework Programme 2007-2013 (Μάιος 
2011), Economisti Associati σε συνεργασία µε το EIM Business & Policy Research, The Evaluation 
Partnership, Centre for Strategy & Evaluation Services και Centre for European Policy Studies· 
∆ηµόσια διαβούλευση για τη µελλοντική υποστήριξη της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα και την 
καινοτοµία (2011)· Mid-Term Evaluation of the Risk-Sharing Financial Facility (RSFF), Έκθεση της 
οµάδας ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων (Ιούλιος 2010)· καθώς και η µελέτη COBU που αναφέρεται 
στην υποσηµείωση 6. 
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άλλη επιλογή για να λάβουν τα αναγκαία κεφάλαια ή µπορεί να είχαν λάβει λιγότερα από όσα 
χρειάζονταν. Επιπλέον, τα µέσα έχουν ενθαρρύνει τους ενδιάµεσους χρηµατοπιστωτικούς 
οργανισµούς να αναπτύξουν και να προσφέρουν νέα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα σε τοπικό 
επίπεδο. Τα διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα στα οποία έχει ανατεθεί η εφαρµογή των 
ενωσιακών προγραµµάτων παρείχαν τη δυνατότητα στην ΕΕ να προσφέρει χρηµατοδοτικά 
µέσα σε ένα ευρύ φάσµα χωρών, µε την παροχή τεχνογνωσίας σχετικά µε τον τρόπο 
λειτουργίας των εν λόγω µέσων, και να προωθήσει τις βέλτιστες πρακτικές µε άµεσο τρόπο. 

Τα ευρήµατα πάντως είναι ανάµικτα όσον αφορά την προστιθέµενη από την ΕΕ αξία των 
µέσων. Στην αξιολόγηση του RSFF διαπιστώνεται ότι το µέσο αυτό εξακολουθεί να είναι ένα 
από τα ελάχιστα χρηµατοδοτικά µέσα που διατίθενται σε καινοτόµες επιχειρήσεις και 
οργανισµούς, σε µια εποχή που οι τράπεζες και τα άλλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 
µειώνουν την πρόσβαση στη χρηµατοδότηση για τις επενδύσεις υψηλού κινδύνου στον τοµέα 
της έρευνας και της ανάπτυξης, καθώς και στον τοµέα της καινοτοµίας. Όσον αφορά τον 
µηχανισµό εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ στο πλαίσιο του CIP, το Ελεγκτικό Συνέδριο 
διαπίστωσε ότι η προστιθέµενη από την ΕΕ αξία του µηχανισµού αυτού δεν έχει καταδειχθεί, 
καθώς τα αποτελέσµατά του «µπορεί επίσης να είχαν επιτευχθεί µε χρηµατοδότηση στο πλαίσιο 
των εθνικών συστηµάτων». Αντίθετα, στην τελική αξιολόγηση του ΠΕΚ διαπιστώνεται ότι το 
«δάνειο του µηχανισµού εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ και οι θυρίδες µικροπιστώσεων [...] 
καλύπτουν µια ζήτηση για χρηµατοδότηση η οποία διαφορετικά δεν θα καλυπτόταν». Η 
Επιτροπή, υπογραµµίζοντας παράλληλα ότι υπάρχει ισχυρό τεκµήριο ενωσιακής αξίας, όπως 
παρατηρείται από την ανεξάρτητη αξιολόγηση, αποδέχθηκε τη σύσταση να εξετάσει µε ποιον 
τρόπο θα µπορούσε να µεγιστοποιηθεί η προστιθέµενη από την ΕΕ αξία οποιουδήποτε 
διαδόχου του µέσου. Αυτό λαµβάνεται υπόψη µε ιδιαίτερη έµφαση στη διασφάλιση 
προστιθέµενης αξίας από την ΕΕ κατά τον προγραµµατισµό της επόµενης γενιάς 
χρηµατοδοτικών µέσων στο Π∆Π 2014-2020. 

3.1.3. Αυξηµένη συνοχή και συνέπεια µεταξύ των µέσων 

Η αξιολόγηση του µηχανισµού χρηµατοδότησης µε επιµερισµό των κινδύνων (RSFF) 
αναφέρει ότι από το ευρύτατο φάσµα δραστηριοτήτων που στηρίζονται από τα ταµεία της ΕΕ, 
«από την έρευνα αιχµής στο πλαίσιο του ΠΠ7 έως την περιφερειακή ανάπτυξη ερευνητικών 
ικανοτήτων στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταµείων και την πρόσβαση σε καινοτόµους 
χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς στο πλαίσιο του CIP», όλες συµβάλλουν στη γενική ανάπτυξη 
της έρευνας και της ικανότητας καινοτοµίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η µηχανισµός RSFF 
διαπιστώθηκε ότι «λειτουργεί συµπληρωµατικά και όχι ανταγωνιστικά» προς τα άλλα 
χρηµατοδοτικά µέσα. Ωστόσο, επειδή ορισµένα µέσα έχουν συσταθεί ad-hoc κατά το τρέχον 
δηµοσιονοµικό πλαίσιο, υπάρχουν περιπτώσεις έλλειψης συνοχής και ασυνέπειας, ακόµη και 
ανεπιθύµητων επικαλύψεων, των µέσων που τυγχάνουν στήριξης από τον προϋπολογισµό της 
ΕΕ. Υπάρχει, επίσης, σήµερα κατακερµατισµός των καθεστώτων χρηµατοδοτικής στήριξης 
και πλήθος χρησιµοποιούµενων µηχανισµών υλοποίησης. Για παράδειγµα, στην τελική 
αξιολόγηση του ΠΕΚ επισηµάνθηκε ότι υπάρχει επικάλυψη µεταξύ των χρηµατοδοτικών 
µέσων στο πλαίσιο του CIP και των διαρθρωτικών ταµείων ή µεταξύ του CIP και του 
Μηχανισµού Μικροχρηµατοδοτήσεων Progress (βλ. περιγραφή στο παράρτηµα)10. Αποτελεί 

                                                 
10 Στον τοµέα των µικροχρηµατοδοτήσεων, έχουν πραγµατοποιηθεί τα πρώτα βήµατα για τη δηµιουργία 

µιας πιο συνεκτικής προσέγγισης µε την επίτευξη συµφωνίας για τις κατευθυντήριες γραµµές 
κατανοµής σχετικά µε τις συµφωνίες που υπεγράφησαν µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων 
(ΕΤΕ) και των παρόχων µικροχρηµατοδότησης. Στο επόµενο πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο, οι 
ενισχύσεις µε τη µορφή µικροχρηµατοδοτήσεων σε πολύ µικρές επιχειρήσεις µε έδρα στην ΕΕ θα 
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σηµαντικό στόχο του νέου πλαισίου να αποφευχθούν οι ασυνέπειες και να βελτιστοποιηθεί η 
συνολική αποδοτικότητα των καινοτόµων χρηµατοδοτικών µέσων. 

3.1.4. ∆ιακυβέρνηση και θέµατα ελέγχου για τα µέσα σε επίπεδο ΕΕ 

Ενώ η εφαρµογή των καινοτόµων χρηµατοδοτικών µέσων έχει ανατεθεί σε 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που προσφέρουν τις απαραίτητες εγγυήσεις ως προς τη χρηστή 
δηµοσιονοµική διαχείριση και τις κατάλληλες διαδικασίες, η Επιτροπή έχει διατηρήσει τον 
έλεγχο και την επιρροή στους στόχους της πολιτικής και τις στρατηγικές κατευθύνσεις των 
µέσων που τελούν υπό κεντρική διαχείριση σε επίπεδο ΕΕ, συµµετέχοντας σε κατάλληλες 
δοµές διακυβέρνησης, π.χ. σε συντονιστικές επιτροπές ή εποπτικά όργανα. Αυτό δεν σηµαίνει 
εµπλοκή στην καθηµερινή διαχείριση των καινοτόµων χρηµατοδοτικών µέσων, καθώς αυτή 
εµπίπτει στην εµπειρογνωµοσύνη και την ευθύνη δεόντως εντεταλµένων 
στελεχών/διοικητικών επιτροπών. 

Πολλά µπορούν να επιτευχθούν διασφαλίζοντας τον ευφυή και κατάλληλο σχεδιασµό των 
καινοτόµων χρηµατοδοτικών µέσων από την αρχή, µε βάση την πείρα που αποκτήθηκε από 
τα υφιστάµενα µέσα όσον αφορά την αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων. Επιπλέον, οι 
έλεγχοι και οι ισορροπίες στην περίπτωση των µέσων σε επίπεδο ΕΕ είναι ενσωµατωµένοι 
στο σύστηµα, δίνοντας τη δυνατότητα στην Επιτροπή και την αρµόδια για τον 
προϋπολογισµό αρχή να ασκήσουν επαρκή δηµοσιονοµικό έλεγχο σε συµµόρφωση µε τους 
ισχύοντες κανόνες, καθώς και υπό τη µορφή παρακολούθησης µε γνώµονα τα αποτελέσµατα 
και αναφοράς από τους ενδιάµεσους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς, ανάλογα µε τους 
στόχους και τους προσδιορισµένους βασικούς κινδύνους των επιµέρους µέσων. 

Είναι απαραίτητο να εξαρτάται η παρέµβαση της ΕΕ από το αν οι ενδιάµεσοι 
χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί και οι τελικοί αποδέκτες θα αποδέχονται το δικαίωµα της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF) να διενεργεί επιτόπιους 
ελέγχους και επιθεωρήσεις προκειµένου να προστατεύσει τα οικονοµικά συµφέροντα της ΕΕ. 
Οι ενδιάµεσοι οργανισµοί υποχρεούνται να συνεργάζονται µε την OLAF και να 
γνωστοποιούν στην Επιτροπή κάθε υποψία απάτης ή παρατυπιών που θίγουν τα οικονοµικά 
συµφέροντα της ΕΕ. 

3.1.5. Μπορούν να γίνουν περισσότερα για να βελτιωθεί η προβολή και η διαφάνεια των 
µέσων 

Από τα ευρήµατα προκύπτει ότι η ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων µερών και των τελικών 
αποδεκτών για τη συνεισφορά της ΕΕ στα χρηµατοδοτικά µέσα είναι χαµηλή. Όπως επίσης 
επισηµαίνεται, το γεγονός αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς τα χρηµατοδοτικά µέσα 
συνήθως παρέχονται µέσω µιας αλυσίδας ενδιαµέσων φορέων, συµπεριλαµβανοµένων των 
τοπικών ενδιάµεσων, οι οποίοι έχουν την τελική ευθύνη για την εκταµίευση των κονδυλίων 
προς τους τελικούς αποδέκτες, καθιστώντας αδιαφανή τον ρόλο της ΕΕ. Αυτό υπογραµµίζει 
τη σηµασία, π.χ., των όρων περί προβολής στις συµβάσεις µε τους ενδιάµεσους οργανισµούς, 
προκειµένου να διασφαλιστεί η εκτίµηση της προστιθέµενης από την ΕΕ αξίας, για 
παράδειγµα, µε τη µορφή δηµιουργίας θέσεων εργασίας ή ανάπτυξης δεξιοτήτων και άλλων 
δεικτών. Ωστόσο, η ενηµέρωση εξακολουθεί να βρίσκεται σε χαµηλά επίπεδα, παρά το 
γεγονός ότι οι εν λόγω όροι εφαρµόζονται σε µεγάλο βαθµό στις υφιστάµενες συµβάσεις, και 
θα πρέπει να επιδιωχθεί περαιτέρω προβολή. 

                                                                                                                                                         
συγκεντρωθούν και θα περιλαµβάνουν την ανάπτυξη θεσµών και ικανοτήτων σε ένα µέσο, στο πλαίσιο 
του νέου Προγράµµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινωνική αλλαγή και την καινοτοµία. 
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Είναι σηµαντικό το γεγονός ότι τα ευρήµατα δείχνουν επίσης ότι ο πολλαπλασιασµός των 
καθεστώτων που καλύπτουν τις ίδιες ανάγκες χρηµατοδότησης µπορεί στην πραγµατικότητα 
να συντελεί στη µείωση της προβολής των πολιτικών και της προβολής στην αγορά. Αυτό 
είναι ένα σηµείο όπου το προτεινόµενο νέο πλαίσιο φιλοδοξεί να προωθήσει τον 
εξορθολογισµό των καινοτόµων χρηµατοδοτικών µέσων, ο οποίος αναµένεται να συµβάλει 
στην ενίσχυση της προβολής τους. Οι αξιολογήσεις και οι µελέτες των υφιστάµενων µέσων 
αναφέρονται επίσης σε πιο γενικά θέµατα, όπως η ανάγκη να εξασφαλιστεί µεγαλύτερη 
διαφάνεια στην πληροφόρηση και καλύτερη επικοινωνία µε τους ενδιάµεσους οργανισµούς. 
Αυτό είναι απαραίτητο για να αυξηθεί η κατανόηση από την αγορά της καταλληλότητας και 
της διαθεσιµότητας χρηµατοδοτικών µέσων της ΕΕ τα οποία παρέχουν χρηµατοδότηση 
χρέους και ιδίων κεφαλαίων. 

3.1.6. Επίτευξη µεγαλύτερων όγκων χρηµατοδότησης µε νέες ρυθµίσεις επιµερισµού του 
κινδύνου 

Σύµφωνα µε τη γενική αρχή της αναλογικότητας των κρατικών ενισχύσεων, οι ιδιωτικές 
(συν-)επενδύσεις στοχεύουν να αποδείξουν τη δέσµευση του ιδιωτικού τοµέα, την προώθηση 
του επιµερισµού των επενδυτικών κινδύνων και την αποφυγή των κινδύνων παραγκωνισµού. 
Ανάλογα µε τη δοµή των αγορών και την παρουσία ιδιωτών επενδυτών, οι δηµόσιες και 
ιδιωτικές επενδύσεις σύµφωνα µε την αρχή του ιδιώτη επενδυτή στην οικονοµία της αγοράς 
µπορεί να τυγχάνουν ίσης µεταχείρισης ή µπορεί να χρειάζονται κίνητρα για την τόνωση των 
ιδιωτικών επενδύσεων σε σηµαντικούς τοµείς πολιτικής, π.χ. µέσω των ασύµµετρων δοµών 
κινδύνου/απόδοσης που περιγράφονται κατωτέρω, αλλά δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 
ελάχιστο αναγκαίο, ώστε να διασφαλιστεί η εµπορική βιωσιµότητα των επενδυτικών έργων 
που βασίζονται σε ρεαλιστικά επιχειρηµατικά σχέδια. 

Τα σηµερινά µέσα επιµερισµού του κινδύνου βασίζονται στην αξιολόγηση των κινδύνων 
έργο προς έργο ή στον επιµερισµό του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου επί ίσοις όροις µεταξύ 
του προϋπολογισµού της ΕΕ και των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, όπως ο Όµιλος της 
ΕΤΕπ και άλλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, συµπεριλαµβανοµένων των εθνικών δηµόσιων 
τραπεζών που είναι διατεθειµένες να επιµεριστούν τον κίνδυνο µε την Επιτροπή. Όπως 
καταδείχθηκε στην ενδιάµεση αξιολόγηση του µηχανισµού RSFF, η οποία 
πραγµατοποιήθηκε από οµάδα ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων, η σηµερινή προσέγγιση 
περιορίζει την ικανότητα να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες της αγοράς για µεγαλύτερο όγκο 
χρηµατοδότησης µε επιχειρηµατικά κεφάλαια. Οι εµπειρογνώµονες πρότειναν ότι η Επιτροπή 
θα πρέπει να εξετάσει µια διαφορετική προσέγγιση για τον επιµερισµό των κινδύνων σχετικά 
µε τη χρήση των εισφορών της σε κεφάλαια για την κάλυψη των αναµενόµενων και µη 
αναµενόµενων ζηµιών από δάνεια. Ειδικότερα, υπάρχει ανάγκη να αναπτυχθεί µια συνολική 
προσέγγιση για τον επιµερισµό των κινδύνων, δηλαδή να καλύπτονται οι απώλειες για ένα 
χαρτοφυλάκιο δανείων που παρέχονται σε ειδικές οµάδες-στόχους, ώστε να καταστεί δυνατή 
η κατανοµή του κινδύνου και, ως εκ τούτου, να αυξηθεί ο όγκος της χρηµατοδότησης που 
µπορεί να δηµιουργηθεί διαθέτοντας ένα ορισµένο ύψος των πόρων του προϋπολογισµού για 
την κάλυψη προβλέψεων και τη διάθεση κεφαλαίων. 

Μια παραλλαγή ή περαιτέρω εξέλιξη αυτής της προσέγγισης στον τοµέα της χρηµατοδότησης 
του χρέους θα µπορούσε να είναι η συνεισφορά της ΕΕ να χρησιµοποιηθεί για την κάλυψη 
των πιθανών πρώτων ζηµιών έως ένα καθορισµένο ποσοστό (αποθεµατικό «πρώτων ζηµιών») 
ως ένας τρόπος για προσέλκυση επαρκούς συµµετοχής του ιδιωτικού τοµέα στη 
χρηµατοδότηση πράξεων υψηλότερου κινδύνου (και υψηλής προστιθέµενης αξίας από την 
ΕΕ). Η προσέγγιση των πρώτων ζηµιών, όπου η ΕΕ αναλαµβάνει θέση µειωµένης 
εξασφάλισης, θα αύξανε περαιτέρω το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα των πόρων της ΕΕ, 
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χωρίς να υπερβαίνει τα όρια µιας καθορισµένης συνεισφοράς του προϋπολογισµού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα µπορούσε να λαµβάνεται υπόψη για τα µελλοντικά µέσα 
επιµερισµού του κινδύνου που θα δηµιουργηθούν µε κονδύλια του προϋπολογισµού της ΕΕ, 
αλλά θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να συνοδεύεται από τους κατάλληλους κανόνες και 
κατευθυντήριες γραµµές, όπως όρια για την πρώτη απώλεια και απαιτήσεις όσον αφορά το 
µέρος του κινδύνου που αφορά µη αναµενόµενες ή/και αναµενόµενες ζηµίες, το οποίο θα 
πρέπει να αναληφθεί από τους εταίρους της Επιτροπής στη χρηµατοδότηση. 

Στον τοµέα της χρηµατοδότησης ιδίων κεφαλαίων, η συνεισφορά της ΕΕ θα µπορούσε να 
χρησιµοποιηθεί για την παροχή κατάλληλων κινήτρων σε ιδιώτες επενδυτές, κυρίως υπό τη 
µορφή προτιµησιακής ή κατά προτεραιότητα απόδοσης που δεν υπερβαίνει ένα εύλογο 
ποσοστό απόδοσης, το οποίο εξασφαλίζει την εµπορική βιωσιµότητα των επενδύσεών τους. 
Πέραν αυτού του εύλογου ποσοστού απόδοσης, τα κέρδη θα επιµερίζονται αναλογικά µεταξύ 
των επενδυτών του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα, προκειµένου να αποφεύγεται η 
υπέρµετρη αντιστάθµιση. 

Αυτές οι συγκεκριµένες απαιτήσεις και ελάχιστες προδιαγραφές για τους κινδύνους και τις 
αποδόσεις θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο των πλατφορµών ιδίων κεφαλαίων και χρέους, όπως 
εξηγείται στο σηµείο 5.2.2. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να διασφαλίζεται εναρµόνιση των 
συµφερόντων µεταξύ της Επιτροπής και των οικονοµικών εταίρων µας. 

4. ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2014-2020 

Το µέρος ΙΙ της ανακοίνωσης για το Π∆Π σκιαγραφεί µια σειρά από τις τοµεακές προτάσεις 
της Επιτροπής για τα καινοτόµα χρηµατοδοτικά µέσα στο επόµενο Π∆Π.  

Για την υποστήριξη των επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτοµία (ΕΑΚ) στο πλαίσιο του 
προγράµµατος «Ορίζοντας 2020», έχουν προγραµµατιστεί δύο χρηµατοδοτικά µέσα: 1) ένα 
δανειακό µέσο που παρέχει δάνεια σε µεµονωµένους δικαιούχους για επενδύσεις στην ΕΑΚ, 
εγγυήσεις για ενδιάµεσους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς που χορηγούν δάνεια στους 
δικαιούχους, συνδυασµούς δανείων και εγγυήσεων και εγγυήσεις ή/και αντεγγυήσεις για 
εθνικούς ή περιφερειακούς µηχανισµούς χρηµατοδότησης του χρέους και 2) ένα µέσο ιδίων 
κεφαλαίων που i) θα επενδύει στη µεταφορά τεχνολογίας και την πνευµατική ιδιοκτησία, 
µέσω ειδικών φορέων, καθώς και σε επιχειρηµατικά κεφάλαια που παρέχουν χρηµατοδότηση 
ιδίων κεφαλαίων σε ΜΜΕ υψηλής έντασης από άποψη ΕΑΚ που βρίσκονται σε πρώιµο 
στάδιο και ii) θα παρέχει στήριξη σε επενδύσεις σε τοµείς ΕΑΚ, στοχεύοντας σε θεµατικά 
εστιασµένα, πολυεθνικά αµοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε άλλα κεφάλαια (funds-of-
funds) µε ευρεία επενδυτική βάση, συµπεριλαµβανοµένων ιδιωτικών θεσµικών και 
στρατηγικών επενδυτών. 

Οµοίως, για τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και των ΜΜΕ, προτείνονται δύο 
χρηµατοδοτικά µέσα: 

1)  Ένας µηχανισµός ιδίων κεφαλαίων για τις επενδύσεις στη φάση ανάπτυξης, ο οποίος 
θα παρέχει στις ΜΜΕ εµπορικού χαρακτήρα επιστρεπτέα κεφαλαιακή 
χρηµατοδότηση, κατά κύριο λόγο µε τη µορφή επιχειρηµατικών κεφαλαίων µέσω 
ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών οργανισµών. Προβλέπονται δύο µέτρα: 

– Άµεσες επενδύσεις σε επιχειρηµατικά κεφάλαια τα οποία λειτουργούν σε 
διασυνοριακό επίπεδο εντός της ΕΕ και επικεντρώνονται σε επενδύσεις για 
επιχειρήσεις προσανατολισµένες στην ανάπτυξη που δεν βασίζονται κατά κύριο 
λόγο στην καινοτοµία ή την έρευνα. 
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– Αµοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε άλλα αµοιβαία κεφάλαια («funds-of-funds»), 
τα οποία πραγµατοποιούν διασυνοριακές επενδύσεις σε επιχειρηµατικά κεφάλαια, τα 
οποία στη συνέχεια επενδύουν σε επιχειρήσεις, ιδίως στο στάδιο διεθνούς επέκτασής 
τους. 

2)  Ένας δανειακός µηχανισµός, ο οποίος θα παρέχει άµεσες ή άλλες ρυθµίσεις 
επιµερισµού του κινδύνου µε ενδιάµεσους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς για την 
κάλυψη δανείων σε ΜΜΕ και για την παροχή διασυνοριακών ή πολυεθνικών 
δανείων µε υψηλό αποτέλεσµα µόχλευσης. 

Συν τοις άλλοις, για να προωθηθούν η αυτοαπασχόληση, οι πολύ µικρές επιχειρήσεις και οι 
κοινωνικές επιχειρήσεις, στο Πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινωνική αλλαγή 
και την καινοτοµία, που προτάθηκε από την Επιτροπή11, περιλαµβάνεται ένας άξονας για τις 
µικροχρηµατοδοτήσεις και την κοινωνική επιχειρηµατικότητα, ο οποίος βασίζεται στον 
υφιστάµενο Μηχανισµό Μικροχρηµατοδοτήσεων Progress12 και αποτελεί τη συνέχειά του. 
Επεκτείνει την κάλυψή του στηρίζοντας την οικοδόµηση της ικανότητας των παρόχων 
µικροπιστώσεων και την συµπληρώνει µε ένα χρηµατοδοτικό µέσο που προβλέπει 
συνεισφορά της ΕΕ για την παροχή µέσων ιδίων κεφαλαίων, χρέους και επιµερισµού των 
κινδύνων σε ταµεία κοινωνικών επενδύσεων και άλλους χρηµατοπιστωτικούς ενδιαµέσους, 
µε σκοπό τη χρηµατοδότηση κοινωνικών επιχειρήσεων. 

Τα χρηµατοδοτικά µέσα στο πλαίσιο του µηχανισµού «Συνδέοντας την Ευρώπη» για τις 
υποδοµές είναι πιθανό να περιλαµβάνουν 1) ένα µέσο επιµερισµού του κινδύνου, που θα 
καλύπτει δάνεια και οµόλογα (συµπ. της πρωτοβουλίας οµολόγων για ευρωπαϊκά έργα στο 
πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»), ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των 
πολλαπλών µοντέλων χρηµατοδότησης που εφαρµόζονται σε ολόκληρη την ΕΕ, στο µέγεθος 
και στον τοµέα των έργων και στο στάδιο ανάπτυξης της χρηµατοδότησης έργων και των 
κεφαλαιαγορών γενικά, και 2) ένα µέσο ιδίων κεφαλαίων για τη συµπλήρωση της 
«εργαλειοθήκης» των µέσων υποδοµής, µε στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των 
πανευρωπαϊκών αγορών κεφαλαίων επιχειρηµατικού κινδύνου. 

Στον τοµέα της εκπαίδευσης και του πολιτισµού, αναπτύσσονται µηχανισµοί εγγυήσεων που 
θα συµβάλουν στους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»: ένας µηχανισµός εγγυήσεων 
σπουδαστικών δανείων, που θα επιτρέπει στους σπουδαστές επιπέδου master να 
παρακολουθήσουν σπουδές σε άλλη χώρα, συµβάλλοντας στον στόχο να συµµετέχει το 20% 
των σπουδαστών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σε προγράµµατα διασυνοριακής κινητικότητας 
για εκπαίδευση και ένας µηχανισµός εγγυήσεων (πιθανώς σε συνδυασµό µε κάποιο άλλο 
χρηµατοδοτικό µέσο για τις ΜΜΕ), που θα παρέχει κίνητρα στους ενδιάµεσους 
χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς να χορηγούν δάνεια σε ΜΜΕ των κλάδων του πολιτισµού 
και της δηµιουργικότητας, οι οποίοι περιλαµβάνουν παραγωγούς, δισκογραφικές εταιρείες, 
εταιρείες βιντεοπαιχνιδιών, εκδότες και διανοµείς µε κυρίως άυλα στοιχεία ενεργητικού 
(όπως δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας), µε αποτέλεσµα συχνά οι ενδιάµεσοι 
χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί να θεωρούν τη χρηµατοδότηση των κλάδων του πολιτισµού 
και της δηµιουργικότητας πολύ επισφαλή. 

Ένα όλο και µεγαλύτερο µερίδιο της στήριξης στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταµείων θα 
παρέχεται µέσω των χρηµατοδοτικών µέσων, ιδίως η στήριξη προς τις επιχειρήσεις και άλλα 
έργα ή επενδυτικές δραστηριότητες που αποφέρουν έσοδα, κυρίως στους τοµείς της αλλαγής 

                                                 
11 COM(2011) 609. 
12 Βλ. σηµείο 3.1. του παραρτήµατος για περισσότερες λεπτοµέρειες. 
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του κλίµατος, του περιβάλλοντος, της καινοτοµίας, των ΤΠΕ και των υποδοµών. Τα κράτη 
µέλη και οι περιφέρειες θα ενθαρρυνθούν επίσης να υποστηρίξουν τα χρηµατοδοτικά µέσα 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (π.χ. για τους σπουδαστές, τη δηµιουργία 
θέσεων εργασίας, την κινητικότητα των εργαζοµένων, την κοινωνική ένταξη και την 
κοινωνική επιχειρηµατικότητα). 

5. ΈΝΑ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

5.1. Κοινοί κανόνες για την απλούστευση και τον εξορθολογισµό των µέσων 

5.1.1. Μέσα της ΕΕ 

Το προτεινόµενο νέο πλαίσιο για την απλούστευση και τον εξορθολογισµό του σχεδιασµού 
και της διαχείρισης της νέας γενιάς χρηµατοδοτικών µέσων βασίζεται σε αυτό που 
ονοµάζεται ενωσιακές πλατφόρµες ιδίων κεφαλαίων και χρέους. Οι πλατφόρµες αυτές είναι 
ένα σύνολο κοινών κανόνων και κατευθυντήριων γραµµών για τα µέσα ιδίων κεφαλαίων και 
χρέους (συµπεριλαµβανοµένων των εγγυήσεων και του επιµερισµού των κινδύνων) για τις 
εσωτερικές πολιτικές, οι οποίοι εξασφαλίζουν µια συνεκτική προσέγγιση στα µέσα αυτά τα 
οποία υποστηρίζονται από τον προϋπολογισµό της ΕΕ. Οι κοινοί κανόνες και οι 
κατευθυντήριες γραµµές στοχεύουν επίσης στην απλούστευση των σχέσεων µε τους 
χρηµατοδοτικούς εταίρους, ιδίως τα διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, και στην παροχή 
διαφάνειας έναντι των αγορών ως προς τον τρόπο µε τον οποίο παρεµβαίνει η ΕΕ µε µέσα 
ιδίων κεφαλαίων και χρέους, εξασφαλίζοντας µεγαλύτερη προβολή της παρέµβασης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Οι ενωσιακές πλατφόρµες ιδίων κεφαλαίων και χρέους θα αποτελέσουν µέρος ενός ενιαίου 
συνόλου οριζόντια εφαρµοστέων αρχών, κανόνων και κατευθυντήριων γραµµών· ο 
δηµοσιονοµικός κανονισµός (∆Κ) και η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για την αντικατάσταση 
των κανόνων εφαρµογής θα θέσουν τις γενικές αρχές των καινοτόµων χρηµατοδοτικών 
µέσων από την άποψη της δηµοσιονοµικής/χρηστής οικονοµικής διαχείρισης, ενώ θα 
αναπτυχθούν πιο λεπτοµερείς συγκεκριµένες επιχειρησιακές απαιτήσεις σε πλήρη συµφωνία 
µε αυτές τις γενικές αρχές και θα περιέχουν τις συγκεκριµένες οικονοµικές παραµέτρους, οι 
οποίες θα αντικατοπτρίζουν τις βέλτιστες πρακτικές που θα πρέπει να τηρούνται κατά τον 
σχεδιασµό νέων χρηµατοδοτικών µέσων στην εσωτερική αγορά (βλ. 5.2.2. κατωτέρω). 

Στον δηµοσιονοµικό κανονισµό, η παρέµβαση µέσω χρηµατοπιστωτικών µέσων θα πρέπει να 
πραγµατοποιείται υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης ανεπάρκειας/ατέλειας της αγοράς, της 
επίδειξης της προστιθέµενης αξίας της παρέµβασης της ΕΕ, της κινητοποίησης πρόσθετης 
δηµόσιας και ιδιωτικής χρηµατοδότησης µέσω της συνεισφοράς της ΕΕ («πολλαπλασιαστικό 
αποτέλεσµα»), της µη στρέβλωσης του ανταγωνισµού στην εσωτερική αγορά και της 
εφαρµογής µέτρων που εξασφαλίζουν εναρµόνιση των συµφερόντων µεταξύ της Επιτροπής 
και του χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος που είναι επιφορτισµένο µε την εφαρµογή του 
χρηµατοδοτικού µέσου. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για την αντικατάσταση των κανόνων 
εφαρµογής και οι συγκεκριµένες επιχειρησιακές απαιτήσεις που θα καθορίζονται στις 
κατευθυντήριες γραµµές της Επιτροπής θα αντικατοπτρίζουν αυτές τις αρχές. 

5.1.2. Μέσα των διαρθρωτικών ταµείων 

Αν και η αρχή της κοινής διαχείρισης σηµαίνει ότι τα µέσα σε επίπεδο ΕΕ και τα µέσα που 
εφαρµόζονται από τα κράτη µέλη στο πλαίσιο των προγραµµάτων των διαρθρωτικών 
ταµείων διέπονται από διαφορετικά σύνολα κανόνων, θα πρέπει να επιτυγχάνεται η µέγιστη 
δυνατή συνοχή µεταξύ των µέσων υπό κοινή και άµεση διαχείριση και να αποφεύγονται 
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επικαλύψεις, ώστε να µην στοχεύουν πολλά µέσα στις ίδιες οµάδες δικαιούχων σε επίπεδο 
ΕΕ, καθώς και σε εθνικό/περιφερειακό επίπεδο, ενώ προσφέρουν διαφορετικούς όρους. Θα 
πρέπει να καταστεί ελκυστικό για τα κράτη µέλη να συµβάλλουν στα µέσα σε επίπεδο ΕΕ µε 
τα διαρθρωτικά ταµεία τους ή να χρησιµοποιούν «ετοιµοπαράδοτες» λύσεις που θα 
αντικατοπτρίζουν τα µέσα της ΕΕ, σε συνδυασµό µε ισχυρά κίνητρα. 

Έχει προταθεί µια προσέγγιση τριών εναλλακτικών λύσεων, στο πλαίσιο των κανονισµών για 
τα διαρθρωτικά ταµεία: 

3) Τα κράτη µέλη εξακολουθούν να δηµιουργούν εξατοµικευµένα µέσα βάσει κοινών 
αρχών διαχείρισης, εναρµονισµένων µε ορισµένους κοινούς κανόνες εµπνευσµένους 
από τις υπό ανάπτυξη ενωσιακές πλατφόρµες ιδίων κεφαλαίων και χρέους για τα 
µέσα της ΕΕ· 

4) ∆ηµιουργία «ετοιµοπαράδοτων µέσων» σύµφωνα µε κοινές αρχές διαχείρισης, τα 
οποία θα διευκολύνουν τη δηµιουργία µέσων για τα κράτη µέλη και θα 
διασφαλίζουν τη συµβατότητα µε τα µέσα σε επίπεδο ΕΕ· 

5) Τα κράτη µέλη θα ενθαρρύνονται να επενδύουν µέρος των διαρθρωτικών ταµείων 
τους σε τµήµατα των µέσων σε επίπεδο ΕΕ που προορίζονται για επενδύσεις σε 
περιοχές και τοµείς πολιτικής που καλύπτονται από τα επιχειρησιακά προγράµµατα 
από τα οποία εισφέρονται πόροι των διαρθρωτικών ταµείων («κοινά µέσα»). 

5.1.3. Εξωτερική διάσταση των µέσων εσωτερικής πολιτικής 

Για να προωθηθεί η συνοχή κατά τον σχεδιασµό και την εφαρµογή των µέσων, η στενότερη 
ενοποίηση της αγοράς, καθώς και η βέλτιστη χρήση των µέσων αφού τεθούν σε λειτουργία, 
θα πρέπει να εξετάζεται – κατά τη δηµιουργία νέων χρηµατοδοτικών µέσων – σε ποιον βαθµό 
τα µέσα εσωτερικής πολιτικής, τα οποία περιλαµβάνουν µια εξωτερική διάσταση, µπορούν να 
επεκταθούν ώστε να έχουν τη δυνατότητα να συµµετάσχουν και γειτονικές χώρες, αλλά να 
αποφεύγεται ταυτόχρονα ο πολλαπλασιασµός συστηµάτων που καλύπτουν τις ίδιες ανάγκες 
χρηµατοδότησης. 

5.1.4. Μέσα εξωτερικής πολιτικής 

Στην ανακοίνωση για το Π∆Π προτείνεται να συνεχιστεί η χρήση της καινοτόµου 
χρηµατοδότησης σε όλα τα µέσα εξωτερικής πολιτικής (κατά περίπτωση, µέσω 
περιφερειακών µηχανισµών επενδύσεων), έτσι ώστε να κινητοποιηθεί πρόσθετη 
χρηµατοδότηση – µεταξύ άλλων και από τον ιδιωτικό τοµέα – για τη στήριξη των 
προτεραιοτήτων της ΕΕ και την κάλυψη των επενδυτικών αναγκών των χωρών εταίρων. 
Αυτό θα διευκολυνθεί µε την έναρξη ισχύος των προτεινόµενων νέων διατάξεων του ∆Κ για 
τα χρηµατοδοτικά µέσα και µε τη θέσπιση κοινών αρχών για τα µέσα αυτά στον βαθµό που 
αρµόζει στο περιβάλλον των εξωτερικών δράσεων. 

Η χρήση καινοτόµων χρηµατοδοτικών µέσων στο πλαίσιο των εξωτερικών πολιτικών θα 
πρέπει να υποστηριχθεί στο πλαίσιο της πλατφόρµας της ΕΕ για την εξωτερική συνεργασία 
και ανάπτυξη, συνδυάζοντας τα αντίστοιχα δυνατά σηµεία της Επιτροπής, των κρατών µελών 
και των ευρωπαϊκών διµερών και πολυµερών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων (όπως της 
ΕΤΕπ) που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της εξωτερικής ανάπτυξης και της συνεργασίας. 
Η πλατφόρµα θα συµβάλει στην ενίσχυση της συνοχής, της αποτελεσµατικότητας, της 
αποδοτικότητας και της προβολής της ΕΕ όσον αφορά την εξωτερική χρηµατοδότηση, 
λαµβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ιδιαιτερότητες των εξωτερικών εταίρων της ΕΕ. 
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5.2. Το περιεχόµενο των πλατφορµών ιδίων κεφαλαίων και χρέους 

5.2.1. Το πεδίο εφαρµογής των πλατφορµών 

Οι πλατφόρµες θα καλύπτουν διαφορετικές οικονοµικές και τεχνικές παραµέτρους (όπως 
ανώτατα όρια για τις ρυθµίσεις επιµερισµού του κινδύνου ή ελάχιστα επίπεδα συµµετοχών 
µετοχικού κεφαλαίου και άλλες βασικές παραµέτρους) για τον σχεδιασµό και την εφαρµογή 
των καινοτόµων χρηµατοδοτικών µέσων, µε σκοπό την απλούστευση και τον εξορθολογισµό 
τους. Οι παράµετροι αυτές έχουν καθοριστεί µε βάση την πείρα που αποκτήθηκε κατά τον 
σχεδιασµό και την εφαρµογή των σηµερινών χρηµατοδοτικών µέσων, λαµβάνοντας δεόντως 
υπόψη τις σχετικές πρακτικές της αγοράς. Θα καλύπτουν τυπικά θέµατα που δεν αφορούν 
συγκεκριµένες πολιτικές, ενώ ζητήµατα όπως οι πολιτικοί στόχοι, ο πληθυσµός-στόχος και τα 
συγκεκριµένα κριτήρια επιλεξιµότητας θα εξετάζονται στις τοµεακές προτάσεις. 

5.2.2. Ειδικές λειτουργικές απαιτήσεις 

Το κοινό σύνολο των ειδικών λειτουργικών προδιαγραφών και κατευθυντήριων γραµµών που 
θα συµπληρώνουν τις αρχές του ∆Κ και της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης για την 
αντικατάσταση των κανόνων εφαρµογής θα αφορά ζητήµατα όπως: 

– Ανάλογα µε την περίπτωση και εφόσον δεν καλύπτονται από τους γενικούς κανόνες, 
τις ειδικές απαιτήσεις για την εκ των προτέρων εκτίµηση/αξιολόγηση των 
επιπτώσεων των χρηµατοδοτικών µέσων. Αυτές θα µπορούσαν να συνδυαστούν µε 
ανάλογες απαιτήσεις για τις ενδιάµεσες και τις εκ των υστέρων αξιολογήσεις· 

– Ελάχιστες προδιαγραφές ή σειρές όσον αφορά το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα, το 
προφίλ κινδύνου/απόδοσης και τη διαφοροποίηση του κινδύνου, µε στόχο την 
προστασία των πόρων του προϋπολογισµού της ΕΕ κατά τη διάρκεια ζωής του 
µέσου και τη διασφάλιση της ορθής εξισορρόπησης του αναλαµβανόµενου κινδύνου 
µε τους διάφορους ενδιάµεσους χρηµατοπιστωτικούς φορείς που συµµετέχουν στη 
διαδικασία, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα διαµόρφωσης των όρων των επιµέρους 
µέσων, εντός των καθορισµένων και λογικών πλαισίων, µε συνεκτίµηση της φύσης 
και της κλίµακας των ατελειών ή των αδυναµιών της αγοράς στις οποίες οφείλεται η 
ανεπαρκής χρηµατοδότηση από πηγές της αγοράς· 

– Απαιτήσεις σε σχέση µε τα διευθυντικά στελέχη των επενδυτικών φορέων, όπως για 
παράδειγµα µετοχικά αµοιβαία κεφάλαια που καλύπτουν, µεταξύ άλλων, το πλαίσιο 
παροχής κινήτρων για την εξασφάλιση εναρµόνισης των συµφερόντων, των 
καθεστώτων αµοιβής και των κριτηρίων διαγραφής· 

– Ένα ολοκληρωµένο σύστηµα παρακολούθησης και διακυβέρνησης για τη 
διασφάλιση ότι τα κονδύλια της ΕΕ χρησιµοποιούνται για τους προβλεπόµενους 
σκοπούς, κάνοντας χρήση των (ελάχιστων) δεικτών απόδοσης/βάσει αποτελεσµάτων, 
των µηχανισµών ιχνηλασίας (π.χ. για δαπάνες που σχετίζονται µε το κλίµα13), και 

                                                 
13 Η Επιτροπή σκοπεύει να αυξήσει την αναλογία σε τουλάχιστον 20%, µε συνεισφορά από διάφορες 

πολιτικές, εφόσον αυτό τεκµηριώνεται µε στοιχεία εκτίµησης των επιπτώσεων. Το πλαίσιο των 
καινοτόµων χρηµατοδοτικών µέσων αναµένεται να συµβάλει στη διαµόρφωση µιας φιλικής προς το 
κλίµα Ευρώπης, χαµηλών ανθρακούχων εκποµπών, και στην ιχνηλασία της σχετικότητας των δαπανών 
του ενωσιακού προϋπολογισµού µε το κλίµα, µέσω αυτών των χρηµατοδοτικών µέσων, όπως 
αναφέρεται στο έγγραφο COM (2011)500. 
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τυποποιηµένων υποδειγµάτων εκθέσεων, µε στόχο να διευκολυνθεί η συγκριτική 
ανάλυση της επιτυχίας των µέσων. 

– Καθορισµός, εφαρµογή και αξιολόγηση µέτρων πρόληψης της απάτης 
προσαρµοσµένων στον κίνδυνο, τα οποία εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας 
για τα συµφέροντα της ΕΕ. 

Ορισµένες παράµετροι θα είναι κοινές για τα µέσα ιδίων κεφαλαίων και χρέους, ενώ άλλες θα 
αφορούν ένα από τα δύο είδη µέσων. Στην περίπτωση των µέσων που συνδυάζουν ίδια 
κεφάλαια και χρέος, οι κανόνες και οι κατευθυντήριες γραµµές θα ισχύουν για τα διακριτά 
τµήµατα του «υβριδικού» µέσου. 

5.2.3. ∆ιάθεση των χρηµατοδοτικών µέσων 

Τα χρηµατοδοτικά µέσα συνήθως διατίθενται µέσω µιας ιεραρχίας φορέων, αρχίζοντας από 
την Επιτροπή και µε τη συµµετοχή του Οµίλου ΕΤΕπ ή άλλων χρηµατοπιστωτικών 
ιδρυµάτων και συµµετεχόντων στη χρηµατοπιστωτική αγορά (όπως µετοχικά αµοιβαία 
κεφάλαια ή τράπεζες). 

Τα χρηµατοδοτικά µέσα µπορούν να εφαρµοστούν άµεσα από την Επιτροπή ή έµµεσα µέσω 
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων µε την απαραίτητη τεχνική και χρηµατοπιστωτική ικανότητα 
να εφαρµόσουν τέτοιου είδους χρηµατοδοτικά µέσα. Υπάρχουν ουσιαστικά δύο κύριες 
µορφές διάθεσης των χρηµατοδοτικών µέσων: µέσω χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων (π.χ. ο 
Όµιλος ΕΤΕπ, η ΕΤΑΑ, άλλοι διεθνείς χρηµατοδοτικοί οργανισµοί, εθνικά δηµόσια 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα) ή µέσω ειδικών επενδυτικών φορέων (DIV). Οι ελάχιστοι 
κανόνες για τη συµµετοχή της ΕΕ σε ειδικούς επενδυτικούς φορείς θα συµπεριληφθούν στις 
πλατφόρµες. 

Οι συµφωνίες µε τους εκτελεστικούς φορείς, που περιλαµβάνουν τους κανόνες και τις αρχές 
των πλατφορµών, θα πρέπει να τυποποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο και, στο πλαίσιο 
των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, θα πρέπει, κατά προτίµηση, να προηγούνται συµφωνίες-
πλαίσια που να καλύπτουν θέµατα όπως η εφαρµογή, η διαχείριση, οι καταπιστευτικοί 
λογαριασµοί, η λογιστική οργάνωση, η ιχνηλασία, η υποβολή εκθέσεων, η παρακολούθηση 
και η αξιολόγηση, κατάλληλες ρήτρες για την καταπολέµηση της απάτης, κ.λπ. Αυτό θα 
διευκολύνει και θα επιταχύνει την έναρξη νέων χρηµατοδοτικών µέσων, επιτρέποντας 
παράλληλα την εναρµόνιση των γενικών όρων της συνεργασίας. 

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ 

Η Επιτροπή και οι χρηµατοδοτικοί εταίροι της έχουν αναλάβει σηµαντικό 
προπαρασκευαστικό έργο όσον αφορά τα καινοτόµα χρηµατοδοτικά µέσα από την έναρξη 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και τις προετοιµασίες για το επόµενο πολυετές 
δηµοσιονοµικό πλαίσιο, µεταξύ άλλων στο πλαίσιο των συζητήσεων για το µέλλον 
συγκεκριµένων χρηµατοδοτικών µέσων (όπως είναι το πρόγραµµα-πλαίσιο για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία ή ο µηχανισµός χρηµατοδότησης µε επιµερισµό των 
κινδύνων). Έχουν επίσης ξεκινήσει συζητήσεις µε το Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο στο 
πλαίσιο της αναθεώρησης του δηµοσιονοµικού κανονισµού. Ιδιαίτερη έµφαση έχει δοθεί στη 
σηµασία και την καταλληλότητα των χρηµατοδοτικών µέσων για την επίτευξη των πολιτικών 
στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Επιπλέον, υπάρχει ευρεία συµφωνία σχετικά µε την ανάγκη απλούστευσης και εναρµόνισης 
των υφιστάµενων µέσων και της ύπαρξης λιγότερων και πιο εστιασµένων µέσων σε επίπεδο 
ΕΕ, καθώς και αυξηµένης συνοχής στα µέσα των διαρθρωτικών ταµείων. Όσον αφορά το 
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τελευταίο ζήτηµα, η πρόταση για τη δηµιουργία κοινών µέσων θεωρείται ως µια πολλά 
υποσχόµενη δυνατότητα. 

Αυτό είναι το πνεύµα στο οποίο θα αναπτυχθεί το πλαίσιο των χρηµατοδοτικών µέσων για το 
επόµενο πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο. Αυτό είναι επίσης το πνεύµα στο οποίο η 
Επιτροπή προσβλέπει να προωθήσει περαιτέρω συζητήσεις µε το Συµβούλιο και το 
Κοινοβούλιο κατά τους προσεχείς µήνες, τόσο για το γενικό πλαίσιο που θα δηµιουργηθεί 
από τον δηµοσιονοµικό κανονισµό και την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για την 
αντικατάσταση των κανόνων εφαρµογής του, όσο και για τις συγκεκριµένες νοµοθετικές 
προτάσεις για το επόµενο πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο, το οποίο θα εγκριθεί 
προοδευτικά από την Επιτροπή κατά το 4ο τρίµηνο του 2011. Οι πλατφόρµες ιδίων 
κεφαλαίων και χρέους θα συµβάλουν ώστε να διασφαλιστεί ότι αυτό το πνεύµα 
εξορθολογισµού και συνεργασίας θα υλοποιηθεί σε ουσιαστικά και αποτελεσµατικά µέσα, 
σχεδιασµένα και διαχειριζόµενα σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΟ 
∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2007-2013 

1. Μέσα επιχειρηµατικών/ιδίων κεφαλαίων σε επίπεδο ΕΕ: CIP/GIF, Marguerite 

1.1. CIP – Μηχανισµός υψηλής ανάπτυξης και καινοτοµίας για τις ΜΜΕ (GIF) 

Τα καινοτόµα χρηµατοδοτικά µέσα αποτελούν µέρος του προγράµµατος επιχειρηµατικότητας 
και καινοτοµίας (ΠΕΚ), ενός από τα τρία επιµέρους προγράµµατα στο πλαίσιο του 
προγράµµατος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία (CIP). Γενικός 
στόχος τους είναι η βελτίωση της πρόσβασης στη χρηµατοδότηση για την έναρξη και την 
ανάπτυξη των ΜΜΕ, προκειµένου να ενισχυθούν οι επενδύσεις των εταιρειών αυτών σε 
δραστηριότητες καινοτοµίας, συµπεριλαµβανοµένης της οικολογικής καινοτοµίας. 

Ο µηχανισµός υψηλής ανάπτυξης και καινοτοµίας για τις ΜΜΕ (GIF), µε προϋπολογισµό 
άνω των 600 εκατ. ευρώ, µέρος του οποίου προορίζεται για την οικοκαινοτοµία, στοχεύει 
στην αύξηση της προσφοράς επιχειρηµατικών κεφαλαίων / ιδίων κεφαλαίων για καινοτόµες 
ΜΜΕ κατά το αρχικό τους στάδιο (GIF1) και κατά το στάδιο επέκτασης (GIF2). Τελεί υπό τη 
διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων (ΕΤΕ) εκ µέρους της Επιτροπής (που 
εκπροσωπεί την ΕΕ). Το ΕΤΕ συνάπτει συµφωνίες µε εταιρείες επιχειρηµατικού κεφαλαίου 
που υποστηρίζουν αυτές τις ΜΜΕ. Ο µηχανισµός GIF είναι ένας µακροπρόθεσµος 
µηχανισµός βάσει του οποίου µπορούν να πραγµατοποιηθούν επενδύσεις σε εταιρείες 
επιχειρηµατικού κεφαλαίου µε διάρκεια έως 12 έτη. Το µεγαλύτερο µέρος του κεφαλαίου που 
επενδύεται σε οποιοδήποτε ταµείο επιχειρηµατικού κεφαλαίου πρέπει να παρέχεται από 
επενδυτές προσανατολισµένους στην αγορά και όλες οι επενδύσεις πραγµατοποιούνται επί 
ίσοις όροις (µε ίση αναλογία κινδύνου-ανταµοιβής) µε ιδιώτες επενδυτές. 

1.2. Το ταµείο Marguerite 

Το ευρωπαϊκό ταµείο για την ενέργεια, την αλλαγή του κλίµατος και τις υποδοµές µε 
ορίζοντα το 2020 (ταµείο Marguerite) είναι ένα πανευρωπαϊκό ταµείο συµµετοχών για 
επενδύσεις σε υποδοµές στους τοµείς των µεταφορών, της ενέργειας και των ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας. Η ΕΕ έχει επενδύσει 80 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισµό του ∆Ε∆-Μ 
στο ταµείο Marguerite από ένα συνολικό ποσό δεσµευµένων κονδυλίων ύψους 710 εκατ. 
ευρώ (ποσό στόχος: 1,5 δισ. ευρώ). Οι άλλοι επενδυτές είναι δηµόσιες τράπεζες, αλλά το 
ταµείο είναι ανοικτό σε συµµετοχές ιδιωτών επενδυτών. Οι επενδύσεις πραγµατοποιούνται 
επί ίσοις όροις. Το ταµείο έχει επιχειρήσει να επενδύσει ένα συνολικό ποσό ισοδύναµο µε 3,5 
φορές τη συνεισφορά της ΕΕ σε έργα ∆Ε∆-Μ. 

Το ταµείο συστάθηκε ως ρυθµιζόµενος, εξειδικευµένος επενδυτικός φορέας που διέπεται από 
το δίκαιο του Λουξεµβούργου. Η Επιτροπή, εκπροσωπώντας την ΕΕ, κατέχει µια θέση στο 
εποπτικό συµβούλιο που είναι αρµόδιο για τον καθορισµό της συνολικής στρατηγικής του 
ταµείου, αλλά δεν εµπλέκεται στα τρέχοντα θέµατα διαχείρισης του ταµείου ή σε 
µεµονωµένες επενδυτικές αποφάσεις, καθώς τα θέµατα αυτά αποτελούν ευθύνη του 
διοικητικού συµβουλίου και της επενδυτικής επιτροπής του ταµείου. Όλες οι αποφάσεις 
πρέπει να λαµβάνονται σύµφωνα µε την επενδυτική πολιτική του ταµείου, η οποία έχει 
καθοριστεί από κοινού µε την Επιτροπή. 

2. ∆ανειακά µέσα σε επίπεδο ΕΕ (εγγυήσεις/επιµερισµός των κινδύνων): CIP-
SMEG, RSFF, LGTT 
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2.1. Μηχανισµός χρηµατοδότησης µε επιµερισµό του κινδύνου (RSFF)  

Ο µηχανισµός χρηµατοδότησης µε επιµερισµό του κινδύνου έχει ως στόχο την υποστήριξη 
της χρηµατοδότησης έργων υψηλού κινδύνου στον τοµέα της έρευνας, της ανάπτυξης και της 
καινοτοµίας (ΕΑΚ) από ιδιωτικούς και δηµόσιους επιχειρηµατικούς φορείς που δεν έχουν 
εύκολη πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές. Το µέσο έχει αναπτυχθεί από κοινού από την 
Επιτροπή και την ΕΤΕπ για τον επιµερισµό του κινδύνου όσον αφορά τα άµεσα δάνεια ή τις 
εγγυήσεις της Τράπεζας για τα δάνεια χρηµατοδότησης των επενδύσεων ΕΑΚ στους 
θεµατικούς τοµείς προτεραιότητας του έβδοµου προγράµµατος-πλαισίου για την έρευνα και 
την τεχνολογική ανάπτυξη (7ο ΠΠ).  

Η συγκέντρωση της συνεισφοράς της ΕΕ, ύψους 1 δισεκατοµµυρίου ευρώ από τον 
προϋπολογισµό του 7ου ΠΠ, και της συνεισφοράς της ΕΤΕπ, ύψους 1 δισεκατοµµυρίου ευρώ 
από ιδίους πόρους της, παρέχει ένα αποθεµατικό για την κάλυψη πιθανών ζηµιών από τη 
χρηµατοδότηση δανείων κατ’ εκτίµηση ύψους 10 δισεκατοµµυρίων ευρώ κατά την περίοδο 
2007-2013. Με βάση τις δικές της οικονοµικές αξιολογήσεις και σύµφωνα µε τις 
κατευθυντήριες γραµµές της πολιτικής πιστωτικού κινδύνου της, η ΕΤΕπ εκτιµά, ανά έργο, 
το επίπεδο του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου για το οποίο απαιτείται να δηµιουργήσει 
προβλέψεις και να διαθέσει κεφάλαια (για αναµενόµενες και µη αναµενόµενες ζηµίες), 
σύµφωνα µε τους συνήθεις κανόνες τραπεζικής, και ζητά τη συνεισφορά της ΕΕ για τη 
δηµιουργία προβλέψεων και τη διάθεση κεφαλαίων. Η Επιτροπή εκπροσωπείται στη 
∆ιευθύνουσα Επιτροπή του µηχανισµού RSFF, η οποία επιβλέπει την εφαρµογή του µέσου 
σύµφωνα µε τους στόχους της πολιτικής του. 

2.2. CIP – Μηχανισµός εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ (SMEG) 

Ο µηχανισµός εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ (SMEG), µε προϋπολογισµό 500 εκατ. ευρώ, 
παρέχει αντεγγυήσεις στα εθνικά συστήµατα εγγυήσεων, καθώς και άµεσες εγγυήσεις σε 
ενδιάµεσους χρηµατοδοτικούς οργανισµούς, προκειµένου να αυξηθεί και να ενισχυθεί η 
χορήγηση πιστώσεων για χρέη σε ΜΜΕ. Τελεί υπό τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταµείου 
Επενδύσεων (ΕΤΕ) εκ µέρους της Επιτροπής (που εκπροσωπεί την ΕΕ). 

Οι ενδιάµεσοι χρηµατοδοτικοί οργανισµοί που υποστηρίζονται από την εγγύηση της ΕΕ, µε 
τη σειρά τους, παρέχουν δανειακά κεφάλαια σε ΜΜΕ, ενώ µετακυλίουν το πλεονέκτηµα της 
εγγύησης προς τους τελικούς δικαιούχους, π.χ. αποδεχόµενοι ένα υψηλότερο προφίλ 
κινδύνου ή λιγότερες εξασφαλίσεις ή χρεώνοντας χαµηλότερα επιτόκια ή παρέχοντας 
παρόµοια πλεονεκτήµατα σε σύγκριση µε τις συνήθεις χρηµατοδοτικές δραστηριότητές τους. 
Στο πλαίσιο του µηχανισµού SMEG, ένα µέρος κάθε µεµονωµένης συναλλαγής είναι 
εγγυηµένο, κατά κανόνα σε ποσοστό 50% (ποσοστό εγγύησης). Η συνολική έκθεση για τον 
προϋπολογισµό της ΕΕ, ωστόσο, περιορίζεται από ένα συµβατικώς συµφωνούµενο ανώτατο 
όριο για τις απώλειες του χαρτοφυλακίου (ανώτατο ποσοστό). 

2.3. Μέσο εγγύησης δανείων για έργα ∆Ε∆-Μ (LGTT) 

Το µέσο εγγύησης δανείων για έργα ∆Ε∆-Μ (LGTT) στοχεύει στη διευκόλυνση της 
µεγαλύτερης συµµετοχής του ιδιωτικού τοµέα στη χρηµατοδότηση υποδοµών του 
διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών (∆Ε∆-Μ). Η προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων σε βασικά 
ευρωπαϊκά έργα µεταφορών µπορεί να αποτελεί πρόκληση, λόγω των σχετικά υψηλών 
επιπέδων αστάθειας των εσόδων στα αρχικά στάδια λειτουργίας των έργων. Το LGTT 
καλύπτει εν µέρει αυτόν τον κίνδυνο των εσόδων και, κατά συνέπεια, βελτιώνει την 
οικονοµική βιωσιµότητα των έργων ∆Ε∆-Μ.  
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Το LGTT χρηµατοδοτείται µε εισφορά κεφαλαίου έως 500 εκατ. ευρώ από τον 
προϋπολογισµό της ΕΕ. Τεχνικά, η εγγύηση του LGTT εκδίδεται υπέρ των εµπορικών 
τραπεζών που παρέχουν εφεδρική ταµειακή διευκόλυνση (SBF) για το έργο. Η διευκόλυνση 
αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί από την εταιρεία εκµετάλλευσης του έργου σε περίπτωση 
απρόβλεπτης µείωσης των εσόδων που συνδέονται µε την κίνηση / χρήση του έργου κατά τη 
διάρκεια της αρχικής περιόδου λειτουργίας, ώστε να διασφαλιστεί η εξυπηρέτηση του 
βασικού χρέους.  

Όσον αφορά τη διακυβέρνηση, η Επιτροπή εκπροσωπείται στη ∆ιευθύνουσα Επιτροπή του 
µέσου. Ο ρόλος της ∆ιευθύνουσας Επιτροπής είναι να εξετάζει την πρόοδο και την επίτευξη 
των στρατηγικών στόχων του LGTT και να διατυπώνει συστάσεις για την επίτευξή τους. 

3. Μέσα που συνδυάζουν χρηµατοδότηση µε τη µορφή ιδίων κεφαλαίων και χρέους 

3.1. Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Μικροχρηµατοδοτήσεων Progress (EPMF) 

Στα πιο πρόσφατα καινοτόµα χρηµατοδοτικά µέσα σε επίπεδο ΕΕ, έχουν δηµιουργηθεί δοµές 
που συνδυάζουν χρηµατοδότηση µε τη µορφή ιδίων κεφαλαίων και χρέους. Ο Ευρωπαϊκός 
Μηχανισµός Μικροχρηµατοδοτήσεων Progress (EPMF), ο οποίος συστάθηκε το 2010, 
αποτελείται από δύο µέρη: 1) ένα µέσο εγγυήσεων για τα ιδρύµατα µικροπιστώσεων (δηλαδή 
δάνεια ύψους έως 25 000 ευρώ, ιδίως για τις ευάλωτες οµάδες που διατρέχουν κίνδυνο 
κοινωνικού αποκλεισµού, για τον σκοπό της δηµιουργίας µικρών εµπορικών επιχειρήσεων) 
και 2) έναν δοµηµένο επενδυτικό φορέα που έχει συσταθεί σύµφωνα µε το δίκαιο του 
Λουξεµβούργου, το Ευρωπαϊκό Ταµείο Μικροχρηµατοδοτήσεων Progress, το οποίο 
προσφέρει δάνεια πλήρους εξασφάλισης, δάνεια µειωµένης εξασφάλισης (χρηµατοδότηση 
µειωµένης εξασφάλισης σε πιστωτές πλήρους εξασφάλισης), δάνεια επιµερισµού του 
κινδύνου (δάνεια πλήρους εξασφάλισης που συνδυάζονται µε τη συµµετοχή στον κίνδυνο 
στο χαρτοφυλάκιο µικροπίστωσης) και συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο ιδρυµάτων 
µικροπιστώσεων. Η ΕΕ έχει επενδύσει 100 εκατοµµύρια ευρώ στον µηχανισµό αυτό.  

Για το µέσο εγγυήσεων έχει προβλεφθεί προϋπολογισµός ύψους 25 εκατοµµυρίων ευρώ. Το 
ανώτατο ποσοστό εγγύησης είναι 75% του υποκείµενου χαρτοφυλακίου µικροπιστώσεων ή 
εγγυήσεων, ενώ συµφωνείται ένα ανώτατο όριο για κάθε χαρτοφυλάκιο εγγυήσεων, µε βάση 
τις αναµενόµενες σωρευτικές ζηµίες του χαρτοφυλακίου. Η µέγιστη ευθύνη του EPMF 
καθορίζεται στο 20% κάθε εγγυόµενου χαρτοφυλακίου.  

Επενδυτές του Ευρωπαϊκού Ταµείου Μικροχρηµατοδοτήσεων Progress είναι η ΕΕ (η οποία 
εκπροσωπείται από την Επιτροπή) και η ΕΤΕπ, ενώ το ΕΤΕ ενεργεί ως εταιρεία διαχείρισης. 
Η ΕΕ κατέχει τις µετοχές µειωµένης εξασφάλισης, το οποίο σηµαίνει ότι βαρύνεται από τις 
πρώτες καθαρές ζηµίες που επηρεάζουν το ενεργητικό του ταµείου, εντός του συµφωνηµένου 
ανώτατου ορίου, ενώ η ΕΤΕπ προστατεύεται ως κάτοχος των µετοχών πλήρους εξασφάλισης 
έναντι των ζηµιών που βαρύνουν τις µετοχές µειωµένης εξασφάλισης. 

3.2. Ευρωπαϊκό Ταµείο Ενεργειακής Απόδοσης (EEEF) 

Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΕΕF) συστάθηκε κατά το τρέχον έτος µε µη 
χρησιµοποιηθέντα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Προγράµµατος Ανάκαµψης. Το 
ταµείο αποτελεί µια δοµηµένη χρηµατοδοτική εταιρεία που έχει συσταθεί βάσει του δικαίου 
του Λουξεµβούργου, η οποία επενδύει είτε άµεσα σε µικρότερης κλίµακας έργα ενεργειακής 
απόδοσης και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας της τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε έµµεσα σε 
τέτοια έργα µέσω χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Το ταµείο θα υποστηρίξει ιδίως την 
ανάπτυξη των εταιρειών παροχής ενεργειακών υπηρεσιών (ESCO). 
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Η ΕΕ, η οποία εκπροσωπείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επενδύει 125 εκατοµµύρια 
ευρώ στο τµήµα τίτλων µειωµένης εξασφάλισης του ταµείου, ενώ η ΕΤΕπ και το ιταλικό 
Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων (Cassa Depositi e Prestiti - CDP) επενδύει 75 και 60 
εκατοµµύρια ευρώ στα τµήµατα τίτλων ενδιάµεσης και πλήρους εξασφάλισης, αντίστοιχα. Η 
Deutsche Bank ενεργεί ως διαχειριστής επενδύσεων του ταµείου και έχει επενδύσει 5 
εκατοµµύρια ευρώ στο τµήµα τίτλων ενδιάµεσης εξασφάλισης. Το µέγεθος στόχος του 
ταµείου είναι 500-600 εκατοµµύρια ευρώ. 

4. ∆ιαρθρωτικά ταµεία 

Τα κράτη µέλη και οι διαχειριστικές αρχές έχουν τη δυνατότητα να χρησιµοποιούν µέρος των 
πόρων που τίθενται στη διάθεσή τους µέσω του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ) για την υποστήριξη 
µέσων χρηµατοοικονοµικής τεχνικής. Οι πόροι του ΕΤΠΑ χρησιµοποιούνται κυρίως για την 
υποστήριξη των επιχειρήσεων (κυρίως ΜΜΕ), της αστικής ανάπτυξης και ανάπλασης, της 
ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στα κτίρια, ενώ οι 
πόροι του ΕΚΤ χρησιµοποιούνται για την υποστήριξη της αυτοαπασχόλησης και της 
σύστασης επιχειρήσεων και πολύ µικρών επιχειρήσεων. Σχεδόν όλα τα κράτη µέλη 
εφαρµόζουν σήµερα µια σειρά από µέσα ιδίων κεφαλαίων ή/και χρέους (δανείων και 
εγγυήσεων) σε τουλάχιστον έναν από αυτούς τους τοµείς, είτε άµεσα µε την εισφορά πόρων 
από ένα επιχειρησιακό πρόγραµµα σε ένα ταµείο επιχειρηµατικών κεφαλαίων, δανείων ή 
εγγυήσεων, είτε µέσω ταµείων χαρτοφυλακίου που έχουν συσταθεί για να επενδύουν σε 
περισσότερα ταµεία. Τα µέσα εφαρµόζονται µέσω διαφόρων µοντέλων διακυβέρνησης και 
νοµικών δοµών που ισχύουν σε κάθε κράτος µέλος ή περιφέρεια. 

Σε πολλές περιπτώσεις, τα µέσα χρησιµοποιούνται µέσω επενδύσεων σε ταµεία 
χαρτοφυλακίου. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας JESSICA (Κοινή ευρωπαϊκή στήριξη για 
βιώσιµες επενδύσεις σε αστικές περιοχές), η χρησιµοποίηση των ταµείων χαρτοφυλακίου 
πραγµατοποιείται µέσω της ΕΤΕπ. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας JEREMIE (Κοινοί 
ευρωπαϊκοί πόροι για µικροεπιχειρήσεις και µεσαίες επιχειρήσεις), τα ταµεία χαρτοφυλακίου 
εφαρµόζονται γενικά µέσω του ΕΤΕ ή µιας σειράς εθνικών ή περιφερειακών οργανισµών. Σε 
γενικές γραµµές, ανάλογα µε τους τοµείς παρέµβασης, η ΕΤΕπ ή το ΕΤΕ µπορεί να λάβουν 
την εντολή να εκτελούν καθήκοντα ταµείου χαρτοφυλακίου, µε απευθείας ανάθεση 
σύµβασης από τα κράτη µέλη ή τις διαχειριστικές αρχές. Άλλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 
µπορεί επίσης να επιλεγούν να εκτελούν δραστηριότητες τις οποίες οργανώνει ένα ταµείο 
χαρτοφυλακίου, είτε µέσω δηµοσίων συµβάσεων είτε µε τη µορφή επιχορήγησης. 

5. Μέσα εξωτερικής πολιτικής στον προενταξιακό τοµέα 

Το πλαίσιο επενδύσεων για τα ∆υτικά Βαλκάνια (WBIF) δηµιουργήθηκε το 2009 ως κοινή 
πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συµβουλίου της 
Ευρώπης (CEB), την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) και την 
ΕΤΕπ, µε σκοπό τη συγκέντρωση πόρων επιχορήγησης για τη χορήγηση δανείων για τη 
χρηµατοδότηση υποδοµών προτεραιότητας στα ∆υτικά Βαλκάνια, καθώς και για τη 
χρηµατοδότηση των ΜΜΕ και της ενεργειακής απόδοσης. Το WBIF παρέχει πόρους για την 
επιχορήγηση έργων στα οποία ενδέχεται να χορηγηθούν δάνεια από τις τράπεζες εταίρους 
του, µε σκοπό την προετοιµασία των έργων, την επιτάχυνση των υφιστάµενων δανείων ή την 
υλοποίηση των έργων µε τη γεφύρωση του κενού χρηµατοδότησης. 

Ένα παράδειγµα χρήσης καινοτόµων χρηµατοδοτικών µέσων στον προενταξιακό τοµέα είναι 
το Ευρωπαϊκό Ταµείο για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη (EFSE), το οποίο παρέχει 
µακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση σε κατάλληλα τοπικά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα στις 
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χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και του Νότιου Καυκάσου. Τα ταµεία 
χρησιµοποιούνται για την παροχή εξασφάλισης και τη µόχλευση κεφαλαίων ιδιωτών 
επενδυτών σε µεγάλη κλίµακα για αναπτυξιακούς σκοπούς (επιχειρηµατικά δάνεια σε πολύ 
µικρές και µικρές επιχειρήσεις, δάνεια για αγροτικές επιχειρήσεις και στεγαστικά δάνεια σε 
χαµηλού εισοδήµατος νοικοκυριά µε περιορισµένη πρόσβαση σε χρηµατοπιστωτικές 
υπηρεσίες µέσω των τοπικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων). Το EFSE βασίζεται σε ένα 
δηµόσιο-ιδιωτικό πρότυπο εταιρικής σχέσης το οποίο εισήγαγε η γερµανική τράπεζα KfW 
Entwicklungsbank. Οι επενδυτές του ταµείου είναι η Επιτροπή (που εκπροσωπεί την ΕΕ), η 
οποία έχει επενδύσει 120 εκατοµµύρια ευρώ, άλλοι δηµόσιοι χορηγοί και διεθνείς 
χρηµατοδοτικοί οργανισµοί, συµπεριλαµβανοµένης της ΕΤΕπ και της ΕΤΑΑ. 


