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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Στις 29 Ιουνίου 2011, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για το επόµενο πολυετές δηµοσιονοµικό 
πλαίσιο της περιόδου 2014-20201: «Προϋπολογισµός για την «Ευρώπη 2020». Με το 
έγγραφο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να προτείνει τη δηµιουργία νέου ολοκληρωµένου 
µέσου για τις επενδύσεις σε ενωσιακές υποδοµές προτεραιότητας στις µεταφορές, την 
ενέργεια και τις τηλεπικοινωνίες: τη ∆ιευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (εφεξής ∆ΣΕ). 

Για την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς χρειάζονται ευφυή, βιώσιµα και πλήρως 
διασυνδεδεµένα δίκτυα µεταφορών, ενέργειας και ψηφιακών τηλεπικοινωνιών. Επίσης, οι 
επενδύσεις σε καίριας σηµασίας υποδοµές µε υψηλή ενωσιακή προστιθεµένη αξία µπορούν 
να προαγάγουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, µέσα σε δυσχερείς οικονοµικές 
συνθήκες που χαρακτηρίζονται από αργή οικονοµική µεγέθυνση και περιορισµένους 
δηµόσιους προϋπολογισµούς. Τέλος, τέτοιες επενδύσεις είναι επίσης αποφασιστικής 
σηµασίας για να επιτύχει η ΕΕ τους στόχους της που έθεσε στην στρατηγική «Ευρώπη 2020» 
και τους στόχους «20-20-20» στους τοµείς της ενεργειακής και της κλιµατικής πολιτικής2. 

Στον παρόντα κανονισµό καθορίζονται οι διατάξεις που διέπουν τη ∆ΣΕ. Ο κανονισµός 
βασίζεται στο έργο που επιτελέσθηκε µε την αναθεώρηση του πλαισίου πολιτικής και στους 
τρεις τοµείς (µεταφορές, ενέργεια και τηλεπικοινωνίες) για το επόµενο πολυετές 
δηµοσιονοµικό πλαίσιο (2014-2020). Σύµφωνα µε το άρθρο 170 της ΣΛΕΕ, προτείνονται 
νέες κατευθυντήριες γραµµές για κάθε τοµέα σύµφωνα µε τη ∆ΣΕ. Κατά συνέπεια, οι 
αναθεωρηµένες κατευθυντήριες γραµµές για τις µεταφορές, την ενέργεια και τις 
τηλεπικοινωνίες, αφενός, και η ∆ΣΕ, αφετέρου, αποτελούν δέσµη συνεκτικών ρυθµιστικών 
µέτρων. 

Την περασµένη δεκαετία, οι δαπάνες για τις υποδοµές στην Ευρώπη παρουσίασαν, εν γένει, 
πτωτική πορεία. Η χρηµατοπιστωτική κρίση έθεσε όµως και πάλι στο επίκεντρο του 
ενδιαφέροντος την ανάγκη επενδύσεων στις υποδοµές. Κατά τη διάρκεια της οικονοµικής 
κρίσης, στοχοθετηµένες επενδύσεις για την ανακαίνιση ή την κατασκευή υποδοµών 
αποτέλεσαν σηµαντικό τµήµα των σχεδίων τόνωσης και ανάκαµψης στην ΕΕ και τα κράτη 
µέλη, ως ένας τρόπος να υποστηριχθεί η συνολική ζήτηση και, ταυτόχρονα, να εξασφαλισθεί 
µακροπρόθεσµα η ανάκτηση των κονδυλίων που δαπανήθηκαν. Και το κυριότερο, η κρίση 
έδειξε πόσο σηµαντικές είναι οι υποδοµές για το οικονοµικό µέλλον της Ευρώπης.  

Όπως επισηµαίνεται στην έκθεση Monti3, µια πραγµατικά ολοκληρωµένη ενιαία αγορά, δεν 
θα είναι δυνατή χωρίς την αδιάλειπτη σύνδεση όλων των συστατικών τµηµάτων της. Οι 
συνδέσεις των τρόπων µεταφοράς, των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και των ευρυζωνικών 

                                                 
1 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή 

Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή Περιφερειών, «Προϋπολογισµός για την 
«Ευρώπη 2020», 29.6.2011, - (COM (2011)500 τελικό. 

2 Μείωση των εκποµπών θερµοκηπικών αερίων κατά 20%, µερίδιο της ανανεώσιµης ενέργειας στην 
τελική κατανάλωση ενέργειας της ΕΕ 20% και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20% έως το 
2020. 

3 «A new Strategy for the Single Market at the service of Europe's economy and society». Έκθεση του 
Mario Monti προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 9 Mαΐου 2010, σ. 64-65. 
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δικτύων είναι ζωτικής σηµασίας για λειτουργικό, ενοποιηµένο οικονοµικό χώρο και για την 
κοινωνική και την εδαφική συνοχή του. Όµως, µολονότι έχει προχωρήσει η ενοποίηση των 
κανονιστικών ρυθµίσεων εντός της ΕΕ και των αγορών, µε πλέον πρόσφατο επίτευγµα στον 
τοµέα της ενέργειας την έκδοση και την έναρξη ισχύος της τρίτης δέσµης µέτρων 
ελευθέρωσης, καθυστερεί η διασύνδεση στα διασυνοριακά τµήµατα. Λείπουν ορισµένοι 
κρίκοι, ιδίως στα νέα κράτη µέλη, οι οποίοι συνιστούν διαχωριστικές γραµµές µεταξύ 
κέντρου και περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εµποδίζουν την περαιτέρω ανάπτυξη 
των ενδοκοινοτικών συναλλαγών ή την ανάπτυξη νέων οικονοµικών τοµέων, όπως το 
ηλεκτρονικό εµπόριο.  

∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχουν µεγάλες ανάγκες για επενδύσεις. Όσον αφορά τον τοµέα της 
ενέργειας, στον προτεινόµενο κανονισµό σχετικά µε τις κατευθυντήριες γραµµές για την 
υλοποίηση των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων σε ενεργειακές υποδοµές (εφεξής 
«κατευθυντήριες γραµµές για τις ενεργειακές προτεραιότητες») καθορίζονται δώδεκα 
διάδροµοι και πεδία υποδοµών προτεραιότητας, τέσσερα για κάθε κλάδο, µεταφορά 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, εγκατάσταση ευφυών δικτύων, αρτηρίες 
ηλεκτρικής ενέργειας και διασυνοριακά δίκτυα µε χαµηλές εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα. 
Για το ενεργειακό σύστηµα της Ευρώπης θα απαιτηθούν έως το 2020 επενδύσεις περίπου 
ενός τρισεκατοµµυρίου ευρώ, από τα οποία εκτιµάται ότι για τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας 
και φυσικού αερίου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και χρειάζονται µόνον επενδύσεις περίπου 
200 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Από το συνολικό αυτό ποσό, επενδύσεις ύψους 100 δισεκατ. 
ευρώ πρέπει να προέλθουν αποκλειστικά από την αγορά, ενώ για τα υπόλοιπα 100 δισεκατ. 
ευρώ θα χρειασθεί δράση από µέρους του δηµοσίου για την άντληση και µόχλευση των 
απαιτούµενων επενδύσεων. 

Στον τοµέα των µεταφορών, καθορίσθηκε πανευρωπαϊκό «κεντρικό δίκτυο» µε τη χρήση 
µεθοδολογίας πανευρωπαϊκού σχεδιασµού. Σε αυτό το κεντρικό δίκτυο µε διαδρόµους, µέσω 
των οποίων θα µεταφέρονται πολύ αποδοτικά και µε χαµηλές εκποµπές εµπορεύµατα και 
επιβάτες, θα αξιοποιηθεί εκτενώς η υφιστάµενη υποδοµή. Αφού συµπληρωθούν τα κενά και 
εξαλειφθούν τα σηµεία συµφόρησης και µε τη χρήση πιο αποδοτικών πολυτροπικών 
µεταφορών, το κεντρικό δίκτυο θα απορροφά τον κύριο όγκο των ροών µεταφοράς µέσα στην 
εσωτερική αγορά. Το κόστος της ανάπτυξης υποδοµών στην ΕΕ για την αντιµετώπιση της 
ζήτησης µεταφορών υπολογίσθηκε σε περισσότερο από 1,5 τρισεκατ. ευρώ την περίοδο 
2010-2030 για το σύνολο των δικτύων µεταφορών των κρατών µελών της ΕΕ. Για την 
ενοποίηση των διευρωπαϊκών δικτύων µεταφοράς θα απαιτηθούν έως το 2020 περίπου 500 
δισεκατ. ευρώ, εκ των οποίων 250 δισεκατ. ευρώ θα χρειασθούν για την κατασκευή των 
ελλειπόντων κρίκων και την εξάλειψη των σηµείων συµφόρησης του κεντρικού δικτύου. 

Για τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών, τον καίριο στόχο αποτελεί η άρση των (ψηφιακών) σηµείων 
συµφόρησης που παρεµποδίζουν την ενοποίηση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Αυτό 
συνεπάγεται ότι πρέπει να βελτιωθεί όλο το ευρυζωνικό δίκτυο και ότι χρειάζεται να 
συσταθούν πλατφόρµες υποδοµών ψηφιακών υπηρεσιών, οι οποίες θα καθιστούν δυνατή τη 
συνεκτική εξάπλωση των ευρωπαϊκών ψηφιακών υπηρεσιών. Αυτά τα δίκτυα, τόσο από 
υλική άποψη όσο και από άποψη εξυπηρέτησης, είναι βασικοί παράγοντες για την ευφυή 
οικονοµική µεγέθυνση. Με βάση το Ψηφιακό Θεµατολόγιο, κάθε Ευρωπαίος πρέπει έως το 
2013 να έχει πρόσβαση σε βασική ευρυζωνικότητα και έως το 2020 σε υπερταχεία 
ευρυζωνικότητα. Τον Σεπτέµβριο του 2010, η Επιτροπή περιέγραψε τα µέτρα που 
χρειάζονται ώστε να ξεκινήσουν οι απαιτούµενες επενδύσεις ύψους έως 270 δισεκατ. ευρώ 
για την παροχή υπερταχείας ευρυζωνικότητας σε όλα τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις της 
Ευρώπης έως το 2020. Υπό τις τρέχουσες συνθήκες, µέρος αυτών των επενδυτικών αναγκών 
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θα καλύψει ο ιδιωτικός τοµέας. Οι ανάγκες σε επενδύσεις για την επίτευξη των στόχων 
αυτών εκτιµώνται σε περίπου 270 δισεκατοµµύρια ευρώ. Ωστόσο, χωρίς την παρέµβαση της 
Ένωσης, οι επενδύσεις από τον ιδιωτικό τοµέα εκτιµώνται ότι δεν θα υπερβούν τα 50 
δισεκατ. ευρώ έως το 2020. Αυτό σηµαίνει επενδυτικό κενό 220 δισεκατοµµυρίων ευρώ. 
Επειδή τα κοινωνικά οφέλη της επένδυσης σε ψηφιακές υποδοµές υπερβαίνουν κατά πολύ τα 
ιδιωτικά κίνητρα για επενδύσεις, χρειάζεται εστιασµένη δηµόσια παρέµβαση για να τονωθεί 
η αγορά.  

Από την ανάλυση εκ µέρους των υπηρεσιών της Επιτροπής κατά την προετοιµασία του 
παρόντος κανονισµού προέκυψε ότι, µολονότι αναµένεται να διαδραµατίσουν µείζονα ρόλο η 
αγορά και οι κρατικοί προϋπολογισµοί στη δηµιουργία των απαιτούµενων υποδοµών, µέσω 
κατάλληλων επενδύσεων και τιµολογιακών µηχανισµών, ορισµένες επενδύσεις σε υποδοµές 
δεν πρόκειται να πραγµατοποιηθούν ή θα καθυστερήσουν µέχρι πολύ µεταγενέστερα της 
προθεσµίας του 2020, εάν δεν δραστηριοποιηθεί η ΕΕ. Συνεπώς, χρειάζεται σηµαντική 
συνεισφορά από τον προϋπολογισµό της ΕΕ στο επόµενο πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο, 
ώστε να εξασφαλισθεί ότι θα κατασκευασθούν όντως οι υποδοµές προτεραιότητας στην ΕΕ. 

Για να αυξηθεί ο αντίκτυπος των ενωσιακών δηµοσιονοµικών πόρων, η Επιτροπή προτείνει 
πιο συστηµατική αξιοποίηση καινοτόµων χρηµατοοικονοµικών µέσων, ως εναλλακτική λύση 
στη συνήθη χρηµατοδότηση µέσω επιχορηγήσεων και για την κάλυψη των χρηµατοδοτικών 
κενών σε στρατηγικές επενδύσεις. Σηµαντικό χαρακτηριστικό των καινοτόµων 
χρηµατοοικονοµικών µέσων είναι ότι, σε αντίθεση µε τα συνήθη χρηµατοδοτικά µέσα, έχουν 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα για τον προϋπολογισµό της ΕΕ, διότι διευκολύνουν και 
προσελκύουν επιπλέον δηµόσια και ιδιωτική χρηµατοδότηση έργων που ενδιαφέρουν την ΕΕ. 
Συµβάλλουν και, άρα, µεγιστοποιούν τον αντίκτυπο του ενωσιακού προϋπολογισµού. 

Στηριζόµενη στην πείρα των χρηµατοοικονοµικών µέσων που έχουν δηµιουργηθεί µε βάση 
το ισχύον δηµοσιονοµικό πλαίσιο σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) όπως ο µηχανισµός δανειακών εγγυήσεων για έργα των διευρωπαϊκών δικτύων 
µεταφορών (εφεξής LGTT), η Επιτροπή προτείνει σηµαντικό µέρος των ενταγµένων στη 
∆ΣΕ παρεµβάσεών της να υλοποιηθεί µέσω χρηµατοοικονοµικών µέσων. Συγκεκριµένα, θα 
αξιοποιηθεί η πρωτοβουλία για οµόλογα4 χρηµατοδότησης έργων στο πλαίσιο της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ώστε να εξασφαλισθούν επενδυτικοί πόροι για έργα υποδοµών 
υψηλού στρατηγικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.  

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ 
ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

2.1 ∆ιαβούλευση και γνωµοδότηση εµπειρογνωµόνων 

Ο παρών κανονισµός εκπονήθηκε µετά από εκτεταµένες διαβουλεύσεις µε ενδιαφερόµενους, 
τα θεσµικά όργανα και φορείς της ΕΕ, τα κράτη µέλη, περιφερειακές ή τοπικές αρχές, 
κοινωνικούς και οικονοµικούς εταίρους, εµπειρογνώµονες της ακαδηµαϊκής κοινότητας και 
διεθνείς οργανισµούς. Συνεκτιµήθηκαν τα αποτελέσµατα µεσοπρόθεσµων αξιολογήσεων  
προγραµµάτων της περιόδου 2007-2013, καθώς και πολυάριθµες µελέτες και γνωµοδοτήσεις 
εµπειρογνωµόνων. 

                                                 
4 COM(2011)xxx για την έναρξη της πιλοτικής φάσης της πρωτοβουλίας οµολογιακών δανείων για έργα 

στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». 
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Από τις εισηγήσεις των ενδιαφεροµένων στους τρεις τοµείς προέκυψαν τα εξής: 

Κατά τις διαβουλεύσεις προέκυψε ευρεία συναίνεση στο γεγονός ότι για την επίσπευση της 
ανάπτυξης υποδοµών µε ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία απαιτείται ισχυρότερη ενωσιακή 
στήριξη. 

Οι ενδιαφερόµενοι ζήτησαν µεγαλύτερη µόχλευση της ενωσιακής χρηµατοδότησης προς 
επίτευξη των στόχων πολιτικής για τα διευρωπαϊκά δίκτυα, επί παραδείγµατι µε καλύτερο 
συντονισµό των διαφόρων χρηµατοδοτικών µέσων, και συγκεκριµένα του Ταµείου Συνοχής 
και του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), των προγραµµάτων για τα 
διευρωπαϊκά δίκτυα και των παρεµβάσεων της ΕΤΕπ. 

Οι ενδιαφερόµενοι θεωρούν ότι η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου των διαθέσιµων 
χρηµατοδοτικών µέσων ενδείκνυται για την καλύτερη προσαρµογή της στήριξης στις 
ιδιαίτερες ανάγκες κάθε έργου, την αποτελεσµατική συγκρότηση του έργου και την 
προσέλκυση νέων επενδυτών. Η προγραµµατιζόµενη πρωτοβουλία για οµόλογα 
χρηµατοδότησης έργων αρµόζει ιδιαίτερα για µεγαλύτερες επενδύσεις βάσει της ∆ΣΕ. 

2.2 Εκτίµηση επιπτώσεων  

Για τον προτεινόµενο κανονισµό εκτιµήθηκαν οι επιπτώσεις των επιλογών εφαρµογής της 
∆ΣΕ ως πρωτοβουλία άσκησης πολιτικής, ήτοι των επιλογών που αφορούν τον καθορισµό 
των κανόνων λειτουργίας της ∆ΣΕ. Η εκτίµηση επιπτώσεων άρχισε από τον πρώτιστο στόχο 
της ∆ΣΕ που προτείνεται στην ανακοίνωση για το πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο µε τίτλο 
«Προϋπολογισµός για την «Ευρώπη 2020»5: να επισπευσθεί η ανάπτυξη υποδοµών που 
χρειάζεται η ΕΕ για να επιτύχει τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», καθώς και 
τους στόχους για την ενέργεια και την κλιµατική αλλαγή «20-20-20». Η εκτίµηση 
επιπτώσεων στηρίχθηκε στις παρεµβάσεις των ενδιαφεροµένων στις διαβουλεύσεις και σε 
µελέτες αξιολόγησης των τρεχόντων προγραµµάτων της ΕΕ µέσω των οποίων διατίθεται 
χρηµατοδοτική στήριξη για την ανάπτυξη των ∆Ε∆.  

Το επίκεντρο της εκτίµησης επιπτώσεων των δυνατών επιλογών πολιτικής ήταν η επίτευξη µε 
τον πιο αποτελεσµατικό, αποδοτικό και συνεπή τρόπο δύο κύριων συγκεκριµένων στόχων: 

1) Αύξηση της µόχλευσης των ενωσιακών κονδυλίων – η οποία συνίσταται στον καθορισµό 
των µορφών, των µεθόδων και των κανόνων χρηµατοδότησης που µπορούν να εξασφαλίσουν 
µέγιστη µόχλευση για την προσέλκυση δηµοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων σε έργα µε 
διάσταση ευρωπαϊκή και ενιαίας αγοράς, ιδίως στα δίκτυα προτεραιότητας τα οποία πρέπει 
να υλοποιηθούν έως το 2020, και εγγυώνται κατά τον καλύτερο τρόπο ευρωπαϊκή 
προστιθεµένη αξία, καθώς και σε εκείνα που είναι δυνατόν να υλοποιηθούν σε τρίτες χώρες. 

2) ∆ιευκόλυνση της έγκαιρης υλοποίησης των συγχρηµατοδοτούµενων από την ΕΕ έργων– 
µε τον καθορισµό µηχανισµών παρακολούθησης και αξιολόγησης που θα επιβραβεύουν τις 
επιδόσεις και θα επιβάλλουν κυρώσεις για τη µη αποτελεσµατική αξιοποίηση των ενωσιακών 
κονδυλίων. 

                                                 
5 COM(2011) 500. 
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Ταυτόχρονα, στην αξιολόγηση των επιλογών πολιτικής συνεκτιµήθηκαν δύο σχετικοί 
πρωταρχικοί στόχοι της Ένωσης για τους οποίους έχει δεσµευθεί ρητά η Επιτροπή6: αφενός, 
η επίτευξη των ειδικών ανά τοµέα στόχων στο πεδίο των υποδοµών που προβλέπεται στα 
άρθρα 170 και 171 της ΣΛΕΕ και, αφετέρου, η απλούστευση των ενωσιακών κανόνων 
χρηµατοδότησης µε την αξιοποίηση των συνεργειών εντός και µεταξύ των τοµέων στόχους. 
Καθώς αυτοί οι δύο στόχοι πολιτικής δεν είναι πλήρως συµβιβάσιµοι, µία από τις βασικές 
επιδιώξεις κατά την εκτίµηση των επιλογών για τον καθορισµό των κανόνων λειτουργίας της 
∆ΣΕ ήταν η εξεύρεση ορθής ισορροπίας µεταξύ συνοχής των ανά τοµέα στόχων πολιτικής 
και µεγιστοποίησης των συνεργειών. 

Αρχικά εξετάσθηκαν εννέα κύριες επιλογές πολιτικής, αρχής γενοµένης από το βασικό 
σκεπτικό στο οποίο στηρίχθηκε η απόφαση της Επιτροπής να προτείνει τη σύσταση της 
∆ιευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»: απλούστευση του ισχύοντος χρηµατοδοτικού 
πλαισίου µε αξιοποίηση των συνεργειών µεταξύ τοµέων. Οι εναλλακτικές λύσεις πολιτικής 
στηρίχθηκαν σε συνδυασµό των σεναρίων που αντιστοιχούν σε τρεις βασικές επιλογές 
απλούστευσης των χρηµατοδοτικών κανόνων – ελάχιστη, µέγιστη και µεταβλητή (ή «κατά 
περίπτωση») εναρµόνιση των κανόνων ανά τοµέα – στα δύο πεδία πολιτικής παρέµβασης που 
αντιστοιχούν στους δύο κύριους συγκεκριµένους στόχους που προαναφέρθηκαν, ήτοι 
µόχλευση επενδύσεων και υλοποίηση προγραµµάτων.  

Έτσι, το φάσµα των επιλογών κυµάνθηκε µεταξύ δύο άκρων. Η µια ακραία κατάσταση θα 
ήταν η ελάχιστη εναρµόνιση τόσο της µόχλευσης των επενδύσεων όσο και της υλοποίησης 
των προγραµµάτων, κατάσταση που θα σήµαινε πλήρως διακριτούς και ιδιαίτερους κανόνες 
και διατάξεις για την παροχή ενωσιακής χρηµατοδότησης βάσει της ∆ΣΕ σε κάθε τοµέα. Στο 
άλλο άκρο θα ήταν η επιλογή πολιτικής µε µέγιστη εναρµόνιση των κανόνων τόσο της 
µόχλευσης των επενδύσεων όσο και της υλοποίησης των προγραµµάτων, η οποία θα 
οδηγούσε σε κοινούς και για τους τρεις τοµείς κανόνες χρηµατοδότησης και διατάξεις 
διαχείρισης των προγραµµάτων για τη χρήση των κονδυλίων της ∆ΣΕ. Σύµφωνα µε τις 
υπόλοιπες επιλογές, µεταξύ των δύο άκρων θα προβλέπονταν κοινοί κανόνες και διατάξεις 
για ορισµένους τοµείς, ενώ για άλλους θα ήταν διακριτοί και προσαρµοσµένοι στον εκάστοτε 
τοµέα, ήτοι θα υπήρχαν συνδυασµοί µέγιστης και µεταβλητής εναρµόνισης των κανόνων σε 
ένα πεδίο παρέµβασης, αφενός, µε µεταβλητή ή ελάχιστη εναρµόνιση των κανόνων για τους 
τοµείς σε άλλο πεδίο. 

Από την εκτίµηση των επιπτώσεων αυτών των επιλογών πολιτικής, όσον αφορά την επίτευξη 
των στόχων που προαναφέρθηκαν, προέκυψε ότι δύο από τις επιλογές που εξετάσθηκαν ήταν 
οι καταλληλότερες για να εξασφαλίσουν ότι η ∆ΣΕ, µε τους κανόνες λειτουργίας της, θα 
υποστήριζε την ταχεία ανάπτυξη υποδοµών ενωσιακού ενδιαφέροντος: 

- η επιλογή µε τη µεταβλητή εναρµόνιση των κανόνων – δηλ. ορισµένοι κοινοί κανόνες και 
ορισµένοι ειδικοί ανά τοµέα – τόσο στη µόχλευση των επενδύσεων όσο και στην υλοποίηση 
του προγράµµατος – θα ήταν η καλύτερη από άποψη συνοχής µε όλους τους υπόλοιπους 
στόχους ενωσιακής πολιτικής·  

- η επιλογή πολιτικής που θα συνίστατο σε µεταβλητή εναρµόνιση των κανόνων µόχλευση 
των επενδύσεων και µέγιστη εναρµόνιση των κανόνων για την υλοποίηση του προγράµµατος 
θα ήταν ίσως πιο αποτελεσµατική από άποψη κόστους. 

                                                 
6 Ανακοίνωση της Επιτροπής για την επανεξέταση του προϋπολογισµού (COM(2010) 700), για την 

έξυπνη νοµοθεσία (COM (2010) 543) και για τον προϋπολογισµό για την «Ευρώπη 2020» (COM(2011) 
500).  
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Ωστόσο, η δεύτερη επιλογή ίσως αποβεί πιο αρνητική µακροπρόθεσµα όσον αφορά την 
ικανότητα αντιµετώπισης ιδιαίτερων καταστάσεων ανά τοµέα, ιδίως προγραµµατισµού των 
κονδυλίων, και µπορεί µελλοντικά να ακυρώσει την αρχική εξοικονόµηση κόστους. Το 
τελικό συµπέρασµα ήταν ότι, για να εξασφαλισθεί επίτευξη των στόχων της ∆ΣΕ, η καλύτερη 
επιλογή θα ήταν κάποιος βαθµός ευελιξίας και στον καθορισµό των κανόνων της ∆ΣΕ 
ανάλογα µε τον τοµέα σε ό,τι αφορά την υλοποίηση προγραµµάτων.  

Οι διατάξεις σχετικά µε τη χρήση των κονδυλίων βάσει της ∆ΣΕ που περιέχει ο παρών 
κανονισµός εκπονήθηκαν µε βάση τη συλλογιστική και τα συµπεράσµατα που συνάχθηκαν 
κατά την προαναφερθείσα εκτίµηση επιπτώσεων. 

2.3 Ενωσιακή προστιθέµενη αξία της ∆ΣΕ 

Από τη διαδικασία διαβουλεύσεων µε τα ενδιαφερόµενα µέρη και από την ανάλυση κατά την 
εκτίµηση των επιπτώσεων προέκυψε ότι η προστιθέµενη αξία της ∆ΣΕ ως κοινό 
χρηµατοδοτικό πλαίσιο θα είχε τέσσερις πτυχές:  

(1) Το κοινό πλαίσιο θα επιφέρει απλούστευση του νοµικού πλαισίου της ΕΕ για 
τη χρηµατοδότηση των υποδοµών των ∆Ε∆. Θα εξασφαλίσει επίσης συνεκτική 
προσέγγιση της χρηµατοδότησης ενωσιακών έργων και στους τρεις τοµείς.  

(2) Ταυτόχρονα, ένα ενιαίο χρηµατοδοτικό πλαίσιο και ταµείο της ΕΕ για τις 
υποδοµές θα παρέχει συνεκτική και διαφανή προσέγγιση της ενωσιακής 
χρηµατοδότησης και θα επιφέρει ασφάλεια δικαίου και, συνεπώς, τεράστιες 
δυνατότητες προσέλκυσης µεγαλύτερης χρηµατοδότησης από τον ιδιωτικό 
τοµέα. Θα δηµιουργηθούν χρηµατοδοτικά µέσα µε συγκεντρωτικό και 
συντονισµένο τρόπο, τα οποία θα προσελκύσουν ιδιώτες επενδυτές και θα 
βελτιώνουν την αποτελεσµατικότητα των σχέσεων µε τους ιδιώτες επενδυτές 
και τους συνεργαζόµενους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς.  

(3) Επίσης, η συνεχώς αυξανόµενη αλληλεξάρτηση σηµαντικών οικονοµικώς 
έργων υποδοµών, δικτύων και τοµέων θα καταστήσει δυνατή την επίτευξη 
οικονοµιών κλίµακας. Ένα ενοποιηµένο ενωσιακό χρηµατοδοτικό πλαίσιο για 
τις υποδοµές θα µπορούσε να επιτρέψει την αξιοποίηση διατοµεακών 
συνεργειών στην ανάπτυξη και την υλοποίηση έργων, µε εξοικονόµηση 
κόστους ή/και πιο αποτελεσµατική εκµετάλλευση και υψηλότερα έσοδα.  

(4) Η τελευταία αλλά εξίσου σηµαντική πτυχή είναι ότι ένα κοινό πλαίσιο καθιστά 
δυνατή την εξαγωγή διδαγµάτων και τη διάδοση βέλτιστης πρακτικής σε όλους 
τους τοµείς, µε αποτέλεσµα αύξηση της αποτελεσµατικότητας και της 
απόδοσης της ενωσιακής χρηµατοδότησης σε όλους τους τοµείς. 

3. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Τα διευρωπαϊκά δίκτυα καλύπτονται από το άρθρο 170 της ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει ότι: «Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση συµβάλλει στη δηµιουργία και την ανάπτυξη διευρωπαϊκών δικτύων όσον 
αφορά τα έργα υποδοµής στους τοµείς των µεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της 
ενέργειας.» Το δικαίωµα της ΕΕ να ενεργεί στη χρηµατοδότηση υποδοµών προβλέπεται στο 
άρθρο 171 το οποίο ορίζει ότι η Ένωση «µπορεί να υποστηρίζει σχέδια κοινού ενδιαφέροντος 
που υποστηρίζονται από τα κράτη µέλη, (…) ιδίως µε τη βοήθεια µελετών σκοπιµότητας, 
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εγγυήσεων δανείων ή επιδοτήσεων επιτοκίου». Το άρθρο 172 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι «οι 
προσανατολισµοί και τα άλλα µέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 171 παράγραφος 1 
θεσπίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο που αποφασίζουν σύµφωνα 
µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία και µετά από διαβούλευση µε την Οικονοµική και 
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.»  

Στην ανακοίνωση επανεξέτασης του προϋπολογισµού, η Επιτροπή υπογράµµισε ότι είναι 
σηµαντικό να γίνει χρήση του ενωσιακού προϋπολογισµού ώστε να «µπορεί να καλύπτει 
κενά που οφείλονται στην δυναµική των πολιτικών οι οποίες χαράσσονται σε εθνικό επίπεδο 
σε τοµείς όπως οι υποδοµές, η κινητικότητα, η εδαφική συνοχή … - κενά τα οποία, σε 
αντίθετη περίπτωση, θα έβλαπταν τα συµφέροντα της EE ως συνόλου.7». Τα κράτη µέλη 
έχουν την τάση να δίνουν κυρίως προτεραιότητα σε έργα πρωτίστως εθνικού ενδιαφέροντος 
κατά τον σχεδιασµό και τη χρηµατοδότηση υποδοµών, πράγµα που δεν αντιστοιχεί 
αναγκαστικά µε τις προτεραιότητες διασυνοριακών έργων µε υψηλότερη προστιθεµένη αξία 
για τους πολίτες σε γενικότερο ενωσιακό επίπεδο8. Οι συνολικές δαπάνες της ΕΕ και των 
κρατών µελών πρέπει να είναι αποδοτικές, να εξασφαλίζουν επαρκές ύψος επενδύσεων και 
θα προωθούν τις συνέργειες. 

Η νοµοθετική πράξη και ο τύπος του µέτρου (δηλ. χρηµατοδότηση) καθορίζονται στη ΣΛΕΕ, 
η οποία αποτελεί τη νοµική βάση για τη ∆ΣΕ και προβλέπει ότι τα καθήκοντα, οι στόχοι 
προτεραιότητας και η οργάνωση των διευρωπαϊκών δικτύων είναι δυνατόν να καθορίζεται σε 
κανονισµούς. 

4. ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή προτείνει για το επόµενο πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο 50 δισεκατ. ευρώ9 για 
την περίοδο 2014-2020, από τα οποία 10 δισεκατ. ευρώ εγγράφονται στο Ταµείο Συνοχής για 
υποδοµές µεταφορών.  

∆ΣΕ 40 δισεκατ. ευρώ 

• Ενέργεια 9,1 δισεκατ. ευρώ 

• Μεταφορές  21,7 δισεκατ. ευρώ 

• Τηλεπικοινωνίες/Ψηφιοποίηση 9,2 δισεκατ. ευρώ 

Ποσά µεταφερόµενα από το Ταµείο Συνοχής για υποδοµές 
µεταφορών 

10 δισεκατ. ευρώ 

Σύνολο 50 δισεκατ. ευρώ 

                                                 
7 COM(2010) 700, σελ. 5. 
8 Βλ. Εκθέσεις εκτίµησης επιπτώσεων των αναθεωρηµένων προσανατολισµών για τα ∆Ε∆-Μ, 

SEC(2011)xxx, των αναθεωρηµένων προσανατολισµών για τα ∆Ε∆-Μ, SEC(2011)xxx των 
αναθεωρηµένων προσανατολισµών για τα ηλ-∆Ε∆-Μ, SEC(20111)xxx. 

9 Όλα τα αριθµητικά στοιχεία παρέχονται σε σταθερές τιµές 2011. Tα αντίστοιχα ποσά σε τρέχουσες 
τιµές, αναφέρονται στο νοµοθετικό δηµοσιονοµικό δελτίο. 
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Η πείρα από το τρέχον δηµοσιονοµικό πλαίσιο δείχνει ότι πολλά κράτη µέλη, τα οποία είναι 
επιλέξιµα για το Ταµείο Συνοχής, συναντούν δυσκολίες στο σχεδιασµό και την υλοποίηση 
πολύπλοκων διασυνοριακών έργων υποδοµών µεταφοράς. Έτσι, για το επόµενο πολυετές 
δηµοσιονοµικό πλαίσιο, η Επιτροπή προτείνει, αφενός να συνεχισθεί η χρηµατοδότηση από 
το Ταµείο Συνοχής των κρατών µελών µε κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕΠ) 
χαµηλότερο του 90% του µέσου όρου της ΕΕ των 27 για επενδύσεις στα διευρωπαϊκά δίκτυα 
µεταφορών και το περιβάλλον και αφετέρου µέρος των διαθέσιµων κονδυλίων του Ταµείου 
Συνοχής (10 δισεκατ. ευρώ) να χρησιµοποιηθεί για να χρηµατοδοτηθούν έργα του κεντρικού 
δικτύου µεταφορών σε επιλέξιµα για το Ταµείο Συνοχής κράτη µέλη, µε βάση τη 
∆ιευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη». 

5. ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

5.1 Ενιαίο πλαίσιο για τις επενδύσεις έργων υποδοµών ενωσιακής προτεραιότητας 

Η πείρα του παρελθόντος στη χρηµατοδότηση υποδοµών βάσει των πλαισίων για τα ∆Ε∆, 
του ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαµψη της οικονοµίας και του Ταµείου Συνοχής και των 
∆ιαρθρωτικών Ταµείων, δείχνει ότι η ΕΕ είναι σε θέση να προσδώσει προστιθέµενη αξία στις 
υποδοµές. Οι ενδιαφερόµενοι συµφώνησαν ότι µε ένα σενάριο «διατήρηση της υφιστάµενης 
κατάστασης», η Ευρώπη ενδεχοµένως δεν θα µπορέσει να κινητοποιήσει έγκαιρα τις 
αναγκαίες επενδύσεις για τον εκσυγχρονισµό των υποδοµών των δικτύων της και την κάλυψη 
των ελλειπόντων κρίκων. 

Μετά τη χρηµατοπιστωτική κρίση, τα κράτη µέλη πασχίζουν για την δηµοσιονοµική 
εξυγίανση των προϋπολογισµών τους. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες υπέστησαν συχνά σοβαρές 
περικοπές, οι δε δαπάνες για επενδύσεις σε έργα υποδοµών είτε ανεστάλησαν είτε 
µετατέθηκαν. Ταυτόχρονα, οι προοπτικές ενεργοποίησης επενδύσεων από τον ιδιωτικό τοµέα 
παραµένουν αβέβαιες. Εκτός από τους δηµοσιονοµικούς περιορισµούς, ρυθµιστικής φύσεως 
κωλύµατα επίσης καθυστερούν ή παρεµποδίζουν την υλοποίηση αναγκαίων έργων υποδοµής. 
Με αυτά τα δεδοµένα, το τρέχον πλαίσιο της ΕΕ για τη χρηµατοδότηση υποδοµών κρίνεται 
ότι δεν αρκεί για αποτελεσµατική αντιµετώπιση. Η χρηµατοδότηση είναι πολυδιασπασµένη 
σε πάρα πολλά προγράµµατα και δεν επιτρέπει την πλήρη αξιοποίηση συνεργειών µεταξύ 
προγραµµάτων και τοµέων.  

Η Επιτροπή, µε επαναχάραξη της στρατηγικής της για τη χρηµατοδότηση, επεδίωξε τα εξής: 

• Εξασφάλιση οικονοµικά αποδοτικής και έγκαιρης υλοποίησης καίριων 
υποδοµών προτεραιότητας των δικτύων στην ενέργεια, τις µεταφορές και τις 
ΤΠΕ, όπως αυτές προβλέπονται στη δέσµη µέτρων για την ενεργειακή 
υποδοµή, στη Λευκή Βίβλο για ανταγωνιστικές και βιώσιµες µεταφορές10 και 
στο ψηφιακό θεµατολόγιο για την Ευρώπη. 

• Mεγιστοποίηση των συνεργειών µεταξύ προγραµµάτων ενέργειας, µεταφορών 
και ΤΠΕ, ώστε η χρηµατοδότηση να ανταποκρίνεται σε συνεκτική στρατηγική 
και τα έργα να επιλέγονται µε σαφώς εναρµονισµένα κριτήρια. 

                                                 
10 COM(2011) 144. 
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• Βελτίωση της ικανότητας των ενωσιακών κονδυλίων να επιφέρουν µόχλευση 
άλλων δηµόσιων ή ιδιωτικών κονδυλίων, ώστε µε τον συνολικό όγκο των 
κινητοποιηθέντων πόρων να είναι δυνατόν να εκπληρωθούν οι προβλεπόµενες 
επενδυτικές ανάγκες µέχρι το 2020. 

• Εξασφάλιση της βέλτιστης επιλογής των έργων και της παρακολούθησής τους, 
ώστε η ενωσιακή χρηµατοδότηση να εστιάζεται ορθά, να επιφέρει τον µέγιστο 
θετικό αντίκτυπο και να διατίθεται κατά τον αποτελεσµατικότερο τρόπο. 

Το σκεπτικό για την ύπαρξη κοινής νοµοθετικής βάσης που θα καθιστά δυνατή τη 
χρηµατοδοτική στήριξη σε τρεις διαφορετικούς τοµείς µε διαφορετικό πλαίσιο πολιτικής 
έγκειται στη δυνατότητα αξιοποίησης συνεργειών µεταξύ των τοµέων, οι οποίες απορρέουν 
από κοινά προβλήµατα ως προς τη χρηµατοδότηση της υλοποίησης στόχων πολιτικής που 
κατά τα λοιπά διαφέρουν σε µεγάλο βαθµό. Η προστιθεµένη αξία ενός κοινού πλαισίου θα 
έχει τέσσερις πτυχές. 

Στο κοινό πλαίσιο θα επιφέρει απλούστευση του νοµικού πλαισίου της ΕΕ για τη 
χρηµατοδότηση των υποδοµών των ∆Ε∆. Θα εξασφαλίσει επίσης συνεκτική προσέγγιση της 
χρηµατοδότησης ενωσιακών έργων και στους τρεις τοµείς. Όπως σηµειώθηκε προηγουµένως, 
το χρηµατοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για τις υποδοµές είναι σήµερα αρκετά πολύπλοκο, εξαιτίας 
της πληθώρας και της ανοµοιογένειας των υπαρχόντων νοµοθετηµάτων της ΕΕ. Η 
απλούστευση των κανόνων είναι ένα από τα καίρια σηµεία της νέας προσέγγισης που 
προτείνει η Επιτροπή όσον αφορά της δηµοσιονοµικές δαπάνες της ΕΕ.  

Ταυτόχρονα, ένα ενιαίο χρηµατοδοτικό πλαίσιο και ταµείο της ΕΕ για τις υποδοµές θα 
παρέχει συνεκτική και διαφανή προσέγγιση της ενωσιακής χρηµατοδότησης και θα επιφέρει 
ασφάλεια δικαίου και, συνεπώς, τεράστιες δυνατότητες προσέλκυσης µεγαλύτερης 
χρηµατοδότησης από τον ιδιωτικό τοµέα. Θα δηµιουργηθούν χρηµατοδοτικά µέσα µε 
συγκεντρωτικό και συντονισµένο τρόπο, τα οποία θα προσελκύσουν ιδιώτες επενδυτές και θα 
βελτιώνουν την αποτελεσµατικότητα των σχέσεων µε τους ιδιώτες επενδυτές και τους 
συνεργαζόµενους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς.  

Επίσης, η συνεχώς αυξανόµενη αλληλεξάρτηση σηµαντικών οικονοµικώς έργων υποδοµών, 
δικτύων και τοµέων θα καταστήσει δυνατή την επίτευξη οικονοµιών κλίµακας. Ένα 
ενοποιηµένο ενωσιακό χρηµατοδοτικό πλαίσιο για τις υποδοµές θα µπορούσε να επιτρέψει 
την αξιοποίηση διατοµεακών συνεργειών στην ανάπτυξη και την υλοποίηση έργων, µε 
εξοικονόµηση κόστους ή/και πιο αποτελεσµατική εκµετάλλευση και υψηλότερα έσοδα.  

Η τελευταία αλλά εξίσου σηµαντική πτυχή είναι ότι ένα κοινό πλαίσιο καθιστά δυνατή την 
εξαγωγή διδαγµάτων και τη διάδοση βέλτιστης πρακτικής σε όλους τους τοµείς, µε 
αποτέλεσµα αύξηση της αποτελεσµατικότητας και της απόδοσης της ενωσιακής 
χρηµατοδότησης σε όλους τους τοµείς. 

5.2 Μέτρα απλούστευσης και συνοχή µε τους υπάρχοντες κανόνες 

Η απλούστευση των κανόνων είναι ένα από τα καίρια σηµεία της νέας προσέγγισης που 
προτείνει η Επιτροπή όσον αφορά της δηµοσιονοµικές δαπάνες της ΕΕ. Το κοινό πλαίσιο 
∆ΣΕ θα απλουστεύσει το νοµικό πλαίσιο της ΕΕ για τη χρηµατοδότηση των υποδοµών των 
∆Ε∆. Ένα και µόνον νοµοθέτηµα καλύπτει την ενωσιακή χρηµατοδότηση έργων σε δίκτυα 
µεταφορών, ενέργειας και τα ψηφιακά δίκτυα.  
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Μολονότι οι τοµείς αυτοί διαφέρουν από τεχνολογική/χρηµατοδοτική/ρυθµιστική άποψη, 
υπάρχουν αρκετά κοινά σηµεία που συνηγορούν υπέρ της ουσιαστικής βελτίωσης των 
διαφορετικών πράξεων. Ταυτόχρονα, η πρόταση περιλαµβάνει ειδικούς κανόνες οι οποίοι 
είναι αναγκαίοι για να διατηρηθεί ο γενικός στόχος της ∆ΣΕ: επιτάχυνση και βελτιωµένη 
στόχευση της ροής των δηµοσίων κονδυλίων της ΕΕ σε σηµαντικά έργα υποδοµών 
ενωσιακού ενδιαφέροντος. 

Με το παρόν νοµοθέτηµα επέρχεται απλούστευση, ιδίως στην αντιµετώπιση των κάτωθι 
θεµάτων: 

• Εναρµόνιση των δεικτών για τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»  

• Ευελιξία στις πιστώσεις προϋπολογισµού  

• Κεντρική διαχείριση και στους τρεις τοµείς, πιθανόν από εκτελεστικό οργανισµό  

• Κοινά χρηµατοδοτικά µέσα  

• Κοινά κριτήρια ανάθεσης  

• Κοινοί όροι για χρηµατοδοτική συνδροµή  

• ∆ιαδικασία προβολής µε κοινά ετήσια προγράµµατα εργασιών – θέµα σηµαντικό για 
τον εκάστοτε τοµέα – και κοινή επιτροπή – θέµα σηµαντικό για τα κράτη µέλη.  

Επιπλέον, εξασφαλίσθηκε πλήρης συνοχή µε τον κείµενο και µελλοντικό δηµοσιονοµικό 
κανονισµό. Οι προβλεπόµενες εξαιρέσεις είτε είναι δεόντως δικαιολογηµένες σε σχετικά 
νοµικά κείµενα, είτε υπάρχουν θεµελιώδεις δικαστικές αποφάσεις.  

5.3 Ισχυρότερη έµφαση σε χρηµατοδοτικά µέσα 

Η ∆ΣΕ θα συµπληρώσει την άµεση ενωσιακή χρηµατοδοτική στήριξη µε χρηµατοδοτικά 
µέσα ώστε να βελτιωθεί ο αντίκτυπος της χρηµατοδότησης. Λόγω µεγαλύτερου 
πολλαπλασιαστικού αποτελέσµατος των χρηµατοδοτικών µέσων (το οποίο επί παραδείγµατι 
θα µπορούσε να φθάσει από 1:15 έως 1:20) θα διευκολυνθεί η πρόσβαση σε κεφάλαια για 
βασικές επενδυτικές ανάγκες. Μαζί µε την επιτυχή απορρόφηση της άµεσης ενωσιακής 
συνδροµής (όπως συνέβη µε το ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαµψη της οικονοµίας (EERP) 
και το πρόγραµµα ∆Ε∆-Μ), η ισχυρότερη στήριξη στα χρηµατοδοτικά µέσα θα συµβάλει 
σηµαντικά στον µετριασµό των κινδύνων για τους αναδόχους, οπότε θα εξασφαλισθεί η 
υλοποίηση έργων κοινού ενδιαφέροντος. 

Επιπλέον, σκοπός είναι να διαµορφωθεί περιβάλλον ευνοϊκό για ιδιωτικές επενδύσεις και να 
αναπτυχθούν µέσα που θα προσελκύσουν επενδυτές που ειδικεύονται σε υποδοµές. Για να 
αποβούν όσο το δυνατόν αποτελεσµατικότερα τα µέσα αυτά, πρέπει να αποβλέπουν σε 
µείωση των κινδύνων µε διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου των δυνητικών έργων. Μέγιστη 
διαφοροποίηση είναι δυνατόν να επιτευχθεί µε στόχευση σε πολλούς ταυτόχρονα τοµείς που 
να καλύπτουν πολλές χώρες. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί επιτυχέστερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
και βάσει σαφώς προσδιορισµένων διαδρόµων και στοχοθετηµένων επενδυτικών πεδίων. 
Συνεπώς, τα περισσότερα χρηµατοδοτικά µέσα πρέπει να είναι κοινά για όλους τους τοµείς. 
∆εν αποκλείεται όµως να συσταθούν κάποια χρηµατοδοτικά µέσα για να καλυφθούν ειδικές 
ανάγκες συγκεκριµένου τοµέα.  
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Με βάση ανάλυση που πραγµατοποιήθηκε κατά τη φάση προετοιµασίας του παρόντος 
κανονισµού, οι υπηρεσίες της Επιτροπής κρίνουν ότι, ενώ η χρηµατοδοτική στήριξη της 
ευρυζωνικότητας θα προέλθει κυρίως από χρηµατοδοτικά µέσα, το ύψος των ενωσιακών 
δηµοσιονοµικών πόρων που απαιτούνται για τα χρηµατοδοτικά µέσα δεν θα υπερβεί τα 2 και 
το 1 δισεκατ. ευρώ, για τις µεταφορές και την ενέργεια αντίστοιχα. Οι εκτιµήσεις αυτές δεν 
πρέπει να εκληφθούν ως δεσµευτικά ανώτατα όρια, διότι το ύψος της ενωσιακής 
χρηµατοδότησης που διατίθεται σε χρηµατοδοτικά µέσα θα αναπροσαρµόζεται κάθε χρόνο 
µετά από εκτίµηση της πορείας του έργου, την οποία θα διεξάγουν οι χρηµατοπιστωτικοί 
διαµεσολαβητές (π.χ. η ΕΤΕπ για τα οµόλογα έργων). 

5.4 Η ∆ιευκόλυνση· «Συνδέοντας την Ευρώπη» στο πλαίσιο του επόµενου πολυετούς 
δηµοσιονοµικού πλαισίου  

Η ∆ιευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα αποτελέσει βασικό στοιχείο του ενωσιακού 
θεµατολογίου για την οικονοµική µεγέθυνση, το οποίο θα εστιασθεί στην αύξηση του 
δυναµικού µακροπρόθεσµης οικονοµικής µεγέθυνσης της ΕΕ. Η ∆ιευκόλυνση θα συντονισθεί 
µε τις λοιπές παρεµβάσεις από τον προϋπολογισµό της ΕΕ, όπως ο «Ορίζων 2020» και το 
Ταµείο Συνοχής και τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία.  

Όσον αφορά τον συντονισµό µε τον Ορίζοντα 2020, είναι αναγκαίο να εξασφαλισθεί η 
αλληλοσυµπλήρωσή τους και, ταυτόχρονα, να αποφευχθούν οι αλληλεπικαλύψεις τους. Είναι 
επίσης σηµαντικό να εξασφαλισθεί ότι µε τη ∆ΣΕ και τον Ορίζοντα 2020 δεν θα διαταραχθεί 
η αλυσίδα έρευνας και καινοτοµίας που οδηγεί στην ανάπτυξη υποδοµών. Αυτό είναι 
ιδιαίτερα καίριας σηµασίας όταν θα χρειασθούν σηµαντικά τεχνολογικά επιτεύγµατα στις 
µεταφορές, την ενέργεια και τις ΤΠΕ για να µπορέσει η ΕΕ να επιτύχει τους φιλόδοξους 
στόχους της που έχει θέσει στη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Κάθε στήριξη δραστηριοτήτων 
έρευνας και καινοτοµίας µέσω των χρηµατοδοτικών µέσων θα προέλθει από τα 
χρηµατοδοτικά µέσα που προορίζονται για τον Ορίζοντα 2020. 

Όσον αφορά τη σχέση µε το Ταµείο Συνοχής και τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, το κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο για την πολιτική συνοχή και η σύναψη συµβάσεων εταιρικής σχέσης µε 
κράτη µέλη θα συντονίζεται στενά µε τα πλαίσια πολιτικής στους τοµείς των µεταφορών, της 
ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών. Οι σχετικές κατευθυντήριες γραµµές θα στηριχθούν στο 
Ταµείο Συνοχής και τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, ώστε να κατασκευασθούν οι τοπικές και 
περιφερειακές υποδοµές και οι συνδέσεις τους µε τις υποδοµές προτεραιότητας της ΕΕ, οι 
οποίες θα συνδέουν όλους τους πολίτες σε ολόκληρη την ΕΕ.  

Επιπλέον, η διαχείριση της ∆ιευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα επιτελείται κεντρικά 
και θα µεταβιβασθούν ποσά του Ταµείου Συνοχής που έχουν προβλεφθεί ειδικά για υποδοµές 
µεταφορών (10 διεσεκατ. ευρώ σε τιµές του 2011). Στην κατανοµή των 10 διεσεκατ. ευρώ, τη 
µεγαλύτερη δυνατή προτεραιότητα θα έχουν τα έργα που ανταποκρίνονται στις εθνικές 
επιχορηγήσεις από το Ταµείο Συνοχής. Επιπλέον, αυτά τα 10 δισεκατ. ευρώ θα είναι 
δεσµευµένα για τα κράτη µέλη που είναι επιλέξιµα προς χρηµατοδότηση από το Ταµείο 
Συνοχής, και τα ποσοστά συγχρηµατοδότησης θα καθορισθούν σε ύψος ίσο µε εκείνα του 
Ταµείου Συνοχής. 
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2011/0302 (COD) 

Πρόταση 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για τη σύσταση της ∆ιευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 172, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής11, 

Κατόπιν διαβίβασης της πρότασης στα εθνικά κοινοβούλια, 

Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής12, 

Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών13, 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:  

(1) Η σύσταση της ∆ιευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» αναµένεται να µεγιστοποιήσει τις 
δυνατότητες οικονοµικής µεγέθυνσης επειδή θα αξιοποιηθούν οι συνέργειες µεταξύ των 
πολιτικών για τις µεταφορές, την ενέργεια και τις τηλεπικοινωνίες και της εφαρµογής τους, 
καθιστώντας έτσι αποδοτικότερη την παρέµβαση της Ένωσης. 

(2) Η πλήρης λειτουργία της ενιαίας αγοράς εξαρτάται από την ύπαρξη σύγχρονων υποδοµών 
υψηλών επιδόσεων, οι οποίες θα συνδέουν την Ευρώπη, ιδίως στους τοµείς των µεταφορών, 
της ενέργειας και των τελεπικοινωνιών. Αυτές οι συνδέσεις που ενισχύουν την οικονοµική 
µεγέθυνση παρέχουν καλύτερη πρόσβαση στην εσωτερική αγορά και, συνεπώς, συµβάλλουν σε 
πιο ανταγωνιστική οικονοµία της αγοράς σύµφωνα µε τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020»14. 

(3) Η σύσταση της ∆ιευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» αποσκοπεί στην επίσπευση των 
επενδύσεων στο πεδίο των διευρωπαϊκών δικτύων και στη µόχλευση της χρηµατοδότησης από 
τον δηµόσιο και από τον ιδιωτικό τοµέα. 

                                                 
11 ΕΕ C της , σ. . 
12 ΕΕ C της , σ. . 
13 ΕΕ C της , σ. . 
14 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και 

Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή Περιφερειών, «Ψηφιακό Θεµατολόγιο για την Ευρώπη» - (COM (2010) 
245) τελικό/2. 
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(4) Η δηµιουργία αποτελεσµατικών δικτύων υποδοµών στις µεταφορές και την ενέργεια είναι µία 
από τις δώδεκα καίριες δράσεις που καθορίζονται στην πράξη για την ενιαία αγορά την οποία 
εξέδωσε η Επιτροπή15. 

(5) Η Επιτροπή έχει δεσµευθεί να εντάξει την κλιµατική αλλαγή στα ενωσιακά προγράµµατα 
δαπανών και να διαθέσει τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισµού της Ένωσης για τους 
στόχους που αφορούν το κλίµα. Κατά την προετοιµασία, τον σχεδιασµό και την υλοποίηση 
έργων κοινού ενδιαφέροντος είναι σηµαντικό να εξασφαλίζεται ότι θα προωθηθεί ο µετριασµός 
της κλιµατικής αλλαγής και η προσαρµογή σε αυτήν, καθώς και η πρόληψη και η διαχείριση 
των κινδύνων. Οι επενδύσεις στις υποδοµές που καλύπτει ο παρών κανονισµός θα συµβάλουν 
στην προώθηση της µετάβασης στην οικονοµία και την κοινωνία χαµηλών εκποµπών άνθρακα, 
ανθεκτικών στις κλιµατικές µεταβολές και τις φυσικές καταστροφές.  

(6) Στο Ψήφισµα της 8ης Ιουνίου 2011 «Επενδύοντας στο µέλλον: ένα νέο Πολυετές 
∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο (Π∆Π) για µια ανταγωνιστική και βιώσιµη Ευρώπη χωρίς 
αποκλεισµούς», το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόνισε ότι είναι σηµαντικό να εξασφαλισθεί ταχεία 
εκτέλεση του Ψηφιακού Θεµατολογίου της Ένωσης και να συνεχισθούν οι προσπάθειες 
προκειµένου να επιτευχθούν έως το 2020 οι στόχοι να αποκτήσουν πρόσβαση σε υψηλής 
ταχύτητας διαδίκτυο από όλοι οι πολίτες της ΕΕ, καθώς και όσοι διαµένουν σε λιγότερο 
ανεπτυγµένες περιφέρειες16. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόνισε επίσης ότι οι επενδύσεις σε 
δοµές αποτελεσµατικών µεταφορών είναι καίριες ώστε η Ευρώπη να προασπίσει την 
ανταγωνιστικότητά της και να χαράξει την πορεία της µετά την κρίση, για τη µακροπρόθεσµη 
οικονοµική µεγέθυνση, καθώς και ότι το διευρωπαϊκό δίκτυο µεταφορών (∆Ε∆-Μ) είναι 
ζωτικής σηµασίας για να εξασφαλισθεί οµαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να 
δηµιουργηθεί σηµαντική ενωσιακή προστιθεµένη αξία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατύπωσε 
την άποψη ότι κατά γενική οµολογία το ∆Ε∆-Μ πρέπει, εποµένως, να αποτελέσει κύρια 
προτεραιότητα στο επόµενο πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο και ότι είναι αναγκαίο να 
αυξηθούν οι πόροι για το ∆Ε∆-Μ στο επόµενο πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο. Επιπλέον, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόνισε την ανάγκη να µεγιστοποιηθούν ο αντίκτυπος της ενωσιακής 
χρηµατοδότησης και οι δυνατότητες που παρέχονται από το Ταµείο Συνοχής και τα 
διαρθρωτικά ταµεία και τα χρηµατοδοτικά µέσα για χρηµατοδότηση εθνικών και ευρωπαϊκής 
προτεραιότητας διασυνοριακών έργων ενεργειακών υποδοµών και υπογράµµισε την ανάγκη να 
αυξηθεί αισθητά η χορήγηση κονδυλίων από τον προϋπολογισµό της Ένωσης για 
χρηµατοδοτικά µέσα στο εν λόγω πεδίο. 

(7) Στις 28 Mαρτίου 2011, η Επιτροπή εξέδωσε τη Λευκή Βίβλο «Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο 
Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών ― Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστηµα 
µεταφορών»17. Σκοπός της Λευκής Βίβλου είναι µέχρι το 2050 να µειωθούν τουλάχιστον κατά 
60% οι εκποµπές θερµοκηπικών αερίων από τον τοµέα των µεταφορών ως προς τις εκποµπές 
το 1990. Όσον αφορά τις υποδοµές, σκοπός της Λευκής Βίβλου είναι έως το 2030 να 
δηµιουργηθεί σε επίπεδο Ένωσης ένα πλήρως λειτουργικό «κεντρικό δίκτυο» στο ∆Ε∆-Μ 
πολυτροπικών µεταφορών. Σκοπός της Λευκής Βίβλου είναι επίσης η βελτιστοποίηση των 

                                                 
15 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και 

Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών «Πράξη για την Ενιαία αγορά ∆ώδεκα δράσεις για την 
τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εµπιστοσύνης «Μαζί για µια νέα ανάπτυξη», 13.4.2011, COM(2011) 
206 τελικό. 

16 Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2010/2211/ΙΝΙ) 
17 Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών (COM(2011) 144). 
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επιδόσεων των πολυτροπικών αλυσίδων εφοδιαστικής, συµπεριλαµβανοµένης της καλύτερης 
αξιοποίησης των ενεργειακά αποδοτικότερων τρόπων µεταφοράς. Έτσι, θέτει τους κάτωθι 
σχετικούς στόχους πολιτικής για το ∆Ε∆-Μ: έως το 2030, στροφή του 30% των οδικών 
εµπορευµατικών µεταφορών σε απόσταση άνω των 300 km προς άλλους µεταφοράς και, έως το 
2050, στροφή άνω του 50%· έως το 2030, τριπλασιασµός του µήκους του σιδηροδροµικού 
δικτύου υψηλής ταχύτητας και, έως το 2050, σιδηροδροµικώς η πλειονότητα των µεσαίων 
αποστάσεων µετακινήσεων των επιβατών· έως το 2050, σύνδεση όλων των αερολιµένων του 
κεντρικού δικτύου µε το σιδηροδροµικό δίκτυο· σύνδεση όλων των θαλασσίων λιµένων µε 
γραµµή εµπορευµατικών σιδηροδροµικών µεταφορών και, ει δυνατόν, µε το σύστηµα 
εσωτερικής ναυσιπλοΐας. 

(8) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Ψήφισµά του της 6ης Ιουλίου 2010 για ένα βιώσιµο µέλλον 
στις µεταφορές18, τονίζει ότι για να είναι αποτελεσµατική η πολιτική µεταφορών απαιτείται 
χρηµατοδοτικό πλαίσιο ανάλογο των αναδυόµενων προκλήσεων και ότι, προς το σκοπό αυτό, 
πρέπει να αυξηθούν οι διαθέσιµοι σήµερα πόροι για τις µεταφορές και την κινητικότητα. 
Επιπλέον, έκρινε αναγκαία τη συγκρότηση µηχανισµού για το συντονισµό της αξιοποίησης των 
διαφόρων πηγών χρηµατοδότησης των µεταφορών, των πόρων που διατίθενται µε βάση την 
πολιτική συνοχής, τις εταιρικές σχέσεις δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα (Σ∆ΙΤ) ή άλλα 
χρηµατοδοτικά µέσα, όπως εγγυήσεις. 

(9) Το Συµβούλιο Υπουργών Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας, στα συµπεράσµατά 
του της 11ης Ιουνίου 2009 για την αναθεώρηση της πολιτικής για τα ∆Ε∆-Μ19, επανέλαβε ότι 
είναι αναγκαίο να συνεχισθούν οι επενδύσεις στις υποδοµές µεταφορών για να εξασφαλισθεί 
επαρκή ανάπτυξη του ∆Ε∆-Μ σε όλους τους τρόπους µεταφοράς, ως βάση για την εσωτερική 
αγορά και την ανταγωνιστικότητα, την οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή της Ένωσης 
και τη σύνδεσή της µε γειτονικές χώρες, εστιάζοντας στην ευρωπαϊκή προστιθεµένη αξία. Το 
Συµβούλιο τόνισε την ανάγκη να διαθέσει η Ένωση τους απαραίτητους χρηµατοδοτικούς 
πόρους για την τόνωση των επενδύσεων σε έργα ∆Ε∆-Μ και, ιδιαίτερα, την ανάγκη να 
προβλεφθεί κατάλληλη χρηµατοδοτική στήριξη από τον προϋπολογισµό των ∆Ε∆-Μ για έργα 
προτεραιότητας που περιλαµβάνουν διασυνοριακά τµήµατα και αναµένεται να υλοποιηθούν 
µετά το 2013 εντός των θεσµικών ορίων του πλαισίου δηµοσιονοµικού προγραµµατισµού. 
Κατά την άποψη του Συµβουλίου, πρέπει να αναπτυχθεί και να υποστηριχθεί περαιτέρω όπου 
είναι δυνατόν η προσέγγιση των συµπράξεων δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα. 

(10) Με βάση τους στόχους της Λευκής Βίβλου, στις κατευθυντήριες γραµµές για το ∆Ε∆-Μ που 
καθορίζονται στον κανονισµό XXX/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 
της …20 προσδιορίζονται οι υποδοµές του διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών, εξειδικεύονται οι 
απαιτήσεις που πρέπει να εκπληρώνει το δίκτυο και προβλέπονται τα µέτρα υλοποίησής τους. 
Συγκεκριµένα, στις κατευθυντήριες γραµµές προτείνεται η ολοκλήρωση του κεντρικού δικτύου 
έως το 2030. 

(11) Με βάση τα σχέδια υποδοµών µεταφοράς των κρατών µελών, η Επιτροπή υπολογίζει ότι οι 
επενδυτικές ανάγκες στις µεταφορές ανέρχονται σε 500 δισεκατ. ευρώ για ολόκληρο το δίκτυο 
∆Ε∆-Μ κατά την περίοδο 2014-2020, από τα οποία 250 δισεκατ. ευρώ εκτιµάται ότι θα 

                                                 
18 Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2009/2096/ΙΝΙ) 
19 Έγγραφο 10850/09 του Συµβουλίου 
20 ΕΕ L…, της …, σ. …. 
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χρειασθούν για επενδύσεις στο κεντρικό δίκτυο του ∆Ε∆-Μ. Λαµβανοµένων υπόψη των 
διαθέσιµων πόρων σε επίπεδο Ένωσης, είναι αναγκαία η συγκέντρωση των επενδύσεων σε 
έργα µε την υψηλότερη ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία, ώστε να επέλθει ο επιδιωκόµενος 
αντίκτυπος. Η στήριξη πρέπει εποµένως να εστιασθεί στο κεντρικό δίκτυο (συγκεκριµένα 
στους διαδρόµους του δικτύου) και σε έργα κοινού ενδιαφέροντος όσον αφορά τα συστήµατα 
διαχείρισης της κυκλοφορίας (ιδίως τα συστήµατα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας µε 
βάση το SESAR για τα οποία χρειάζονται περίπου 3 δισεκατ. ευρώ από τους δηµοσιονοµικούς 
πόρους της Ένωσης).  

(12) Στο πλαίσιο της αναθεωρηµένης πολιτικής για το ∆Ε∆-Μ που δροµολογήθηκε τον Φεβρουάριο 
του 2009, συστάθηκε ειδική οµάδα εµπειρογνωµόνων για να επικουρεί την Επιτροπή και να 
εξετάζει τη στρατηγική χρηµατοδότησης και τις δηµοσιονοµικές προοπτικές του ∆Ε∆-Μ. Η 
οµάδα εµπειρογνωµόνων αριθ. 5 αξιοποίησε την πείρα εξωτερικών εµπειρογνωµόνων σε 
διάφορα πεδία: διαχειριστές υποδοµών, µελετητές υποδοµών, εθνικούς, περιφερειακούς και 
τοπικούς εκπροσώπους, εµπειρογνώµονες περιβάλλοντος, εκπροσώπους της ακαδηµαϊκής 
κοινότητας και του ιδιωτικού τοµέα. Η τελική έκθεση της οµάδας εµπειρογνωµόνων αριθ. 521 
που εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2010, περιέχει 40 συστάσεις, ορισµένες από τις οποίες λήφθηκαν 
υπόψη στην παρούσα πρόταση.  

(13) Η πείρα από το ισχύον δηµοσιονοµικό πλαίσιο δείχνει ότι πολλά κράτη µέλη, τα οποία είναι 
επιλέξιµα για το Ταµείο Συνοχής, αντιµετωπίζουν σοβαρά εµπόδια στην έγκαιρη εκτέλεση 
πολύπλοκων έργων υποδοµών µεταφοράς µε υψηλή ενωσιακή προστιθέµενη αξία. Συνεπώς, 
για να βελτιωθεί η εκτέλεση έργων µεταφοράς, ιδίως των διασυνοριακών, µε υψηλή ενωσιακή 
προστιθέµενη αξία, µέρος των διαθέσιµων κονδυλίων του Ταµείου Συνοχής (10 δισεκατ. 
ευρώ22) πρέπει να µεταβιβασθεί για τη χρηµατοδότηση έργων του κεντρικού δικτύου 
µεταφορών στα κράτη µέλη που είναι επιλέξιµα για το Ταµείο Συνοχής µε βάση τη 
∆ιευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη». Η Επιτροπή πρέπει να στηρίξει τα επιλέξιµα για το 
Ταµείο Συνοχής κράτη µέλη να καταστρώσουν επαρκή αριθµό σχεδίων έργων, ώστε να δοθεί η 
µέγιστη δυνατή προτεραιότητα στις εθνικές πιστώσεις από το Ταµείο Συνοχής. 

(14) Στην ανακοίνωση µε τίτλο «Προτεραιότητες για την ενεργειακή υποδοµή για το 2020 και 
µετέπειτα - Προσχέδιο για ενοποιηµένο ευρωπαϊκό ενεργειακό δίκτυο» που εγκρίθηκε το 
Νοέµβριο του 201023, η Επιτροπή προσδιόρισε τους διαδρόµους προτεραιότητας που είναι 
απαραίτητοι ώστε να µπορέσει η Ένωση να επιτύχει τους φιλόδοξους ενεργειακούς και 
κλιµατικούς στόχους της έως το 2020, δηλαδή την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας, την κατοχύρωση της ασφάλειας εφοδιασµού, την ενσωµάτωση των ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας, και να προετοιµάσει τα δίκτυα για περαιτέρω µείωση των ανθρακούχων 
εκποµπών του ενεργειακού συστήµατος µετά το 2020. 

(15) Απαιτούνται µεγάλες επενδύσεις για τον εκσυγχρονισµό και την επέκταση των ευρωπαϊκών 
ενεργειακών υποδοµών και για τη διασυνοριακή διασύνδεση των δικτύων, ώστε να 
εκπληρωθούν οι στόχοι ενεργειακής και κλιµατικής πολιτικής της Ένωσης για 

                                                 
21 http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/ten-t-policy/review/doc/expert-groups/expert_group_5_final_report.pdf 
22 Σε τιµές 2011. 
23 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και 

Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή Περιφερειών, «Προτεραιότητες για την ενεργειακή υποδοµή για το 2020 
και µετέπειτα - Προσχέδιο για ενοποιηµένο ευρωπαϊκό ενεργειακό δίκτυο» της 17.11.2010, COM(2010) 677 
τελικό. 
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ανταγωνιστικότητα, αειφορία και ασφάλεια εφοδιασµού µε οικονοµικά αποδοτικό τρόπο. Οι 
επενδυτικές ανάγκες σε υποδοµές ενέργειας υπολογίζεται ότι έως το 2020 θα ανέλθουν σε 1 
τρισεκατ. ευρώ, από τα οποία περίπου 200 δισεκατ. ευρώ σε υποδοµές µεταφοράς και 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου που χαρακτηρίζονται ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος. Επενδύσεις ύψους περίπου 100 δισεκατ. ευρώ για έργα ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος, ενδέχεται να µην πραγµατοποιηθούν λόγω εµποδίων που σχετίζονται µε την 
αδειοδότηση, τη ρύθµιση και τη χρηµατοδότηση. 

(16) Επειδή επείγει η κατασκευή των ενεργειακών υποδοµών του µέλλοντος και εξαιτίας της 
αισθητής αύξησης του ύψους των επενδύσεων σε σύγκριση µε το παρελθόν, απαιτείται αλλαγή 
στον τρόπο χρηµατοδότησης των ενεργειακών υποδοµών σε επίπεδο ΕΕ. Το Συµβούλιο 
Υπουργών Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας στα συµπεράσµατά του24 της 28ης 
Φεβρουαρίου 2011 χαρακτήρισε τους ενεργειακούς διαδρόµους προτεραιότητα για την 
Ευρώπη. 

(17) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου 201125 κάλεσε την Επιτροπή να ευθυγραµµίσει 
και να βελτιώσει τις διαδικασίες έγκρισης και να προωθήσει ρυθµιστικό πλαίσιο που να 
προσελκύσει επενδύσεις. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογράµµισε ότι ο κύριος όγκος των 
επενδύσεων θα προέλθει από την αγορά, το δε κόστος πρέπει να ανακτηθεί µε την είσπραξη 
τελών. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναγνώρισε ότι χρειάζονται δηµόσια κονδύλια για έργα τα 
οποία απαιτούνται για την ασφάλεια εφοδιασµού ή για λόγους αλληλεγγύης, τα οποία δεν 
µπορούν να προσελκύσουν χρηµατοδότηση από την αγορά.  

(18) Στον κανονισµό XXX/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της … 
[Κατευθυντήριες γραµµές για τις ενεργειακές προτεραιότητες]26 καθορίζονται οι 
προτεραιότητες σε διευρωπαϊκές υποδοµές ενέργειας οι οποίες πρέπει να έχουν υλοποιηθεί έως 
το 2020 ώστε να εκπληρωθούν οι στόχοι ενεργειακής και κλιµατικής πολιτικής της Ένωσης· 
ορίζονται κανόνες για τον προσδιορισµό των έργων κοινού ενδιαφέροντος που είναι αναγκαία 
για την εκπλήρωση αυτών των προτεραιοτήτων· προβλέπονται µέτρα για την έγκριση 
επιχορηγήσεων, τη συµµετοχή του ∆ηµοσίου και τις ρυθµίσεις για την επιτάχυνση ή/και τη 
διευκόλυνση της υλοποίησης των έργων αυτών, καθώς και κριτήρια για τη γενική 
επιλεξιµότητα των έργων προς ενίσχυση από την Ένωση. 

(19) Οι τηλεπικοινωνίες βασίζονται όλο και περισσότερο σε διαδικτυακές υποδοµές, ενώ τα 
ευρυζωνικά δίκτυα και οι ψηφιακές υπηρεσίες αλληλοσυνδέονται. Το διαδίκτυο καθίσταται η 
κυρίαρχη πλατφόρµα επικοινωνίας που προσφέρει υπηρεσίες και επιχειρηµατικότητα. Συνεπώς, 
η διευρωπαϊκή διαθεσιµότητα πρόσβασης σε ταχύ ∆ιαδίκτυο και ψηφιακές υπηρεσίες είναι 
ουσιώδους σηµασίας για την οικονοµική µεγέθυνση και την ενιαία αγορά. 

(20) Τα σύγχρονα δίκτυα οπτικών ινών είναι καίρια υποδοµή για το µέλλον από άποψη 
συνδετικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ που επιθυµούν να 
χρησιµοποιούν συστήµατα υπολογιστικού νέφους για να βελτιώσουν την οικονοµική τους 
απόδοση. 

                                                 
24 Έγγραφο 6950/11 του Συµβουλίου 
25 EUCO 2/1/11 
26 ΕΕ L…, της …, σ. …. 
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(21) Στη στρατηγική «Ευρώπη 2020»27 ζητείται η υλοποίηση του Ψηφιακού Θεµατολογίου για την 
Ευρώπη28, το οποίο διαµορφώνει σταθερό νοµικό πλαίσιο για την τόνωση των επενδύσεων 
µέσα σε µια ανοικτή, ανταγωνιστική και υψηλής ταχύτητας διαδικτυακή υποδοµή και σε 
συναφείς υπηρεσίες. Τον Ιούνιο του 2010 το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε το Ψηφιακό 
Θεµατολόγιο για την Ευρώπη και κάλεσε όλα τα θεσµικά όργανα να συστρατευθούν για την 
πλήρη εφαρµογή του29. 

(22) Στα συµπεράσµατά του της 31ης Μαΐου 2010, το Συµβούλιο ανέφερε ότι η Ευρώπη πρέπει να 
διαθέσει τους αναγκαίους πόρους για την ανάπτυξη ψηφιακής ενιαίας αγοράς µε βάση ταχύ και 
υπερταχύ διαδίκτυο και διαλειτουργικές εφαρµογές και αναγνώρισε ότι οι αποδοτικές και 
ανταγωνιστικές επενδύσεις στα ευρυζωνικά δίκτυα της επόµενης γενεάς θα είναι σηµαντικές 
για την καινοτοµία, την επιλογή των καταναλωτών και την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης και 
ότι µπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής µε καλύτερη ιατρική περίθαλψη, ασφαλείς 
µεταφορές, νέες δυνατότητες ενηµέρωσης και ευκολότερη πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, 
ιδίως διασυνοριακώς30. 

(23) Τα ιδιωτικά κίνητρα για επενδύσεις σε υπερταχέα ευρυζωνικά δίκτυα φαίνεται ότι είναι 
κατώτερα από τα οφέλη για την κοινωνία γενικότερα. Οι επενδυτικές ανάγκες προς επίτευξη 
του στόχου του Ψηφιακού Θεµατολογίου για παροχή πρόσβασης σε ταχύ διαδίκτυο για όλους 
τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης εκτιµάται ότι θα φθάσουν τα 270 δισεκατ. ευρώ. 
Ωστόσο, χωρίς την παρέµβαση της Ένωσης, οι επενδύσεις από τον ιδιωτικό τοµέα εκτιµώνται 
ότι για την περίοδο έως το 2020 δεν θα υπερβούν τα 50 δισεκατ. ευρώ. Αυτό το κενό 
επενδύσεων συνιστά µείζονα δυσκολία για την κατασκευή υποδοµών, ενώ ταυτόχρονα η Ενιαία 
Ψηφιακή Αγορά στηρίζεται στη σύνδεση όλων των πολιτών µέσω της υποδοµής του 
µέλλοντος. 

(24) Είναι αναγκαίο να αναπτυχθούν ισχυρά και συνεκτικά δίκτυα σε όλη την ΕΕ για την ψηφιακή 
παροχή κοινωφελών υπηρεσιών, µε τη συµµετοχή κοινωνικών παραγόντων τόσο του δηµοσίου 
όσο και του ιδιωτικού τοµέα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, και απαραίτητο προς το 
σκοπό αυτό είναι να εξασφαλισθεί δοµηµένη ενωσιακή χρηµατοδότηση του κόστους 
σχεδιασµού του συστήµατος και του λογισµικού, καθώς και διατήρηση ανθεκτικού κόµβου για 
τα εν λόγω δίκτυα, έτσι ώστε να αναλαµβάνουν µόνον το εγχώριο κόστος οι εθνικοί φορείς 
εκµετάλλευσης. 

(25) Χρειάζονται πολλές µέθοδοι υλοποίησης και απαιτούνται διαφορετικά ποσοστά 
χρηµατοδότησης για να αυξηθεί η απόδοση και ο αντίκτυπος της ενωσιακής ενίσχυσης, για να 
ενισχυθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις και να εκπληρωθούν οι ειδικές απαιτήσεις κάθε έργου.  

                                                 
27 COM(2010) 2020 τελικό της 3.3.2010. 
28 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και 

Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή Περιφερειών, «Ψηφιακό Θεµατολόγιο για την Ευρώπη» - (COM (2010) 
245) τελικό/2. 

29 Συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για νέα στρατηγική για την οικονοµική µεγέθυνση και την 
απασχόληση– Οριστικοποίηση και εφαρµογή της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», 17 Ιουνίου 2010. 

30 Συµπεράσµατα του Συµβουλίου σχετικά µε το ψηφιακό θεµατολόγιο για την Ευρώπη – 3017η σύνοδος του 
Συµβουλίου Υπουργών Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας, 31 Μαΐου 2010. 
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(26) Στις τηλεπικοινωνίες, ορισµένες κεντρικές πλατφόρµες εξυπηρέτησης που διασφαλίζουν 
διευρωπαϊκή διαλειτουργικότητα χρειάζονται υψηλότερο ποσοστό ενωσιακής χρηµατοδότησης, 
ιδιαίτερα κατά τη φάση εκκίνησης, τηρουµένης πάντοτε της αρχής της συγχρηµατοδότησης. 

(27) Η εξασφάλιση διασυνοριακής διαλειτουργικότητας για την εκτέλεση έργων υποδοµής µεγάλης 
κλίµακας, ιδίως σε επίπεδο κεντρικών υπηρεσιών, θα απαιτήσει ενδεχοµένως ταυτόχρονη 
προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού από την Επιτροπή, τα κράτη µέλη ή/και τους 
δικαιούχους. Στις περιπτώσεις αυτές, θα χρειασθεί ίσως να χορηγηθεί ενωσιακή ενίσχυση για 
συµβάσεις εκτελούµενες από παρόχους υποδοµών στα κράτη µέλη, είτε για λογαριασµό τους 
είτε σε συνεργασία µε την Επιτροπή. Οι διατάξεις επιτρέπουν επίσης εξεύρεση πολλαπλών 
πηγών χρηµατοδότησης, οι οποίες θα χρειασθούν ενδεχοµένως, µεταξύ άλλων, για 
πολυγλωσσικές ρυθµίσεις µε σκοπό να εξασφαλίζεται ασφάλεια εφοδιασµού ή/και για 
πλεονασµό δικτύου που απαιτείται για να αποκλείεται η διακοπή του δικτύου υποδοµών από 
αστοχία ενός και µόνον σηµείου. 

(28) Οι υπηρεσίες γενικής εφαρµογής σε πεδία δηµόσιου συµφέροντος (ως βασικές υπηρεσίες) 
συχνά επηρεάζονται σε µεγάλο βαθµό από αδυναµίες της αγοράς. Τα πεδία που πρόκειται να 
χρηµατοδοτηθούν σχετίζονται µε την παροχή δηµοσίων υπηρεσιών (µεγάλης κλίµακας 
εγκατάσταση και διαλειτουργικότητα υπηρεσιών όπως ηλεκτρονική υγεία (eHealth), 
ηλεκτρονική ταυτότητα (eIdentity), ηλεκτρονικές συµβάσεις (eProcurement) και άρα δεν είναι 
εξ ορισµού εµπορικές στη φάση εκκίνησής τους. Επιπλέον, εάν χρηµατοδοτηθούν µόνον 
βασικές υπηρεσίες, η πρόκληση θα είναι να δηµιουργηθούν τα σωστά κίνητρα σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο για την ουσιαστική εξάπλωση υπηρεσιών δηµοσίου συµφέροντος: αυτό 
οφείλεται ιδίως στην έλλειψη κινήτρων σε εθνικό επίπεδο για τη σύνδεση των εθνικών 
συστηµάτων µε τα κεντρικά (και εποµένως για τη δηµιουργία προϋποθέσεων 
διαλειτουργικότητας και διασυνοριακών υπηρεσιών), καθώς και στο γεγονός ότι οι ιδιώτες 
επενδυτές δεν θα εξασφάλιζαν οι ίδιοι την εξάπλωση των υπηρεσιών σε διαλειτουργικά 
πλαίσια.  

(29) Στις κατευθυντήριες γραµµές για την ψηφιοποίηση που περιέχει ο κανονισµός (EΕ) αριθ. 
XXX/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της…31 [κατευθυντήριες 
γραµµές για την Κοινωνία της Πληροφορίας] προσδιορίζονται η διαδικασία και τα κριτήρια 
χρηµατοδότησης, όπως και οι διάφορες κατηγορίες επενδύσεων.  

(30) Ο Ορίζοντας 2020 – το µελλοντικό κοινό στρατηγικό πλαίσιο για την έρευνα και την 
καινοτοµία – θα εστιάζεται µεταξύ άλλων στην αντιµετώπιση των προβληµάτων κοινωνικού 
χαρακτήρα (π.χ. ευφυείς, καθαρές και ενοποιηµένες µεταφορές· ασφαλής, καθαρή και 
αποδοτική ενέργεια· τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών για την υγεία, τη 
διακυβέρνηση και τη βιώσιµη ανάπτυξη), ώστε να αντιµετωπισθούν άµεσα οι προκλήσεις που 
έχουν προσδιορισθεί στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» µε τη στήριξη δραστηριοτήτων που 
καλύπτουν ολόκληρο το φάσµα από την έρευνα έως την αγορά. Ο Ορίζοντας 2020 θα στηρίξει 
όλα τα στάδια της αλυσίδας καινοτοµίας, και ειδικά δραστηριότητες εγγύτερες στην αγορά, 
µεταξύ των οποίων τα καινοτόµα χρηµατοδοτικά µέσα. Για να επιτευχθεί µεγαλύτερος 
αντίκτυπος από τη χρηµατοδότηση της Ένωσης και να εξασφαλισθεί συνοχή, η ∆ιευκόλυνση· 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» θα αναπτύξει µεγαλύτερες συνέργειες µε τον Ορίζοντα 2020.  

                                                 
31 ΕΕ L…, της …, σ. …. 
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(31) Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα περισσότερα κράτη µέλη είναι συµβαλλόµενα µέρη της σύµβασης 
των Ηνωµένων Εθνών για τα δικαιώµατα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, ενώ τα υπόλοιπα 
κράτη µέλη είναι σε διαδικασία κύρωσής της. Κατά την υλοποίηση των σχετικών έργων είναι 
σηµαντικό να λαµβάνεται υπόψη στις προδιαγραφές τους η προσβασιµότητα για άτοµα µε 
ειδικές ανάγκες που προβλέπεται στο άρθρο 9 της σύµβασης. 

(32) Τα χρηµατοδοτικά µέσα που πρέπει να εφαρµοσθούν µε βάση τον παρόντα κανονισµό πρέπει 
να πληρούν τους κανόνες του Τίτλου VIII του κανονισµού (EΕ) αριθ. XXX/2012 [νέος 
δηµοσιονοµικός κανονισµός] και της κατ’εξουσιοδότηση πράξης, καθώς και τους κανόνες 
βέλτιστης πρακτικής που ισχύουν για τα χρηµατοδοτικά µέσα32. 

(33) Τα δηµοσιονοµικά µέτρα σε πολλές χώρες θα οδηγήσουν ή έχουν ήδη οδηγήσει τις δηµόσιες 
αρχές σε επανεκτίµηση των επενδυτικών προγραµµάτων τους σε υποδοµές. Στο πλαίσιο αυτό, 
οι συµπράξεις δηµόσιου/ιδιωτικού τοµέα (Σ∆ΙΤ) θεωρήθηκαν αποτελεσµατικό µέσο για την 
εκτέλεση υποδοµών που εξασφαλίζουν την επίτευξη στόχων πολιτικής, όπως η καταπολέµηση 
της κλιµατικής αλλαγής, η προώθηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας και η απόδοση ενέργειας 
και πόρων, η υποστήριξη βιώσιµων µεταφορών και η εγκατάσταση ευρυζωνικών δικτύων. Εν 
προκειµένω, η Επιτροπή δεσµεύθηκε, στην ανακοίνωσή της στις 19 Νοεµβρίου 200933 για τις 
συµπράξεις δηµόσιου/ιδιωτικού τοµέα (Σ∆ΙΤ) να βελτιωθεί η πρόσβαση των Σ∆ΙΤ στη 
χρηµατοδότηση, µε τη διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής των υπαρχόντων χρηµατοδοτικών 
µέσων. 

(34) Ο µεγαλύτερος όγκος των επενδύσεων µε βάση τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» µπορεί να 
προέλθει από τις αγορές και ρυθµιστικά µέτρα, αλλά το πρόβληµα της χρηµατοδότησης 
καθιστά αναγκαία τη δηµόσια παρέµβαση και τη συνδροµή της Ένωσης µε επιχορηγήσεις και 
καινοτόµα χρηµατοδοτικά µέσα. Τα χρηµατοδοτικά µέσα πρέπει να αξιοποιηθούν για να 
ικανοποιηθούν ειδικές ανάγκες της αγοράς, σύµφωνα µε τους στόχους της ∆ΣΕ, και να µην 
παραγκωνισθεί η ιδιωτική χρηµατοδότηση. Πριν αποφασισθεί η αξιοποίηση χρηµατοδοτικών 
µέσων, η Επιτροπή πρέπει να προβεί σε εκ των προτέρων αξιολόγησή τους. 

(35) Στην επανεξέταση του προϋπολογισµού34 της ΕΕ τονίσθηκε ότι πρότυπο για έργα µε 
µακροπρόθεσµες εµπορικές δυνατότητες πρέπει να χρησιµοποιούνται κονδύλια της Ένωσης 
µαζί µε κονδύλια από τον χρηµατοπιστωτικό και τον τραπεζικό τοµέα, και ιδίως την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και τα δηµόσια χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα των 
κρατών µελών, αλλά και από άλλα διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και από τον ιδιωτικό 
χρηµατοπιστωτικό τοµέα. 

(36) Στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», η Επιτροπή δεσµεύθηκε να κινητοποιήσει τα ενωσιακά 
χρηµατοδοτικά µέσα στο πλαίσιο συνεκτικής χρηµατοδοτικής στρατηγικής, η οποία θα 
συνδυάζει τη χρηµατοδότηση από την Ένωση και από εθνικούς δηµόσιους και ιδιωτικούς 

                                                 
32 COM(2011)xxx, Πλαίσιο για την επόµενη γενεά χρηµατοδοτικών µέσων 
33 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και 

Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών «Κινητοποίηση των ιδιωτικών και δηµόσιων επενδύσεων 
για την ανάκαµψη και τη µακροπρόθεσµη διαρθρωτική αλλαγή: ανάπτυξη συµπράξεων δηµόσιου και ιδιωτικού 
τοµέα», COM(2009) 615 τελικό. 

34 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και 
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή Περιφερειών, «H επανεξέταση του προϋπολογισµού της ΕΕ» της 
19.10.2010, COM(2011)700 τελικό. 
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φορείς. Βασίσθηκε στο σκεπτικό ότι πολλές περιπτώσεις πληµµελών επενδύσεων και ατελειών 
της αγοράς είναι δυνατόν να αντιµετωπισθούν αποτελεσµατικότερα µε χρηµατοδοτικά µέσα 
αντί µε επιχορηγήσεις.  

(37) Στη ∆ιευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» πρέπει να προταθούν χρηµατοδοτικά µέσα για να 
προωθηθεί η ουσιαστική συµµετοχή των ιδιωτών επενδυτών και των χρηµατοπιστωτικών 
ιδρυµάτων στις επενδύσεις σε υποδοµές. Τα χρηµατοδοτικά µέσα, για να είναι επαρκώς 
ελκυστικά για τον ιδιωτικό τοµέα, πρέπει να σχεδιάζονται και να εφαρµόζονται µε τη δέουσα 
απλούστευση και µείωση του διοικητικού φόρτου και, ταυτόχρονα, µε κάποια ευελιξία, δηλαδή 
να καλύπτονται µε ευέλικτο τρόπο οι χρηµατοδοτικές ανάγκες που έχουν διαπιστωθεί. Ο 
σχεδιασµός αυτών των µέσων πρέπει να στηριχθεί στην πείρα που αποκτήθηκε από την 
εφαρµογή των χρηµατοδοτικών µέσων βάσει του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου 2007-
2013, όπως ο µηχανισµός δανειακών εγγυήσεων για τα έργα ∆Ε∆-Μ, η χρηµατοδοτική 
διευκόλυνση καταµερισµού του κινδύνου και το Ευρωπαϊκό Ταµείο για την Ενέργεια, την 
Αλλαγή του Κλίµατος και τις Υποδοµές µε ορίζοντα το 2020 (Ταµείο Marguerite).  

(38) Τα περισσότερα χρηµατοδοτικά µέσα πρέπει να είναι κοινά για όλους τους τοµείς, ενδέχεται 
όµως ορισµένα από αυτά να εξειδικευθούν σε µεµονωµένους τοµείς. Οι υπηρεσίες της 
Επιτροπής κρίνουν ότι, ενώ η χρηµατοδοτική στήριξη της ευρυζωνικότητας θα προέλθει κυρίως 
από χρηµατοδοτικά µέσα, το ύψος των ενωσιακών δηµοσιονοµικών πόρων που απαιτούνται για 
τα χρηµατοδοτικά µέσα για τις µεταφορές και την ενέργεια δεν πρέπει να υπερβεί τα 2 και 1 
δισεκατ. ευρώ, αντίστοιχα.  

(39) Για να εξασφαλισθεί διαφοροποίηση ανά τοµέα των δικαιούχων χρηµατοδοτικών µέσων, αλλά 
και για να ενθαρρυνθεί η βαθµιαία γεωγραφική διαφοροποίηση στα κράτη µέλη, η Επιτροπή σε 
συνεργασία µε την ΕΤΕπ, µέσω κοινών πρωτοβουλιών όπως το Κέντρο Ευρωπαϊκής 
Εµπειρογνωµοσύνης για τις Σ∆ΙΤ και Jaspers, πρέπει να παρέχουν στήριξη στα κράτη µέλη για 
τη διαµόρφωση κατάλληλων σχεδίων έργων, τα οποία θα ήταν δυνατόν να χρηµατοδοτηθούν. 

(40) Όσον αφορά τους όρους για τα χρηµατοδοτικά µέσα, θα χρειασθεί ίσως να συµπεριληφθούν 
επιπρόσθετες απαιτήσεις στα προγράµµατα εργασιών, όπως λόγου χάρη να εξασφαλισθεί ο 
ανταγωνιστικός χαρακτήρας των αγορών υπό το πρίσµα της ανάπτυξης των ενωσιακών 
πολιτικών, των τεχνολογικών εξελίξεων και άλλων παραγόντων που ενδέχεται να 
υπεισέρχονται. 

(41) Ο πολυετής προγραµµατισµός στήριξης από τη ∆ιευκόλυνση πρέπει να στοχεύει στην 
υποστήριξη των προτεραιοτήτων της Ένωσης, εξασφαλίζοντας τη διαθεσιµότητα των 
αναγκαίων χρηµατοδοτικών πόρων και τη συνέπεια και τη συνέχεια της κοινής δράσης της 
Ένωσης και των κρατών µελών. Για προτάσεις που θα υποβληθούν µετά την εφαρµογή του 
πρώτου πολυετούς προγράµµατος εργασιών στον τοµέα των µεταφορών, η επιλεξιµότητα του 
κόστους είναι δυνατόν να αρχίσει από την 1η Ιανουαρίου 2014, ώστε να εξασφαλισθεί η 
συνέχεια των έργων που καλύπτονται ήδη από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 680/2007 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007, για καθορισµό των 
γενικών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής οικονοµικής συνδροµής στον τοµέα των 
διευρωπαϊκών δικτύων µεταφορών και ενέργειας35. 

                                                 
35 ΕΕ L 162 της 22.6.2007, σ. 1. 
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(42) Λόγω του µεγάλου προϋπολογισµού που είναι απαραίτητος για την υλοποίηση ορισµένων 
έργων υποδοµής, πρέπει να καταστεί δυνατή η κατανοµή των πιστώσεων του προϋπολογισµού 
σε ετήσιες δόσεις για τη χρηµατοδοτική στήριξη ορισµένων δράσεων. 

(43) Η Επιτροπή θα διενεργεί ενδιάµεσες και εκ των υστέρων αξιολογήσεις ώστε να αξιολογείται η 
αποτελεσµατικότητα και η απόδοση της χρηµατοδότησης και ο αντίκτυπός της στους γενικούς 
στόχους της ∆ιευκόλυνσης και στις προτεραιότητες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». 

(44) Με βάση τις εξειδικευµένες ανά τοµέα κατευθυντήριες γραµµές που καθορίζονται σε 
χωριστούς κανονισµούς, καταρτίσθηκε και επισυνάπτεται στο παράρτηµα κατάλογος των 
πεδίων προτεραιότητας στα οποία πρέπει να εφαρµοσθεί ο παρών κανονισµός. Για να 
λαµβάνονται υπόψη ενδεχόµενες µεταβολές των πολιτικών προτεραιοτήτων και των 
τεχνολογικών δυνατοτήτων, καθώς και των ροών κυκλοφορίας, πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η εξουσία για την έκδοση πράξεων σύµφωνα µε το άρθρο 290 της συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την έγκριση τροποποιήσεων του 
παραρτήµατος. Έχει ιδιαίτερη σηµασία, κατά τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου της 
Επιτροπής η διενέργεια κατάλληλων διαβουλεύσεων και σε επίπεδο εµπειρογνωµόνων. Η 
Επιτροπή, κατά την προετοιµασία και τη σύνταξη πράξεων κατ’εξουσιοδότηση, πρέπει να 
διασφαλίζει ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. 

(45) Για να εξασφαλισθεί ενιαία εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, πρέπει να ανατεθούν στην 
Επιτροπή οι εκτελεστικές αρµοδιότητες όσον αφορά τα πολυετή και τα ετήσια προγράµµατα 
εργασιών. Οι αρµοδιότητες αυτές πρέπει να ασκούνται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για 
τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά µε τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη µέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων από την Επιτροπή36. 

(46) Πρέπει, συνεπώς, να καταργηθούν ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2236/95, της 18ης Σεπτεµβρίου 
199537, για καθορισµό των γενικών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής οικονοµικής 
συνδροµής στον τοµέα των διευρωπαϊκών δικτύων µεταφορών και ενέργειας, και ο κανονισµός 
(ΕΚ) αριθ. 680/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. 

(47) Τα οικονοµικά συµφέροντα της Ένωσης πρέπει να προστατεύονται µε αναλογικά µέτρα σε 
ολόκληρο τον κύκλο των δαπανών, όπου συµπεριλαµβάνονται η πρόληψη, ο εντοπισµός και η 
διερεύνηση παρατυπιών, η ανάκτηση απολεσθέντων, αχρεωστήτως καταβληθέντων ή κακώς 
χρησιµοποιηθέντων κονδυλίων και, αναλόγως, η επιβολή κυρώσεων. 

(48) Σε ορισµένα έργα υποδοµής ενωσιακού ενδιαφέροντος θα χρειασθεί ενδεχοµένως να 
προβλεφθεί η σύνδεση και η διέλευσή τους από γειτονικές χώρες, από χώρες σε προενταξιακή 
διαδικασία και από άλλες τρίτες χώρες. Η ∆ιευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» πρέπει να 
προσφέρει απλουστευµένους τρόπους σύνδεσης και χρηµατοδότησης αυτών των υποδοµών, 
ώστε να εξασφαλισθεί συνοχή µεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών µέσων του προϋπολογισµού 
της Ένωσης. 

                                                 
36 ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13. 
37 ΕΕ L 228 της 23.9.1995, σ. 1.  
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(49) Επειδή οι στόχοι της δράσης που πρόκειται να αναληφθεί, και ιδίως η συντονισµένη ανάπτυξη 
και χρηµατοδότηση των διευρωπαϊκών δικτύων, δεν είναι δυνατό να επιτευχθούν 
ικανοποιητικά από τα κράτη µέλη εξαιτίας της ανάγκης συντονισµού αυτών των στόχων, και 
είναι δυνατό εποµένως να πραγµατοποιηθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση έχει τη 
δυνατότητα να λάβει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας η οποία κατοχυρώνεται 
στο άρθρο 5 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύµφωνα µε την αρχή της 
αναλογικότητας, όπου επίσης ορίζεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισµός δεν υπερβαίνει 
τα αναγκαία για την επίτευξη των στόχων αυτών, 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 
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ΤΙΤΛΟΣ I 
ΚΟΙΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 
Η ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ «ΣΥΝ∆ΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» 

Άρθρο 1 
Αντικείµενο 

Ο παρών κανονισµός θεσπίζει τη ∆ιευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» και καθορίζει τους όρους, 
τις µεθόδους και τις διαδικασίες παροχής ενίσχυσης από την Ένωση για τα διευρωπαϊκά δίκτυα, ώστε 
να υποστηριχθούν έργα υποδοµών στους τοµείς των µεταφορών, της ενέργειας και των 
τηλεπικοινωνιών.  

Άρθρο 2 
Ορισµοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 

(1) Ως «έργο κοινού ενδιαφέροντος» νοείται έργο που έχει προσδιορισθεί στον κανονισµό (EΕ) 
αριθ. XXXX/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της … [θα 
συµπληρωθεί όταν εκδοθεί µε την ηµεροµηνία έκδοσης και την πλήρη ονοµασία] 
[κατευθυντήριες γραµµές για το ∆Ε∆-Μ]38, στον κανονισµό (EΕ) αριθ. XXXX/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της … [θα συµπληρωθεί όταν εκδοθεί µε την 
ηµεροµηνία έκδοσης και την πλήρη ονοµασία] [κατευθυντήριες γραµµές για τις ενεργειακές 
προτεραιότητες]39 ή στον κανονισµό (EΕ) αριθ. XXXX/2012 [κατευθυντήριες γραµµές για 
την Κοινωνία της Πληροφορίας] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της … 
[θα συµπληρωθεί όταν εκδοθεί µε την ηµεροµηνία έκδοσης και την πλήρη ονοµασία]40. 

(2) Ως «διασυνοριακό τµήµα» νοείται τµήµα, το οποίο εξασφαλίζει τη συνέχεια έργου κοινού 
ενδιαφέροντος µεταξύ τουλάχιστον δύο κρατών µελών ή µεταξύ κράτους µέλους και 
γειτονικής χώρας. 

(3) Ως «εργασίες» νοούνται, αναλόγως η αγορά, η προµήθεια και η εγκατάσταση συνιστωσών, 
συστηµάτων και υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένου του λογισµικού, η εκτέλεση 
δραστηριοτήτων ανάπτυξης, κατασκευής και εγκατάστασης που σχετίζονται µε έργο, η 
παράδοση των εγκαταστάσεων και η έναρξη λειτουργίας έργου. 

(4) Ως «µελέτες» νοούνται οι δραστηριότητες που είναι αναγκαίες για την προετοιµασία της 
υλοποίησης έργου, όπως οι προµελέτες, οι µελέτες σκοπιµότητας, αξιολόγησης και 

                                                 
38 ΕΕ L…, της …, σ. …. 
39 ΕΕ L…, της …, σ. …. 
40 ΕΕ L…, της …, σ. …. 
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επικύρωσης, συµπεριλαµβανοµένων µελετών υπό µορφή λογισµικού, καθώς και κάθε άλλο 
µέτρο τεχνικής υποστήριξης, όπου συγκαταλέγονται δράσεις προγενέστερες των εργασιών για 
τον καθορισµό και την ανάπτυξη του έργου και η λήψη απόφασης σχετικά µε τη 
χρηµατοδότησή του, όπως η αποτύπωση των σχετικών τοποθεσιών και η προετοιµασία της 
δέσµης χρηµατοδότησης. 

(5) Ως «υποστηρικτικές δράσεις προγράµµατος» νοούνται τα συνοδευτικά µέτρα που είναι 
αναγκαία για την εφαρµογή της ∆ιευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» και οι 
εξειδικευµένες ανά τοµέα κατευθυντήριες γραµµές, όπως υπηρεσίες (ιδίως τεχνική βοήθεια), 
και δραστηριότητες προπαρασκευής, σκοπιµότητας, συντονισµού, παρακολούθησης, ελέγχου, 
οικονοµικού ελέγχου και αξιολόγησης, οι οποίες απαιτούνται άµεσα για τη διαχείριση της 
∆ιευκόλυνσης και την επίτευξη των στόχων της, και συγκεκριµένα µελέτες, συνεδριάσεις, 
πληροφορίες, χαρτογράφηση υποδοµών, ενέργειες αδελφοποίησης, διάδοση, δράσεις 
ευαισθητοποίησης και επικοινωνίας, δαπάνες συνδεόµενες µε δίκτυα ΤΠ εστιασµένα στην 
ανταλλαγή πληροφοριών, µαζί µε όλες τις λοιπές δαπάνες τεχνικής και διοικητικής 
συνδροµής που ενδέχεται να απαιτηθούν για τη διαχείριση της ∆ιευκόλυνσης ή την 
υλοποίηση κατευθυντηρίων γραµµών ειδικών για τον τοµέα. 

(6) Ως «δράση» νοείται κάθε δραστηριότητα που είναι αναγκαία για την υλοποίηση έργου κοινού 
ενδιαφέροντος και αυτοτελής χρηµατοδοτικά, τεχνικά ή χρονικά. 

(7) Ως «επιλέξιµο κόστος» νοείται το επιλέξιµο κόστος κατά τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 
XXXX/2012 της Επιτροπής [νέος δηµοσιονοµικός κανονισµός]. 

(8) Ως «δικαιούχος» νοείται κράτος µέλος, διεθνής οργανισµός, δηµόσια ή ιδιωτική επιχείρηση ή 
φορέας που επιλέγεται να λάβει ενίσχυση βάσει του παρόντος κανονισµού και σύµφωνα µε 
τους τρόπους που εξειδικεύονται σε κάθε πρόγραµµα εργασίας. 

(9) Ως «φορέας υλοποίησης» νοείται δηµόσια ή ιδιωτική επιχείρηση ή φορέας που έχει ορισθεί να 
υλοποιήσει τη δράση από δικαιούχο, εφόσον ο δικαιούχος είναι κράτος µέλος ή διεθνής 
οργανισµός. Ο δικαιούχος αποφασίζει µε δική του ευθύνη για τον ορισµό του φορέα 
υλοποίησης και, εάν απαιτείται η ανάθεση µε δηµόσια σύµβαση, τηρεί τους εφαρµοστέους 
κανόνες περί δηµοσίων συµβάσεων. 

(10) Ως «κεντρικό δίκτυο» νοείται η υποδοµή µεταφορών που προσδιορίζεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ του 
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. XXXX/2012 [κατευθυντήριες γραµµές για το ∆Ε∆-Μ]. 

(11) Ως «διάδροµος του κεντρικού δικτύου» νοείται µέσο που διευκολύνει τη συντονισµένη 
υλοποίηση του κεντρικού δικτύου, κατά το κεφάλαιο IV του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 
XXXX/2012 [κατευθυντήριες γραµµές για το ∆Ε∆-Μ] και περιλαµβάνονται στο παράρτηµα I 
του παρόντος κανονισµού. 

(12) Ως «σηµείο συµφόρησης» νοείται φυσικό εµπόδιο το οποίο επιφέρει διακοπή του συστήµατος 
και δυσµενείς επιπτώσεις στη συνέχεια των ροών µεγάλων αποστάσεων. Είναι δυνατή η 
υπερκέραση αυτών των εµποδίων µε νέες υποδοµές, όπως γέφυρες ή σήραγγες που επιλύουν 
τα προβλήµατα κλίσεων, ακτινών καµπυλότητας, εύρους τροχιάς. Η ανάγκη αναβάθµισης 
υφιστάµενων υποδοµών δεν θεωρείται σηµείο συµφόρησης. 
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(13) Ως «προτεραιότητα» νοείται οποιαδήποτε προτεραιότητα ενεργειακής υποδοµής 1 έως 8 και 
10 έως 12 που προσδιορίζεται στο παράρτηµα I του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. XXXX/2012 
[κατευθυντήριες γραµµές για τις ενεργειακές προτεραιότητες]. 

(14) Ως «ενεργειακή υποδοµή» νοείται η υποδοµή που καθορίζεται στο άρθρο 2 του κανονισµού 
(ΕΕ) αριθ. XXX/2012 [κατευθυντήριες γραµµές για τις ενεργειακές προτεραιότητες]. 

(15) Ως «ευρυζωνικά δίκτυα» νοούνται σταθερά και ασύρµατα (και τα δορυφορικά) δίκτυα 
πρόσβασης, βοηθητική υποδοµή και κεντρικά δίκτυα ικανά να παρέχουν πολύ υψηλής 
ταχύτητας συνδετικότητα, κατά το άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. XXX/2012 
[κατευθυντήριες γραµµές για την Κοινωνία της Πληροφορίας]. 

(16) Ως «υποδοµές ψηφιακών υπηρεσιών» νοούνται δικτυακές υπηρεσίες παρεχόµενες 
ηλεκτρονικά, κατά κανόνα µέσω του ∆ιαδικτύου, οι οποίες προσφέρουν διευρωπαϊκές 
διαλειτουργικές υπηρεσίες δηµοσίου συµφέροντος και είναι χρήσιµες σε επιχειρήσεις, πολίτες 
ή/και κυβερνήσεις, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. XXX/2012 
[κατευθυντήριες γραµµές για την Κοινωνία της Πληροφορίας]. 

(17) Ως «κεντρικές πλατφόρµες εξυπηρέτησης» νοούνται οι υπηρεσίες που προσδιορίζονται στο 
παράρτηµα του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. XXXX/2012 [κατευθυντήριες γραµµές για την 
Κοινωνία της Πληροφορίας]. 

(18) Ως «καθολικές υπηρεσίες» νοούνται οι υπηρεσίες που προσδιορίζονται στο παράρτηµα του 
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. XXXX/2012 [κατευθυντήριες γραµµές για την Κοινωνία της 
Πληροφορίας]. 

(19) Ως «υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης» νοούνται οι υπηρεσίες που εξασφαλίζουν 
συνεχή λειτουργία ορισµένων υποδοµών ψηφιακών υπηρεσιών, όπως καθορίζονται περαιτέρω 
στο παράρτηµα του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. XXXX/2012 [κατευθυντήριες γραµµές για την 
Κοινωνία της Πληροφορίας]. 

(20) Ως «εθνική ρυθµιστική αρχή» νοείται κάθε φορέας που προβλέπεται στο άρθρο 3 της οδηγίας 
2002/21/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, 
σχετικά µε κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
(οδηγία-πλαίσιο)41.  

Άρθρο 3 
Γενικοί στόχοι 

Η ∆ιευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» καθιστά δυνατή την προετοιµασία και την υλοποίηση 
έργων κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της πολιτικής για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στους τοµείς των 
µεταφορών, της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών. Ειδικότερα, µε τη ∆ιευκόλυνση «Συνδέοντας την 
Ευρώπη» στηρίζεται η υλοποίηση έργων ανάπτυξης και κατασκευής νέων υποδοµών ή η αναβάθµιση 
υφιστάµενων υποδοµών στους τοµείς των µεταφορών, της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών. Προς 
το σκοπό αυτό, µε τη ∆ιευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» επιδιώκονται οι κάτωθι στόχοι: 

                                                 
41 ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 33. 
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α) συµβολή στην ευφυή, βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς οικονοµική µεγέθυνση, µε την 
ανάπτυξη σύγχρονων διευρωπαϊκών δικτύων υψηλών επιδόσεων, τα οποία θα προσφέρουν 
εποµένως οικονοµικά και κοινωνικά οφέλη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση από άποψη 
ανταγωνιστικότητας, οικονοµικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής εντός της ενιαίας 
αγοράς, και δηµιουργούν περιβάλλον ευνοϊκότερο για ιδιωτικές και δηµόσιες επενδύσεις µε 
συνδυασµό των χρηµατοδοτικών µέσων και της άµεσης χρηµατοδοτικής στήριξης από την 
Ένωση και µε την αξιοποίηση συνεργειών µεταξύ των τοµέων. Το µέτρο αυτού του στόχου θα 
είναι το ύψος των δηµοσίων και των ιδιωτικών επενδύσεων που θα διατεθούν σε έργα κοινού 
ενδιαφέροντος, και πιο συγκεκριµένα το ύψος των δηµοσίων και των ιδιωτικών επενδύσεων 
σε έργα κοινού ενδιαφέροντος που υλοποιήθηκαν µε χρηµατοδοτικά µέσα βάσει του παρόντος 
κανονισµού· 

β) δυνατότητα για την Ένωση να επιτύχει τους στόχους της για µείωση των εκποµπών 
θερµοκηπικών αερίων42

 κατά 20%, αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20% και αύξηση 
του µεριδίου των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας κατά 20% µέχρι το 2020 και, ταυτόχρονα, 
εξασφάλιση µεγαλύτερης αλληλεγγύης µεταξύ κρατών µελών.  

Άρθρο 4 
Ειδικοί στόχοι ανά τοµέα 

1. Πέραν των γενικών στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3, η ∆ιευκόλυνση «Συνδέοντας την 
Ευρώπη» πρέπει να συµβάλει στην επίτευξη των κάτωθι ειδικών ανά τοµέα στόχων: 

α) Στον τοµέα των µεταφορών, µε τη ∆ιευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» στηρίζονται έργα 
κοινού ενδιαφέροντος που συντελούν στην επίτευξη των κατωτέρω στόχων, όπως 
εξειδικεύονται περαιτέρω στο άρθρο 4 κανονισµού (ΕΕ) αριθ. xxxx/2012 [κατευθυντήριες 
γραµµές για το ∆Ε∆-Μ]: 

i) εξάλειψη των σηµείων συµφόρησης και των ελλειπόντων κρίκων, στόχος του 
οποίου το µέτρο εκπλήρωσης θα είναι ο αριθµός νέων και βελτιωµένων 
διασυνοριακών συνδέσεων και εξαλειφθέντων σηµείων συµφόρησης σε άξονες 
µεταφορών που χρηµατοδοτήθηκαν από τη ∆ΣΕ· 

ii) εξασφάλιση βιώσιµων και αποτελεσµατικών µεταφορών µακροπρόθεσµα, στόχος 
του οποίου το µέτρο εκπλήρωσης θα είναι το µήκος του συµβατικού 
σιδηροδροµικού δικτύου στην ΕΕ των 27 και το µήκος του σιδηροδροµικού 
δικτύου υψηλής ταχύτητας στην ΕΕ των 27· 

iii) βελτιστοποίηση της ενοποίησης και της διασύνδεσης των τρόπων µεταφοράς και 
αύξηση της διαλειτουργικότητας των µεταφορών. Το µέτρο εκπλήρωσης του 
στόχου αυτού θα είναι ο αριθµός λιµένων και αερολιµένων που θα συνδεθούν µε 
το σιδηροδροµικό δίκτυο.  

β) Στον τοµέα της ενέργειας, µε τη ∆ιευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» στηρίζονται έργα 
κοινού ενδιαφέροντος που συντελούν στην επίτευξη των κατωτέρω στόχων, όπως 
εξειδικεύονται περαιτέρω στον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. xxxx/2012: 

                                                 
42 Εφόσον υφίστανται οι ορθοί όροι, έως 30´%. 
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i) προώθηση της περαιτέρω ενοποίησης της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και της 
διαλειτουργικότητας των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου 
διασυνοριακώς, καθώς και εξασφάλιση σύνδεσης µε το ευρωπαϊκό δίκτυο όλων 
των κρατών µελών, στόχος του οποίου το µέτρο εκπλήρωσης θα είναι ο αριθµός 
έργων τα οποία θα διασύνδεουν αποτελεσµατικά τα δίκτυα των κρατών µελών και 
θα άρουν τα εσωτερικά σηµεία συµφόρησης· 

ii) ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασµού της Ένωσης, στόχος του οποίου το µέτρο 
εκπλήρωσης θα είναι η εξέλιξη της ανθεκτικότητας και της ασφάλειας των 
λειτουργιών του συστήµατος, καθώς και ο αριθµός έργων που κατέστησαν δυνατή 
τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασµού, των προµηθευόντων εταίρων και 
οδεύσεων εφοδιασµού· 

iii) συµβολή στη βιώσιµη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος, ιδίως µε 
την προώθηση της ένταξης της ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές στο δίκτυο 
µεταφοράς και µε την ανάπτυξη δικτύων διοξειδίου του άνθρακα, στόχος του 
οποίου το µέτρο εκπλήρωσης θα είναι η ποσότητα της ενέργειας από ανανεώσιµες 
πηγές που µεταφέρεται από το σηµείο παραγωγής σε µείζονα κέντρα 
κατανάλωσης και εγκαταστάσεις αποθήκευσης, καθώς και το σύνολο των 
εκποµπών CO2 που θα αποφεύγονται µε την κατασκευή έργων χρηµατοδοτηµένων 
από τη ∆ΣΕ. 

γ) Στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών, µε τη ∆ιευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα 
στηρίζονται έργα κοινού ενδιαφέροντος που συντελούν στην επίτευξη των κατωτέρω στόχων, 
όπως εξειδικεύονται περαιτέρω στον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. xxxx/2012 [κατευθυντήριες 
γραµµές για την Κοινωνία της Πληροφορίας]: 

i) επιτάχυνση της ανάπτυξης ταχέων και υπερταχέων ευρυζωνικών δικτύων και η 
υιοθέτησή τους, και από τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), στόχος του οποίου 
το µέτρο εκπλήρωσης θα είναι το επίπεδο ταχείας και υπερταχείας ευρυζωνικής 
κάλυψης και ο αριθµός νοικοκυριών που εγγράφηκαν συνδροµητές για 
ευρωζωνικές συνδέσεις άνω των 100 Mbps· 

ii) προώθηση της διασύνδεσης και της διαλειτουργικότητας των επιγραµµικών (on-
line) εθνικών δηµοσίων υπηρεσιών, καθώς και της πρόσβασης σε αυτά τα δίκτυα, 
στόχος του οποίου το µέτρο εκπλήρωσης θα είναι το ποσοστό πολιτών και 
επιχειρήσεων που χρησιµοποιούν τις δηµόσιες επιγραµµικές υπηρεσίες και η 
διαθεσιµότητα των υπηρεσιών αυτών διασυνοριακώς. 
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Άρθρο 5 
Προϋπολογισµός 

1. Το χρηµατοδοτικό κονδύλιο για την εκτέλεση της ∆ιευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
για την περίοδο 2014 - 2020, ανέρχεται σε 50 000 000 000 ευρώ43. Το ποσό αυτό κατανέµεται 
στους τοµείς που αναφέρονται στο άρθρο 3 ως εξής: 

α) µεταφορές: 31 694 000 000 ευρώ, από τα οποία 10 000 000 000 ευρώ θα µεταβιβασθούν 
από το Ταµείο Συνοχής για να διατεθούν σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό σε κράτη 
µέλη επιλέξιµα για χρηµατοδότηση από το Ταµείο Συνοχής· 

β) ενέργεια: 9 121 000.000 ευρώ· 

γ) τηλεπικοινωνίες: 9 185 000 000 ευρώ. 

2. Με αυτά τα χρηµατοδοτικά κονδύλια για την εκτέλεση της ∆ιευκόλυνσης «Συνδέοντας την 
Ευρώπη» επιτρέπεται να καλύπτονται δαπάνες που αφορούν δραστηριότητες προπαρασκευής, 
παρακολούθησης, ελέγχου, οικονοµικού ελέγχου και αξιολόγησης οι οποίες απαιτούνται 
άµεσα για τη διαχείριση του προγράµµατος και την επίτευξη των στόχων του, και 
συγκεκριµένα µελέτες, συνεδριάσεις εµπειρογνωµόνων, εφόσον σχετίζονται µε τους γενικούς 
στόχους του παρόντος κανονισµού, δαπάνες συνδεόµενες µε δίκτυα ΤΟ εστιασµένα στην 
ανταλλαγή πληροφοριών, µαζί µε όλες τις λοιπές δαπάνες τεχνικής και διοικητικής 
συνδροµής που ενδέχεται να απαιτηθούν για τη διαχείριση του προγράµµατος. 

Τα κονδύλια είναι επίσης δυνατόν να καλύπτουν τις δαπάνες τεχνικής και διοικητικής 
βοήθειας που χρειάζεται για να εξασφαλισθεί η µεταβατική κατάσταση µεταξύ του 
προγράµµατος και των µέτρων που λαµβάνονται δυνάµει του κανονισµού (EΚ) αριθ. 
680/200744. Εν ανάγκη, επιτρέπεται η εγγραφή πιστώσεων στον προϋπολογισµό πέραν του 
2020 για να καλυφθούν παρεµφερείς δαπάνες, ώστε να καταστεί δυνατή η διαχείριση 
δράσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί µέχρι τα 31 ∆εκεµβρίου 2020. 

3. Ανάλογα µε την κατά το άρθρο 26 παράγραφος 1 ενδιάµεση αξιολόγηση, η Επιτροπή µπορεί 
να µεταφέρει πιστώσεις µεταξύ των τοµέων κατανοµής που ορίζονται στην παράγραφο 1, 
εξαιρουµένου του ποσού των 10 000 000 000 ευρώ που θα µεταβιβασθούν από το Ταµείο 
Συνοχής για τη χρηµατοδότηση έργων στον τοµέα των µεταφορών σε κράτη µέλη επιλέξιµα 
για το Ταµείο Συνοχής. 

                                                 
43 Όλα τα αριθµητικά στοιχεία παρέχονται σε σταθερές τιµές 2011 Tα αντίστοιχα ποσά, εκφρασµένα σε τρέχουσες 

τιµές, αναφέρονται στο νοµοθετικό δηµοσιονοµικό δελτίο. 
44 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 680/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007, για 

καθορισµό των γενικών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής οικονοµικής συνδροµής στον τοµέα των 
διευρωπαϊκών δικτύων µεταφορών και ενέργειας, ΕΕ L 162 της 22.6.2007, σ. 1 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 
ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ 

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 6 
Μορφές ενίσχυσης 

1. Η ∆ιευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα εφαρµοσθεί µε µία ή περισσότερες µορφές 
ενίσχυσης, όπως προβλέπεται στον κανονισµό (EΕ) αριθ. XXX/2012 [νέος δηµοσιονοµικός 
κανονισµός], και συγκεκριµένα µε επιχορηγήσεις, συµβάσεις και χρηµατοδοτικά µέσα. 

2. Η Επιτροπή µπορεί να αναθέσει µέρος της εκτέλεσης της ∆ιευκόλυνσης «Συνδέοντας την 
Ευρώπη» στους φορείς που καθορίζονται στο άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του 
κανονισµού (EΕ) αριθ. XXXX/2012 [νέος δηµοσιονοµικός κανονισµός]. 

Άρθρο 7  
Επιλεξιµότητα και όροι οικονοµικής συνδροµής 

1. Επιλέξιµες για στήριξη µε ενωσιακή ενίσχυση υπό µορφή επιχορηγήσεων, χρηµατοδοτικών 
µέσων και συµβάσεων είναι µόνον οι δράσεις που συµβάλλουν στην υλοποίηση έργων κοινού 
ενδιαφέροντος σύµφωνα µε τους κανονισµούς (EΕ) αριθ. XXX/2012 [κατευθυντήριες 
γραµµές για το ∆Ε∆-Μ], (EΕ) αριθ. XXX/2012 [κατευθυντήριες γραµµές για τις ενεργειακές 
προτεραιότητες] και (EΕ) αριθ. XXX/2012 [κατευθυντήριες γραµµές για την Κοινωνία της 
Πληροφορίας].  

2. Στον τοµέα των µεταφορών, επιλέξιµες για στήριξη µε ενωσιακή ενίσχυση υπό µορφή 
συµβάσεων και χρηµατοδοτικών µέσων βάσει του παρόντος κανονισµού είναι µόνον δράσεις 
που συµβάλλουν στην υλοποίηση έργων κοινού ενδιαφέροντος σύµφωνα µε τον κανονισµό 
(EΕ) αριθ. XXX/2012 [κατευθυντήριες γραµµές για το ∆Ε∆-Μ] και υποστηρικτικές δράσεις 
προγράµµατος. Επιλέξιµες για ενωσιακή ενίσχυση υπό µορφή επιχορήγησης µε βάση τον 
παρόντα κανονισµό είναι µόνον οι ακόλουθες δράσεις: 

α) δράσεις υλοποίησης του κεντρικού δικτύου σύµφωνα µε το κεφάλαιο ΙΙΙ του 
κανονισµού (EΕ) αριθ. XXXX/2012 [κατευθυντήριες γραµµές για το ∆Ε∆-Μ], 
συµπεριλαµβανοµένης της εγκατάστασης νέων τεχνολογιών και καινοτοµιών σύµφωνα 
µε το άρθρο 39 του κανονισµού (EΕ) αριθ. XXXX/2012 [κατευθυντήριες γραµµές για 
το ∆Ε∆-Μ]·  

β) µελέτες για έργα κοινού ενδιαφέροντος, κατά το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχεία β) και 
γ) του κανονισµού (EΕ) αριθ. XXXX/2012 [κατευθυντήριες γραµµές για το ∆Ε∆-Μ]· 

γ) υποστηρικτικές δράσεις για έργα κοινού ενδιαφέροντος, κατά το άρθρο 8 παράγραφος 1 
στοιχεία α) και δ) του κανονισµού (EΕ) αριθ. XXXX/2012 [κατευθυντήριες γραµµές για 
το ∆Ε∆-Μ]· 
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δ) υποστηρικτικές δράσεις των συστηµάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας σύµφωνα µε το 
άρθρο 37 του κανονισµού (EΕ) αριθ. XXX/2012 [κατευθυντήριες γραµµές για το ∆Ε∆-
Μ]·  

ε) υποστηρικτικές δράσεις των εµπορευµατικών µεταφορών σύµφωνα µε το άρθρο 38 του 
κανονισµού (EΕ) αριθ. XXX/2012 [κατευθυντήριες γραµµές για το ∆Ε∆-Μ]· 

στ) δράσεις για τη µείωση του θορύβου από τις σιδηροδροµικές εµπορευµατικές µεταφορές 
µε µετασκευή του υπάρχοντος τροχαίου υλικού· 

ζ) υποστηρικτικές δράσεις προγράµµατος. 

Οι δράσεις στον τοµέα των µεταφορών που αφορούν διασυνοριακά τµήµατα ή µέρος των εν 
λόγω τµηµάτων είναι επιλέξιµες για ενωσιακή ενίσχυση εφόσον υφίσταται γραπτή συµφωνία 
σχετικά µε την περάτωση των διασυνοριακών τµηµάτων µεταξύ των οικείων κρατών µελών ή 
µεταξύ των οικείων κρατών µελών και τρίτων χωρών. Κατ’εξαίρεση, δεν διέρχεται από 
σύνορα, δεν απαιτείται η προαναφερόµενη γραπτή συµφωνία όταν πρόκειται για έργο 
αναγκαίο για τη σύνδεση µε το δίκτυο γειτονικού κράτους µέλους ή τρίτης χώρας, το οποίο 
δεν διασχίζει όµως σύνορα.  

Η επιχορήγηση έργων για τα οποία αναµένονται σηµαντικές πηγές εσόδων από τους χρήστες 
θα διατίθεται πρωτίστως για την προετοιµασία των έργων, συγκεκριµένα για την αξιολόγηση 
των συµπράξεων (Σ∆ΙΤ). 

3. Στον τοµέα της ενέργειας, οι ειδικοί όροι επιλεξιµότητας δράσεων υλοποίησης έργων κοινού 
ενδιαφέροντος για ενωσιακή ενίσχυση υπό µορφή επιχορήγησης και χρηµατοδοτικών µέσων 
καθορίζονται στο άρθρο 15 του κανονισµού (EΕ) αριθ. XXX/2012 [κατευθυντήριες γραµµές 
για τις ενεργειακές προτεραιότητες].  

4. Στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών, όλες οι δράσεις υλοποίησης έργων κοινού ενδιαφέροντος 
και οι υποστηρικτικές δράσεις προγράµµατος που καθορίζονται στο παράρτηµα του 
κανονισµού (EΕ) αριθ. XXXX/2012 [κατευθυντήριες γραµµές για την Κοινωνία της 
Πληροφορίας] είναι επιλέξιµες για ενωσιακή ενίσχυση υπό µορφή επιχορήγησης, σύµβασης 
και χρηµατοδοτικών µέσων µε βάση τον παρόντα κανονισµό. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

Άρθρο 8 
Μορφές επιχορήγησης και επιλέξιµο κόστος 

1. Οι επιχορηγήσεις βάσει του παρόντος κανονισµού είναι δυνατόν να λάβουν οποιαδήποτε από 
τις µορφές που προβλέπονται στο άρθρο XXX του κανονισµού (EΚ) αριθ. XXX/2012 [νέος 
δηµοσιονοµικός κανονισµός].  

Στα προγράµµατα εργασιών καθορίζονται οι µορφές επιχορήγησης που επιτρέπονται να 
διατεθούν για τη χρηµατοδότηση των αντίστοιχων δράσεων. 
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2. Οι δαπάνες είναι επιλέξιµες από την ηµεροµηνία κατά την οποία υποβάλλεται η σχετική 
αίτηση ενίσχυσης. [∆απάνες δράσεων που απορρέουν από έργα περιλαµβανόµενα στο πρώτο 
πολυετές πρόγραµµα είναι επιλέξιµες από την 1η Ιανουαρίου 2014].  

3. Επιλέξιµες είναι µόνον οι δαπάνες που προκύπτουν σε κράτη µέλη, εξαιρουµένης της 
περίπτωσης έργου κοινού ενδιαφέροντος που καλύπτει και το έδαφος τρίτων χωρών και 
εφόσον η δράση είναι απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων του συγκεκριµένου έργου. 

4. Είναι επιλέξιµο στην ολότητά του το κόστος εξοπλισµού και υποδοµής που θεωρείται 
κεφαλαιουχική δαπάνη από τον δικαιούχο. 

5. Είναι επιλέξιµες δαπάνες για µελέτες µε αντικείµενο την προστασία του περιβάλλοντος και τη 
συµµόρφωση προς το ενωσιακό κεκτηµένο. 

6. ∆εν είναι επιλέξιµες δαπάνες για την αγορά γης. 

7. Ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιµο κόστος. 

8. Οι κανόνες για την επιλεξιµότητα του κόστους µε το οποίο επιβαρύνονται οι δικαιούχοι 
εφαρµόζονται τηρουµένων των αναλογιών στο κόστος µε το οποίο επιβαρύνονται οι φορείς 
υλοποίησης. 

Άρθρο 9 
Όροι συµµετοχής 

1. Προτάσεις επιτρέπεται να υποβληθούν από ένα ή περισσότερα κράτη µέλη, διεθνείς 
οργανισµούς, κοινές επιχειρήσεις, δηµόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις ή φορείς 
εγκατεστηµένους σε κράτη µέλη. 

2. Προς το σκοπό αυτό, είναι δυνατόν να υποβάλλονται προτάσεις από οντότητες που δεν 
διαθέτουν νοµική προσωπικότητα δυνάµει της οικείας εθνικής νοµοθεσίας, υπό τον όρο ότι οι 
εκπρόσωποί τους έχουν την ικανότητα να αναλάβουν νοµικές υποχρεώσεις για λογαριασµό 
τους και να προσφέρουν εγγύηση για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της 
Ένωσης, ισοδύναµη µε εκείνη που παρέχουν τα νοµικά πρόσωπα. 

3. Προτάσεις που υποβάλλονται από φυσικά πρόσωπα δεν είναι επιλέξιµες.  

4. Όταν είναι αναγκαίο να επιτευχθούν οι στόχοι συγκεκριµένου έργου κοινού ενδιαφέροντος, 
επιτρέπεται η συµµετοχή τρίτων χωρών και οντοτήτων σε δράσεις που συµβάλλουν στην 
υλοποίηση έργων κοινού ενδιαφέροντος.  

∆εν επιτρέπεται να λάβουν χρηµατοδότηση µε βάση τον παρόντα κανονισµό, εκτός εάν αυτό 
είναι απαραίτητο για να επιτευχθούν οι στόχοι συγκεκριµένου έργου κοινού ενδιαφέροντος. 

Όταν είναι αναγκαίο να εφαρµοσθούν αποτελεσµατικότερα σχετικές δράσεις που συµβάλλουν 
στην υλοποίηση έργων κοινού ενδιαφέροντος σε τρίτες χώρες σύµφωνα µε τους κανονισµούς 
(EΕ) αριθ. XXX/2012 [κατευθυντήριες γραµµές για το ∆Ε∆-Μ], (EΕ) αριθ. XXX/2012 
[κατευθυντήριες γραµµές για το ∆Ε∆-Ε], (EΕ) αριθ. XXX/2012 [κατευθυντήριες γραµµές για 
τις ενεργειακές προτεραιότητες] και (EΕ) αριθ. XXX/2012 [κατευθυντήριες γραµµές για την 
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Κοινωνία της Πληροφορίας], η χρηµατοδότηση βάσει του παρόντος κανονισµού επιτρέπεται 
να οµαδοποιείται µε τη χρηµατοδότηση βάσει άλλων κανονισµών της Ένωσης. Στην 
περίπτωση αυτή, η Επιτροπή µπορεί να αποφασίσει, µε εκτελεστική πράξη, ενιαία δέσµη 
κανόνων εφαρµογής. 

5. Η συµφωνία των κρατών µελών που αφορά η δράση συνοδεύει κάθε πρόταση για την παροχή 
επιχορήγησης, εξαιρουµένων των προτάσεων στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών και στον 
τοµέα των µεταφορών όσον αφορά τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας.  

6. Τα πολυετή και τα ετήσια προγράµµατα εργασιών προβλέπουν ενδεχοµένως πρόσθετους 
ειδικούς κανόνες υποβολής προτάσεων. 

Άρθρο 10 
Ποσοστά χρηµατοδότησης 

1. Eξαιρουµένων των περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο XXX του κανονισµού (ΕΕ) 
αριθ. XXXX/2012 [νέος δηµοσιονοµικός κανονισµός], οι προτάσεις επιλέγονται κατόπιν 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων βασιζόµενων στα προγράµµατα εργασιών που 
αναφέρονται στο άρθρο 17.  

2. Στον τοµέα των µεταφορών: 

α) όσον αφορά τις επιχορηγήσεις µελετών: το ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης δεν 
υπερβαίνει το 50% του επιλέξιµου κόστους· 

β) όσον αφορά τις επιχορηγήσεις εργασιών:  

i) σιδηροδροµικές και εσωτερικές πλωτές µεταφορές: το ποσό της ενωσιακής 
ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 20% του επιλέξιµου κόστους· το ποσοστό 
χρηµατοδότησης επιτρέπεται να αυξηθεί σε 30% για δράσεις εξάλειψης σηµείων 
συµφόρησης· το ποσοστό χρηµατοδότησης επιτρέπεται να αυξηθεί σε 40% για 
δράσεις που αφορούν διασυνοριακά τµήµατα·  

ii) συνδέσεις χερσαίων µεταφορών µε λιµένες και αερολιµένες, δράσεις για τη 
µείωση του θορύβου από τις σιδηροδροµικές εµπορευµατικές µεταφορές µε 
µετασκευή του υπάρχοντος τροχαίου υλικού, καθώς και για την ανάπτυξη 
λιµενικών και πολυτροπικών πλατφορµών: το ποσό της ενωσιακή ενίσχυσης δεν 
υπερβαίνει το 20% του επιλέξιµου κόστους. 

γ) όσον αφορά τις επιχορηγήσεις για συστήµατα και υπηρεσίες διαχείρισης της 
κυκλοφορίας: 

i) Ευρωπαϊκό Σύστηµα ∆ιαχείρισης της Σιδηροδροµικής Κυκλοφορίας (ERTMS): το 
ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 50% του επιλέξιµου κόστους· 

ii) συστήµατα διαχείρισης της κυκλοφορίας, εµπορευµατικές µεταφορές, ασφαλείς 
χώρους στάθµευσης στο κεντρικό οδικό δίκτυο, καθώς και δράσεις υποστήριξης 
της ανάπτυξης θαλασσίων αρτηριών: το ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης δεν 
υπερβαίνει το 20% του επιλέξιµου κόστους. 
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3. Στον τοµέα της ενέργειας: 

α) το ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 50% του επιλέξιµου κόστους 
µελετών ή/και εργασιών· 

β) Τα ποσοστά συγχρηµατοδότησης επιτρέπεται να αυξηθούν σε 80 % κατ’ανώτατο όριο 
για δράσεις οι οποίες βασίζονται στα αποδεικτικά στοιχεία του άρθρου 15 παράγραφος 
2 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. XXXX/2012 [κατευθυντήριες γραµµές για τις 
ενεργειακές προτεραιότητες], παρέχουν υψηλή ασφάλεια εφοδιασµού σε επίπεδο 
περιφέρειας ή ΕΕ, ή ενισχύουν την αλληλεγγύη της Ένωσης ή περιλαµβάνουν πολύ 
καινοτόµες λύσεις. 

4. Στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών: 

α) δράσεις στον τοµέα των ευρυζωνικών δικτύων: το ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης δεν 
υπερβαίνει το 50% του επιλέξιµου κόστους· 

β) δράσεις στον τοµέα των υπηρεσιών γενικής εφαρµογής: το ποσό της ενωσιακής 
ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 75 % του επιλέξιµου κόστους· 

γ) οι κεντρικές πλατφόρµες εξυπηρέτησης χρηµατοδοτούνται κατά κανόνα µε συµβάσεις. 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, επιτρέπεται ενίσχυση µε επιχορήγηση που καλύπτει έως το 
100% του επιλέξιµου κόστους, µε την επιφύλαξη της αρχής της συγχρηµατοδότησης·  

δ) υποστηρικτικές δράσεις προγράµµατος που περιλαµβάνουν χαρτογράφηση των 
υποδοµών, διάδοση και τεχνική βοήθεια: το ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης δεν 
υπερβαίνει το 75% του επιλέξιµου κόστους. 

5. Τα ποσοστά συγχρηµατοδότησης που προαναφέρθηκαν επιτρέπεται να αυξάνονται κατά 10 
ποσοστιαίες µονάδες για δράσεις που έχουν συνέργειες µεταξύ τοµέων, συντελούν στην 
επίτευξη των στόχων µετριασµού της κλιµατικής αλλαγής, στην αύξηση της ανθεκτικότητας 
στις κλιµατικές µεταβολές ή στη µείωση των εκποµπών θερµοκηπικών αερίων. Η εν λόγω 
αύξηση δεν εφαρµόζεται για τα ποσοστά συγχρηµατοδότησης που αναφέρονται στο άρθρο 11. 

6. Το ύψος της ενίσχυσης που πρόκειται να χορηγηθεί στις επιλεχθείσες δράσεις διαµορφώνεται 
µε βάση ανάλυση κόστους-οφέλους κάθε έργου, τη διαθεσιµότητα δηµοσιονοµικών πόρων 
και την ανάγκη µεγιστοποίησης της µόχλευσης που επιφέρει η χρηµατοδότηση της ΕΕ. 

Άρθρο 11 
Ειδικές προσκλήσεις για τη χρηµατοδότηση µε κονδύλια από το Ταµείο Συνοχής στον τοµέα των 

µεταφορών  

1. Για το ποσό των 1 000 000 000 ευρώ που µεταβιβάζεται από το Ταµείο Συνοχής [κανονισµός 
XXX άρθρο XX] για να διατεθεί σε κράτη µέλη επιλέξιµα για χρηµατοδότηση από το Ταµείο 
Συνοχής, προκηρύσσονται ειδικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για την υλοποίηση 
έργων του κεντρικού δικτύου αποκλειστικά σε κράτη µέλη επιλέξιµα για χρηµατοδότηση από 
το Ταµείο Συνοχής. 
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2. Για τις εν λόγω ειδικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, ισχύουν οι εφαρµοστέοι κατά τον 
παρόντα κανονισµό κανόνες για τον τοµέα των µεταφορών . Κατά την εκτέλεση των 
προσκλήσεων αυτών, δίδεται η µέγιστη δυνατή προτεραιότητα σε έργα τα οποία πληρούν τα 
κριτήρια για τις εθνικές πιστώσεις στο πλαίσιο του Ταµείου Συνοχής. 

3. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 10, όσον αφορά το ποσό των 10 000 000 000 ευρώ που 
µεταβιβάζεται από το Ταµείο Συνοχής [κανονισµός XXX άρθρο XX] για να διατεθεί σε κράτη 
µέλη επιλέξιµα για χρηµατοδότηση από το Ταµείο Συνοχής, τα µέγιστα ποσοστά 
χρηµατοδότησης είναι εκείνα που ισχύουν για το Ταµείο Συνοχής και αναφέρονται στο άρθρο 
22 και στο άρθρο 110 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. XXX/2012 [κανονισµός για 
τη θέσπιση κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, το Ταµείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας που έχουν ενταχθεί στο κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο, και για τη θέσπιση γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής, και για 
την κατάργηση του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1083/2006]45 για τις κάτωθι δράσεις:  

α) όσον αφορά τις επιχορηγήσεις µελετών: 

β) όσον αφορά τις επιχορηγήσεις εργασιών: 

i) σιδηροδροµικές και εσωτερικές πλωτές µεταφορές·  

ii) δράσεις στήριξης των διασυνοριακών οδικών τµηµάτων· 

iii) συνδέσεις χερσαίων µεταφορών µε λιµένες και αερολιµένες, ανάπτυξη 
πολυτροπικών και λιµενικών πλατφορµών· 

γ) όσον αφορά τις επιχορηγήσεις για συστήµατα και υπηρεσίες διαχείρισης της 
κυκλοφορίας: 

i) το Ευρωπαϊκό Σύστηµα ∆ιαχείρισης της Σιδηροδροµικής Κυκλοφορίας (ERTMS)· 

ii) συστήµατα διαχείρισης της κυκλοφορίας. 

Άρθρο 12 
Ακύρωση, µείωση, αναστολή και λήξη της επιχορήγησης 

1. Η Επιτροπή ακυρώνει, εξαιρουµένων δεόντως αιτιολογηµένων περιπτώσεων, το ποσό της 
ενίσχυσης που χορηγήθηκε για δράσεις οι οποίες δεν άρχισαν εντός ενός έτους από την 
ηµεροµηνία έναρξης της δράσης που καθορίζεται στους όρους χορήγησης της το ποσό της 
ενωσιακής ενίσχυσης.  

2. Η Επιτροπή δύναται να αναστείλει, να µειώσει, να ανακτήσει ή να παύσει την ενίσχυση 
σύµφωνα µε τους όρους του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. XXX/2012 [νέος δηµοσιονοµικός 
κανονισµός] ιδίως: 

                                                 
45 COM(2011) 615 τελικό. 
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α) σε περίπτωση που διαπράχθηκε παρατυπία κατά την εκτέλεση δράσης όσον 
αφορά τις διατάξεις του δικαίου της Ένωσης· 

β) σε περίπτωση αθέτησης των όρων χορήγησης της το ποσό της ενίσχυσης, ιδίως αν 
επήλθε χωρίς την έγκριση της Επιτροπής σηµαντική αλλαγή που επηρεάζει τη 
φύση του έργου ή της δράσης· 

γ) µετά από αξιολόγηση της προόδου του έργου, ιδίως σε περίπτωση µεγάλων 
καθυστερήσεων κατά την υλοποίηση της δράσης· 

3. Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει την επιστροφή της το ποσό της ενίσχυσης που χορηγήθηκε, 
εάν εντός δύο ετών από την ηµεροµηνία περάτωσης που καθορίζεται στους όρους χορήγησης 
της ενίσχυσης, δεν έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση της επιχορηγούµενης δράσης. 

4. Προτού η Επιτροπή λάβει οιαδήποτε από τις αποφάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
1, 2 και 3, εξετάζει τη συγκεκριµένη περίπτωση και ενηµερώνει τους δικαιούχους, ώστε να 
υποβάλουν ενδεχοµένως τις παρατηρήσεις τους εντός τακτής προθεσµίας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV  
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

Άρθρο 13 
Συµβάσεις  

1. Οι διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή ένας από τους 
φορείς κατά το άρθρο 6 παράγραφος 2 που ενεργεί για ίδιο λογαριασµό ή από κοινού µε 
κράτη µέλη:  

α) επιτρέπεται να περιλαµβάνουν ειδικούς όρους όπως ο τόπος εκτέλεσης δραστηριοτήτων 
που αφορά η σύµβαση, εφόσον αυτό αιτιολογείται δεόντως από τους στόχους των 
δράσεων και µε την προϋπόθεση ότι αυτοί οι ειδικοί όροι δεν παραβιάζουν τις αρχές 
περί δηµοσίων συµβάσεων· 

β) είναι δυνατόν να επιτρέπουν την ανάθεση πολλαπλών συµβάσεων µε την ίδια 
διαδικασία («πολλαπλές συµβάσεις»). 

2. Εφόσον αιτιολογείται δεόντως και είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των δράσεων, η 
παράγραφος 1 εφαρµόζεται επίσης σε διαδικασίες σύναψης συµβάσεων εκτελούµενες από 
δικαιούχους επιχορηγήσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

Άρθρο 14 
Είδη χρηµατοδοτικών µέσων 

1. Επιτρέπεται η χρήση χρηµατοδοτικών µέσων που συστήνονται σύµφωνα µε τον VIII του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. XXXX/2012 [νέος δηµοσιονοµικός κανονισµός 2012], ώστε να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση στη χρηµατοδότηση για τις οντότητες που εκτελούν δράσεις οι 
οποίες συµβάλλουν στην υλοποίηση έργων κοινού ενδιαφέροντος κατά τους κανονισµούς 
(ΕΕ) αριθ. XXXX/2012, (ΕΕ) αριθ. XXX 2012 και (ΕΕ) αριθ. XXX/2012, και η επίτευξη των 
στόχων τους. Tα χρηµατοδοτικά µέσα βασίζονται σε εκ των προτέρων αξιολόγηση των 
ατελειών της αγοράς ή περιπτώσεων µη ικανοποιητικής αξιοποίησης επενδύσεων, και των 
αναγκών επενδύσεων. 

2. Τα χρηµατοδοτικά µέσα που έχουν συσταθεί βάσει του κανονισµού (EΚ) αριθ. 680/2007 
επιτρέπεται να συγχωνεύονται, κατά περίπτωση, µε χρηµατοδοτικά µέσα που έχουν 
δηµιουργηθεί στο πλαίσιο της ∆ιευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη». 

3. Επιτρέπεται η χρήση των κάτωθι χρηµατοδοτικών µέσων: 

α) µέσα παροχής ιδίων κεφαλαίων, όπως επενδυτικά ταµεία εστιασµένα στην παροχή 
κεφαλαίων επιχειρηµατικού κινδύνου για δράσεις που συµβάλλουν στην υλοποίηση 
έργων κοινού ενδιαφέροντος· 

β) δάνεια ή/και εγγυήσεις που υποστηρίζονται από άλλα µέσα επιµερισµού του κινδύνου, 
συµπεριλαµβανοµένου µηχανισµού οµολόγων έργου, τα οποία εκδίδει 
χρηµατοπιστωτικός οργανισµός από ίδιους πόρους και µε τη συνεισφορά της Ένωσης 
στη σύσταση προβλέψεων ή/και διάθεση κεφαλαίων· 

γ) κάθε άλλο χρηµατοδοτικό µέσο.  

Άρθρο 15 
Όροι χορήγησης ενίσχυσης από χρηµατοδοτικό µέσο 

1. Οι στηριζόµενες από χρηµατοδοτικό µέσο δράσεις επιλέγονται κατά χρονολογική σειρά 
υποβολής τους και ανάλογα µε την επιδιωκόµενη ανά τοµέα διαφοροποίηση κατά τα άρθρα 3 
και 4, καθώς και ανάλογα µε τη βαθµιαία γεωγραφική διαφοροποίηση µεταξύ κρατών µελών. 

2. Η Ένωση, οποιοδήποτε κράτος µέλος και άλλος επενδυτής επιτρέπεται να παρέχουν ενίσχυση 
επιπρόσθετη των συνεισφορών που λαµβάνονται από τα χρηµατοδοτικά µέσα, µε την 
προϋπόθεση ότι η Επιτροπή συµφωνεί σε τυχόν αλλαγές των κριτηρίων επιλεξιµότητας των 
δράσεων ή/και της επενδυτικής στρατηγικής του µέσου, οι οποίες είναι ίσως αναγκαίες λόγω 
της πρόσθετης συνεισφοράς. 

3. Σκοπός των χρηµατοδοτικών µέσων είναι διαφυλαχθεί η αξία των στοιχείων ενεργητικού που 
χορηγούνται από τον προϋπολογισµό της Ένωσης. Τα χρηµατοδοτικά µέσα είναι δυνατόν να 
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έχουν αποδόσεις σε αποδεκτά επίπεδα, ώστε να εκπληρώνονται οι στόχοι άλλων εταίρων ή 
επενδυτών. 

4. Τα χρηµατοδοτικά µέσα επιτρέπεται να συνδυάζονται µε επιχορηγήσεις από τον 
προϋπολογισµό της Ένωσης, καθώς και µε επιχορηγήσεις βάσει του παρόντος κανονισµού. 

5. Τα προγράµµατα εργασιών είναι δυνατόν να περιέχουν πρόσθετους όρους ανάλογα µε τις 
ειδικές ανάγκες ανά τοµέα.  

6. Σύµφωνα µε το άρθρο 18 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. XXXX/2012 [νέος 
δηµοσιονοµικός κανονισµός], έσοδα και επιστροφές στο πλαίσιο χρηµατοδοτικού µέσου 
αποδίδονται στο ίδιο χρηµατοδοτικό µέσο. Για χρηµατοδοτικά µέσα που έχουν ήδη συσταθεί 
βάσει του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου για την περίοδο 2007-2013, τα έσοδα και οι 
επιστροφές που προκύπτουν από δραστηριότητες, οι οποίες άρχισαν την προηγούµενη 
περίοδο αποδίδονται στο χρηµατοδοτικό µέσο της περιόδου 2014-2020. 

Άρθρο 16 
∆ράσεις σε τρίτες χώρες,  

∆ράσεις σε τρίτες χώρες είναι δυνατόν να χρηµατοδοτηθούν από χρηµατοδοτικά µέσα, εφόσον είναι 
αναγκαίες για την υλοποίηση έργου κοινού ενδιαφέροντος.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Άρθρο 17 
Πολυετή ή/και ετήσια προγράµµατα εργασιών 

1. Η Επιτροπή εγκρίνει πολυετή και ετήσια προγράµµατα εργασιών για κάθε τοµέα. Η Επιτροπή 
µπορεί επίσης να εγκρίνει πολυετή και ετήσια προγράµµατα εργασιών τα οποία καλύπτουν 
περισσότερους από έναν τοµείς. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύµφωνα µε τη 
διαδικασία εξέτασης του άρθρου 24 παράγραφος 2. 

2. Το πολυετές πρόγραµµα εργασιών επανεξετάζεται τουλάχιστον στα µέσα της περιόδου 
εφαρµογής του. Εφόσον είναι αναγκαίο, η Επιτροπή αναθεωρεί το πολυετές πρόγραµµα 
εργασιών µε εκτελεστική πράξη. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύµφωνα µε τη 
διαδικασία εξέτασης του άρθρου 24 παράγραφος 2. 

3. Εγκρίνεται πολυετές πρόγραµµα εργασιών στον τοµέα των µεταφορών για τα έργα κοινού 
ενδιαφέροντος που αναφέρονται στο µέρος I του παραρτήµατος του παρόντος κανονισµού.  

Το ύψος του δηµοσιονοµικού κονδυλίου κυµαίνεται µεταξύ 80% και 85% των 
δηµοσιονοµικών πόρων που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α).  

4. Στα πολυετή προγράµµατα εργασιών στον τοµέα της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών 
προβλέπεται ο στρατηγικός προσανατολισµός των έργων κοινού ενδιαφέροντος και ενδέχεται 
να περιλαµβάνονται ειδικά έργα κοινού ενδιαφέροντος.  
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5. Τα ανά τοµέα ετήσια προγράµµατα εργασιών, για τις µεταφορές, την ενέργεια και τις 
τηλεπικοινωνίες, εκδίδονται για έργα κοινού ενδιαφέροντος που δεν περιλαµβάνονται στα 
πολυετή προγράµµατα.  

6. Η Επιτροπή, ενεργώντας σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 1, κατά την εκπόνηση 
των πολυετών και των ετήσιων προγραµµάτων ανά τοµέα καθορίζει τα κριτήρια επιλογής και 
ανάθεσης σύµφωνα µε τις διατάξεις που προβλέπονται: 

α) για τις µεταφορές, στον κανονισµό (EΕ) αριθ. XXXX/2012 [κατευθυντήριες γραµµές 
για το ∆Ε∆-Μ]· 

β) για την ενέργεια, στον κανονισµό (EΕ) αριθ. XXXX/2012 [κατευθυντήριες γραµµές για 
τις διευρωπαϊκές υποδοµές ενέργειας]· 

γ) για τις τηλεπικοινωνίες, στον κανονισµό (EΕ) αριθ. XXXX/2012 [κατευθυντήριες 
γραµµές για την Κοινωνία της Πληροφορίας]. 

7. Τα προγράµµατα εργασιών συντονίζονται ώστε να αξιοποιούνται οι συνέργειες που 
δηµιουργούνται µεταξύ των τοµέων των µεταφορών, της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών, 
ιδίως σε πεδία όπως τα ευφυή ενεργειακά δίκτυα, η ηλεκτροκίνηση, τα ευφυή και βιώσιµα 
συστήµατα µεταφορών ή η κοινή δουλεία διέλευσης. Επιτρέπεται η πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων που καλύπτουν πολλούς τοµείς. 

Άρθρο 18 
Ετήσιες δόσεις 

Οι δηµοσιονοµικές δεσµεύσεις επιτρέπεται να κατανέµονται σε ετήσιες δόσεις. Στην περίπτωση αυτή, 
η Επιτροπή δεσµεύει κάθε χρόνο τις ετήσιες δόσεις λαµβάνοντας υπόψη την πρόοδο των 
χρηµατοδοτούµενων δράσεων, τις εκτιµώµενες ανάγκες και τον διαθέσιµο προϋπολογισµό. 

Το ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα της δέσµευσης των διαφόρων ετήσιων δόσεων κοινοποιείται στους 
δικαιούχους επιχορήγησης και, στην περίπτωση χρηµατοδοτικών µέσων, στα ενδιαφερόµενά 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. 

Άρθρο 19 
Μεταφορά ετήσιων πιστώσεων 

Πιστώσεις που δεν έχουν χρησιµοποιηθεί έως το τέλος του οικονοµικού έτους για το οποίο είχαν 
εγγραφεί µεταφέρονται αυτοµάτως κατά ένα έτος. 

Άρθρο 20 
Πράξεις κατ’εξουσιοδότηση 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 25 για την 
προσθήκη ή την τροποποίηση των καταλόγων του παραρτήµατος. 
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Άρθρο 21 
Ευθύνη δικαιούχων και κρατών µελών  

Εντός του πεδίου των οικείων αρµοδιοτήτων τους και µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που 
υπέχουν οι δικαιούχοι βάσει των όρων που διέπουν τις επιχορηγήσεις, οι δικαιούχοι και τα κράτη µέλη 
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την υλοποίηση των έργων κοινού ενδιαφέροντος για τα οποία 
λαµβάνουν ενίσχυση από την Ένωση βάσει του παρόντος κανονισµού. 

Σε στενή συνεργασία µε την Επιτροπή τα κράτη µέλη διενεργούν, ιδίως για έργα στους τοµείς των 
µεταφορών και της ενέργειας, τεχνική παρακολούθηση και οικονοµικό έλεγχο των δράσεων και 
πιστοποιούν την υπόσταση και τη συµβατότητα των δαπανών που προκύπτουν για έργα ή µέρη αυτών. 
Τα κράτη µέλη δύνανται να ζητούν τη συµµετοχή της Επιτροπής στους επιτόπιους ελέγχους. 

Όσον αφορά ιδίως τις τηλεπικοινωνίες, οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές καταβάλλουν κάθε προσπάθεια 
προκειµένου να διασφαλίζουν την απαιτούµενη ασφάλεια δικαίου και όρους επένδυσης που 
διευκολύνουν την υλοποίηση των χρηµατοδοτούµενων από την Ένωση έργων βάσει του παρόντος 
κανονισµού. 

Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν συνεχώς την Επιτροπή, εάν είναι δυνατόν µέσω των διαδραστικών 
συστηµάτων γεωγραφικών και τεχνικών πληροφοριών, το οποίο στην περίπτωση του διευρωπαϊκού 
δικτύου µεταφορών είναι το TENtec, σχετικά µε την πρόοδο που σηµειώνεται στην υλοποίηση έργων 
κοινού ενδιαφέροντος και µε τις επενδύσεις που πραγµατοποιούνται προς το σκοπό αυτό, καθώς και 
για το ύψος χρηµατοδότησης προς επίτευξη στόχων σχετικών µε την κλιµατική αλλαγή. 

Άρθρο 22 
Συµµόρφωση προς τις πολιτικές και τη νοµοθεσία της Ένωσης 

Χρηµατοδότηση βάσει του παρόντος κανονισµού χορηγείται µόνον για δράσεις σύµφωνες µε την 
νοµοθεσία και τις αντίστοιχες πολιτικές της Ένωσης. 

Άρθρο 23 
Προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης 

1. Κατά την υλοποίηση δράσεων χρηµατοδοτούµενων βάσει του παρόντος κανονισµού, η 
Επιτροπή λαµβάνει κατάλληλα µέτρα που εξασφαλίζουν την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων της Ένωσης µε την εφαρµογή προληπτικών µέτρων κατά της απάτης, της 
διαφθοράς και κάθε άλλης παράνοµης δραστηριότητας, µε τη διενέργεια αποτελεσµατικών 
ελέγχων και, σε περίπτωση παρατυπιών, µε την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων 
ποσών και, εφόσον χρειασθεί, µε την επιβολή αποτελεσµατικών, αναλογικών και 
αποτρεπτικών κυρώσεων. 

2. Η Επιτροπή ή οι εκπρόσωποί της και το Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν την εξουσία ελέγχου, 
βάσει εγγράφων και επιτόπιων ελέγχων, η οποία ασκείται σε όλους τους δικαιούχους 
επιχορηγήσεων, φορείς υλοποίησης, εργολάβους και υπεργολάβους που έλαβαν ενωσιακά 
κονδύλια. 

3. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF) εξουσιοδοτείται να διενεργεί 
επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις οικονοµικών φορέων τους οποίους αφορά, άµεσα ή 



 

EL 40   EL 

έµµεσα, η χρηµατοδότηση, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ορίζει ο κανονισµός (Eυρατόµ, 
EΚ) αριθ. 2185/96 του Συµβουλίου, της 11ης Νοεµβρίου 1996, σχετικά µε τους ελέγχους και 
εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή µε σκοπό την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες46, για τη 
διαπίστωση απάτης, διαφθοράς ή άλλης παράνοµης δραστηριότητας κατά των οικονοµικών 
συµφερόντων της Ένωσης, σε σχέση µε συµφωνία ή απόφαση επιχορήγησης ή σύµβαση 
ενωσιακής χρηµατοδότησης. 

4. Με την επιφύλαξη των προηγούµενων παραγράφων, στις συµφωνίες συνεργασίας µε τρίτες 
χώρες και διεθνείς οργανισµούς και στις αποφάσεις και τις συµβάσεις επιχορήγησης που 
απορρέουν από την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού προβλέπεται ρητά η διενέργεια των 
εν λόγω οικονοµικών ελέγχων, επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων από την Επιτροπή, το 
Ελεγκτικό Συνέδριο και την OLAF. 

ΤΙΤΛΟΣ II 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 24 
Επιτροπές 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από συντονιστική επιτροπή της ∆ιευκόλυνσης. Πρόκειται για 
επιτροπή κατά την έννοια του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζεται το άρθρο 5 του κανονισµού 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011.  

3. Η επιτροπή είναι αρµόδια για την οριζόντια εξέταση των προγραµµάτων εργασιών που 
αναφέρονται στο άρθρο 18 µε σκοπό να εξασφαλίζεται συνοχή και εντοπισµός και 
αξιοποίηση των συνεργειών µεταξύ τοµέων.  

Άρθρο 25 
Άσκηση των κατ’εξουσιοδότηση αρµοδιοτήτων 

1. Η εξουσία έκδοσης πράξεων κατ’εξουσιοδότηση ανατίθεται στην Επιτροπή σύµφωνα µε τους 
όρους του παρόντος άρθρου. 

2. Η εξουσία που αναφέρεται στο άρθρο 20 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’αόριστον αρχής 
γενοµένης από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού. 

3. Η εξουσία που αναφέρεται στο άρθρο 20 είναι δυνατόν να ανακληθεί ανά πάσα στιγµή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει λήξη της ανάθεσης 
εξουσίας που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η εν λόγω απόφαση ανάκλησης αρχίζει 
να ισχύει την εποµένη της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 

                                                 
46 ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2. 
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Ένωσης ή σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία που καθορίζεται στην απόφαση. Η απόφαση δεν 
θίγει την εγκυρότητα καµίας από τις ήδη ισχύουσες κατ’εξουσιοδότηση πράξεις.  

4. Μόλις εκδώσει πράξη κατ’εξουσιοδότηση, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο.  

5. Πράξη κατ’εξουσιοδότηση που εγκρίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 20 αρχίζει να ισχύει µόνο 
εάν εντός δύο µηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συµβούλιο δεν φέρουν αντίρρηση ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συµβούλιο 
ή εάν, πριν από τη λήξη της προθεσµίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το 
Συµβούλιο ενηµερώσουν την Επιτροπή ότι δεν προτίθενται να προβάλουν αντίρρηση. Η 
ανωτέρω προθεσµία παρατείνεται κατά δύο µήνες µε πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου. 

Άρθρο 26 
Αξιολόγηση 

1. Το αργότερο έως τα µέσα του 2018, η Επιτροπή συντάσσει έκθεση αξιολόγησης µε 
αντικείµενο την επίτευξη των στόχων όλων των µέτρων (ως προς τα αποτελέσµατα και τις 
επιπτώσεις), την αποδοτική αξιοποίηση των πόρων και ευρωπαϊκή προστιθεµένη αξία τους, 
προκειµένου να λάβει απόφαση ανανέωσης, τροποποίησης ή αναστολής των µέτρων. Η 
αξιολόγηση αφορά επίσης την έκταση της απλούστευσης, την εσωτερική και εξωτερική 
συνοχή της, τη συνεχιζόµενη συνάφεια όλων των στόχων, καθώς και τη συµβολή των µέτρων 
στην επίτευξη των προτεραιοτήτων της Ένωσης για ευφυή και βιώσιµη οικονοµική µεγέθυνση 
χωρίς αποκλεισµούς. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης συνεκτιµώνται στις µακροπρόθεσµες 
επιπτώσεις των µέτρων που έχουν προηγηθεί. 

2. Η Επιτροπή πραγµατοποιεί εκ των υστέρων αξιολόγηση σε στενή συνεργασία µε τα κράτη 
µέλη και τους δικαιούχους. Στην εκ των υστέρων αξιολόγηση εξετάζονται η 
αποτελεσµατικότητα και η απόδοση της ∆ιευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» και ο 
αντίκτυπός της στην οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, καθώς και η συµβολή της 
στην επίτευξη των προτεραιοτήτων της Ένωσης για ευφυή και βιώσιµη οικονοµική µεγέθυνση 
χωρίς αποκλεισµούς. Η εκ των υστέρων αξιολόγηση τεκµηριώνει απόφαση ενδεχόµενης 
ανανέωσης, τροποποίησης ή αναστολής επακόλουθων µέτρων.  

3. Στις αξιολογήσεις συνεκτιµάται η σηµειούµενη πρόοδος µε βάση τους δείκτες επιδόσεων που 
αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4.  

4. Η Επιτροπή διαβιβάζει τα συµπεράσµατα αυτών των αξιολογήσεων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την 
Επιτροπή των Περιφερειών. 

5. Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη, µε τη βοήθεια άλλων πιθανών δικαιούχων, δύνανται να 
προβαίνουν σε αξιολόγηση των µεθόδων εκτέλεσης των έργων, καθώς και των επιπτώσεων 
της υλοποίησής τους, για να κρίνουν εάν επιτεύχθηκαν οι στόχοι, καθώς και οι στόχοι που 
σχετίζονται µε την προστασία του περιβάλλοντος. 

6. Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει από δικαιούχο κράτος µέλος που εµπλέκεται σε έργο κοινού 
ενδιαφέροντος να της υποβάλει ειδική αξιολόγηση των δράσεων και των αντίστοιχων έργων 
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που χρηµατοδοτούνται βάσει του παρόντος κανονισµού ή, αναλόγως, να της παρέχει τις 
πληροφορίες και τη συνδροµή που απαιτούνται για να προβεί η ίδια στην αξιολόγηση των 
έργων αυτών. 

Άρθρο 27 
Πληροφόρηση, επικοινωνία και δηµοσιότητα 

1. Οι δικαιούχοι και, κατά περίπτωση, τα οικεία κράτη µέλη, µεριµνούν ώστε να δίδεται επαρκής 
δηµοσιότητα στην χορηγούµενη µε βάση τον παρόντα κανονισµό ενίσχυση, ώστε το ευρύ 
κοινό να ενηµερώνεται για τον ρόλο της Ένωσης στην υλοποίηση των έργων. 

2. Η Επιτροπή οργανώνει δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας για τα έργα που 
χρηµατοδοτούνται από τη ∆ιευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» και τα αποτελέσµατά 
τους. Επιπλέον, ο προϋπολογισµός που διατίθεται για την επικοινωνία βάσει του παρόντος 
κανονισµού καλύπτει επίσης την επικοινωνία σχετικά µε τις προτεραιότητες πολιτικής της 
Ένωσης47. 

Άρθρο 28 
Μεταβατικές διατάξεις 

Ο παρών κανονισµός δεν θίγει τη συνέχιση ή την τροποποίηση, ούτε την πλήρη ή τη µερική ακύρωση, 
των σχετικών έργων, µέχρι τη λήξη τους, ή της ενίσχυσης που έχει εγκρίνει η Επιτροπή βάσει των 
κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και (EΚ) 2236/95, ή οποιουδήποτε άλλου νοµοθετήµατος που διέπει 
την εν λόγω ενίσχυση στις 31 ∆εκεµβρίου 2013, το οποίο, συνεπώς, εξακολουθεί να διέπει τις σχετικές 
δράσεις µέχρι τη λήξη τους.  

Άρθρο 29 
Κατάργηση 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 28 του παρόντος κανονισµού, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 
680/2007 καταργείται από 1ης Ιανουαρίου 2014. 

Άρθρο 30 
Έναρξη ισχύος 

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014. 

                                                 
47 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και 

Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών – Προϋπολογισµός για την «Ευρώπη 2020» Μέρος ΙΙ 
Ενιαία αγορά για την Ευρώπη του 21ου αιώνα COM(2020) 2011 τελικό της 29.6. 2011, σ. 7. 
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος 
µέλος. 

, […] 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

ΜΕΡΟΣ I: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

α) Οριζόντιες προτεραιότητες 

Καινοτόµος ∆ιαχείριση & Υπηρεσίες Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός - SESAR 

Καινοτόµος ∆ιαχείριση & Υπηρεσίες 
Συστήµατα ∆ιαχείρισης Κυκλοφορίας στις οδικές, σιδηροδροµικές και 
εσωτερικές πλωτές µεταφορές
(ΕΣΜ, ERTMS και ΥΠΕΝ) 

Καινοτόµος ∆ιαχείριση & Υπηρεσίες Λιµένες και αερολιµένες του κεντρικού δικτύου 

 

∆ιάδροµοι κεντρικού δικτύου 

 

1. ∆ιάδροµος Βαλτικής - Αδριατικής 
 

Ελσίνκι – Tαλλίν – Ρίγα – Kaunas – Βαρσοβία – Katowice 
Gdynia – Katowice 

Katowice – Ostrava – Μπρνο- Βιέννη 
Katowice – Žilina – Μπρατισλάβα – Βιέννη 

Βιέννη – Γκρατς – Klagenfurt – Villach – Udine – Βενετία – Μπολώνια – Ραβέννα 
 

Προκαθορισµένα τµήµατα Τρόπος 
µεταφοράς Περιγραφή/ηµεροµηνίες 

Ελσίνκι - Tallinn 
Λιµένες, 
θαλάσσιες 
αρτηρίες 

διασυνδέσεις λιµένων, (περαιτέρω) ανάπτυξη 
πολυτροπικών πλατφορµών και των διασυνδέσεών τους, 
θαλάσσιες αρτηρίες (συµπεριλαµβανοµένης της 
παγοθραυστικής ικανότητας) 

Tαλλίν - Ρίγα - Kaunas - Βαρσοβία Σιδηροδρ. 
µεταφορές 

(λεπτοµερείς) µελέτες για νέα πλήρως διαλειρουργική 
γραµµή µε το εύρος της ∆ιεθνούς Ένωσης 
Σιδηροδρόµων· οι εργασίες για νέα γραµµή θα αρχίσουν 
πριν το 2020· διασυνδέσεις σιδηροδρόµων – 
αερολιµένων/λιµένων 

Gdynia – Katowice Σιδηροδρ. 
µεταφορές αναβάθµιση 

Gdynia, Γκντανσκ Λιµένες διασυνδέσεις λιµένων, (περαιτέρω) ανάπτυξη 
πολυτροπικών πλατφορµών 

Gdynia – Katowice Σιδηροδρ. 
µεταφορές αναβάθµιση 
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Katowice - Ostrava - Μπρνο – Βιέννη & 
Katowice - Žilina – Μπρατισλάβα - 
Βιέννη 

Σιδηροδρ. 
µεταφορές 

αναβάθµιση, ιδίως των διασυνοριακών τµηµάτων 
Πολωνίας-Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, Πολωνίας-Σλοβακίας 
και Σλοβακίας-Aυστρίας· (περαιτέρω) ανάπτυξη 
πολυτροπικών πλατφορµών 

Βιέννη - Γκρατς - Klagenfurt - Udine – 
Βενετία – Ραβέννα 

Σιδηροδρ. 
µεταφορές 

αναβάθµιση και εργασίες υπό εκτέλεση (περαιτέρω) 
ανάπτυξη πολυτροπικών πλατφορµών 

Τεργέστη, Venice, Ραβέννα Λιµένες διασυνδέσεις λιµένων, (περαιτέρω) ανάπτυξη 
πολυτροπικών πλατφορµών 

 

2. Βαρσοβία – Bερολίνο – Άµστερνταµ/Ρόττερνταµ – Felixstowe – Midlands  
 

Σύνορα – Βαρσοβία – Πόζναν – Φρανκφούρτη/Oder – Bερολίνο – Ανόβερο – Osnabrück – Enschede – 
Ουτρέχτη – Άµστερνταµ/Ρόττερνταµ – Felixstowe – Μπέρµιγχαµ/Μάντσεστερ – Λίβερπουλ 

 

Προκαθορισµένα τµήµατα Τρόπος 
µεταφοράς Περιγραφή/ηµεροµηνίες 

Σύνορα - Βαρσοβία- Poznań – γερµανική 
µεθόριος 

Σιδηροδρ. 
µεταφορές 

αναβάθµιση υπάρχουσας γραµµής, µελέτες για γραµµή 
υψηλής ταχύτητας 

Πολωνική µεθόριος – Βερολίνο – 
Ανόβερο - Άµστερνταµ/Ρόττερνταµ 

Σιδηροδρ. 
µεταφορές 

αναβάθµιση διαφόρων τµηµάτων (Άµστερνταµ – 
Ουτρέχτη - Arnhem Ανόβερο – Βερολίνο) 

∆ιώρυγες ∆υτ. Γερµανίας, 
Mittellandkanal, Ανόβερο – 
Μαγδεµβούργο - Bερολίνο 

Εσωτερική 
ναυσιπλοΐα αναβάθµιση 

Κλεισιάδες του Άµστερνταµ Εσωτερική 
ναυσιπλοΐα µελέτες υπό εκτέλεση 

Felixstowe – Midlands 
Σιδηρ., 
λιµενικές, 
πολυτροπικές 
πλατφόρµες 

διασυνδέσεις λιµένων και πολυτροπικές πλατφόρµες 

 

3. ∆ιάδροµος Μεσογείου 
 

Algeciras – Μαδρίτη – Tarragona 
Σεβίλλη – Βαλένθια – Tarragona 

Tarragona – Bαρκελώνη – Περπινιάν – Λυών – Toρίνο – Mιλάνο – Βενετία – Λουµπλιάνα – Bουδαπέστη – 
σύνορα Ουκρανίας 

 

Προκαθορισµένα τµήµατα Τρόπος 
µεταφοράς Περιγραφή/ηµεροµηνίες 
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Algeciras - Mαδρίτη Σιδηροδρ. 
µεταφορές 

µελέτες υπό εκτέλεση, έναρξη εργασιών πριν το 2015, οι 
οποίες θα ολοκληρωθούν το 2020. 

Σεβίλλη - Antequera - Γρανάδα - Almería 
- Cartagena - Murcia - Alicante - 
Βαλένθια 

Σιδηροδρ. 
µεταφορές µελέτες και εργασίες 

Βαλένθια – Tarragona - Βαρκελώνη Σιδηροδρ. 
µεταφορές κατασκευή µεταξύ 2014 - 2020 

Βαρκελώνη Λιµένες διασυνδέσεις σιδηροδρόµων µε λιµένα και αερολιµένα 

Βαρκελώνη - Περπινιάν Σιδηροδρ. 
µεταφορές 

διασυνοριακό τµήµα, εργασίες υπό εκτέλεση, νέα 
γραµµή που θα ολοκληρωθεί έως το 2015, αναβάθµιση 
υπάρχουσας γραµµής 

Περπινιάν - Moνπελιέ Σιδηροδρ. 
µεταφορές 

παρακαµπτήριος Nîmes - Moνπελιέ σε κυκλοφορία το 
2017, γραµµή Moνπελιέ – Περπινιάν το 2020 

Λυών - Toρίνο Σιδηροδρ. 
µεταφορές 

διασυνοριακό τµήµα, έναρξη εργασιών έδρασης της 
σήραγγας πριν το 2020· µελέτες οδών εισόδου 

Μιλάνο - Brescia Σιδηροδρ. 
µεταφορές 

µερική αναβάθµιση, µερική νέα γραµµή υψηλής 
ταχύτητας 

Brescia - Βενετία - Τεργέστη Σιδηροδρ. 
µεταφορές έναρξη εργασιών πριν το 2014 σε διάφορα τµήµατα 

Mιλάνο - Mάντοβα - Βενετία - Tεργέστη Εσωτερική 
ναυσιπλοΐα µελέτες, αναβάθµιση, εργασίες 

Τεργέστη - Divača Σιδηροδρ. 
µεταφορές 

µελέτες και µερική αναβάθµιση υπό εκτέλεση· 
διασυνοριακό τµήµα που θα ολοκληρωθεί µετά το 2020 

Koper - Divača - Λουµπλιάνα - Maribor Σιδηροδρ. 
µεταφορές µελέτες και αναβάθµιση/εν µέρει νέα γραµµή 

Κόµβος Λουµπλιάνα Σιδηροδρ. 
µεταφορές 

σιδηροδρ. κόµβος Λουµπλιάνα, και πολυτροπική 
πλατφόρµα· σιδηροδροµική σύνδεση αερολιµένα 

Maribor - Zalalövö Σιδηροδρ. 
µεταφορές 

διασυνοριακό τµήµα: µελέτες, έναρξη εργασιών πριν το 
2020 

Boba- Szekesferhervar Σιδηροδρ. 
µεταφορές αναβάθµιση 

Bουδαπέστη-Miskolc-σύνορα Ουκρανίας Σιδηροδρ. 
µεταφορές αναβάθµιση 

 

4. Αµβούργο – Rostock – Κωστάντζα – Μπουργκάς/τουρκική µεθόριος – Πειραιάς – Λευκωσία 
 

Αµβούργο / Rostock- Βερολίνο – Πράγα – Μπρνο – Μπρατισλάβα – Βουδαπέστη – Arad -Tιµισοάρα – Σόφια 
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 Σόφια – Μπουργκάς/τουρκική µεθόριος 
Σόφια – Θεσσαλονίκη – Πειραιάς – Λεµεσός – Λευκωσία 

Προκαθορισµένα τµήµατα Τρόπος 
µεταφοράς Περιγραφή/ηµεροµηνίες 

∆ρέσδη - Πράγα Σιδηροδρ. 
µεταφορές µελέτες για σιδηρόδροµο υψηλής ταχύτητας 

Πράγα  Σιδηροδρ. 
µεταφορές 

αναβάθµιση, παρακαµπτήριος εµπορευµατικών 
µεταφορών· σιδηροδροµική σύνδεση µε τον αερολιµένα 

Αµβούργο - ∆ρέσδη - Πράγα - Pardubice Εσωτερική 
ναυσιπλοΐα αναβάθµιση του Έλβα 

Κλεισιάδες του Děčín Εσωτερική 
ναυσιπλοΐα µελέτες 

Breclav - Μπρατισλάβα Σιδηροδρ. 
µεταφορές διασυνοριακό τµήµα, αναβάθµιση 

Μπρατισλάβα - Hegyeshalom Σιδηροδρ. 
µεταφορές διασυνοριακό τµήµα, αναβάθµιση 

Βουδαπέστη - Arad - Tιµισοάρα - Calafat Σιδηροδρ. 
µεταφορές 

σχεδόν ολοκληρωθείσα αναβάθµιση στην Ουγγαρία, 
συνεχιζόµενη στη Ρουµανία 

Vidin - Σόφια - Μπουργκάς/τουρκική 
µεθόριος 
Σόφια - Θεσσαλονίκη - Aθήνα/Πειραιάς 

Σιδηροδρ. 
µεταφορές 

µελέτες και εργασίες στο τµήµα Vidin – Σόφια - 
Θεσσαλονίκη αναβάθµιση στο τµήµα Σόφια – 
Μπουργκάς/τουρκική µεθόριος 

Aθήνα/Πειραιάς - Λεµεσός Θαλάσσιες 
αρτηρίες χωρητικότητα λιµένα και σύνδεση µε την ενδοχώρα 

Λεµεσός - Λευκωσία 
Λιµενικές 
πολυτροπικές 
πλατφόρµες 

αναβάθµιση της διατροπικής διασύνδεσης 

 

5. Ελσίνκι – Βαλέτα 
 

Ελσίνκι – Turku – Στοκχόλµη – Malmö – Κοπεγχάγη – Fehmarn – Αµβούργο – Ανόβερο 
Βρέµη – Ανόβερο – Νυρεµβέργη – Μόναχο – Μπρέννερ – Βερόνα – Βερόνα – Μπολώνια – Ρώµη – Νάπολη – 

Μπάρι 
Νάπολη – Παλέρµο – Βαλέτα 

 

Προκαθορισµένα τµήµατα Τρόπος 
µεταφοράς Περιγραφή/ηµεροµηνίες 

Kotka/Hamina - Ελσίνκι 
Λιµένας, 
σιδηρ. 
µεταφορές 

χερσαίες συνδέσεις του λιµένα, αναβάθµιση 
σιδηροδρόµου 
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Ελσίνκι Σιδηροδρ. 
µεταφορές σιδηροδροµική σύνδεση αερολιµένα 

Ρωσική µεθόριος - Ελσίνκι Σιδηροδρ. 
µεταφορές εργασίες υπό εκτέλεση 

Turku - Στοκχόλµη 
Λιµένες, 
θαλάσσιες 
αρτηρίες 

χερσαίες συνδέσεις του λιµένα, παγοθραυστική 
ικανότητα 

Στοκχόλµη - Malmö (σκανδιναβικό 
τρίγωνο) 

Σιδηροδρ. 
µεταφορές εργασίες υπό εκτέλεση σε συγκεκριµένα τµήµατα 

Fehmarn Σιδηροδρ. 
µεταφορές 

συνεχιζόµενες µελέτες, εργασίες κατασκευής της 
µόνιµης ζεύξης Fehmarn Belt µεταξύ 2014 και 2020 

Κοπεγχάγη – Αµβούργο µέσω Fehmarn: 
οδοί εισόδου 

Σιδηροδρ. 
µεταφορές 

οδοί πρόσβασης στη δανική πλευρά θα ολοκληρωθούν 
έως το 2020, οι οδοί πρόσβασης στη γερµανική πλευρά 
θα ολοκληρωθούν σε δύο φάσεις (2020 - 2027) 

Αµβούργο/Bρέµη - Ανόβερο Σιδηροδρ. 
µεταφορές έναρξη εργασιών πριν το 2020 

Μόναχο - Wörgl Σιδηροδρ. 
µεταφορές 

πρόσβαση στη βασική σήραγγα Brenner και 
διασυνοριακό τµήµα µελέτες 

Βασική σήραγγα Brenner Σιδηροδρ. 
µεταφορές µελέτες και εργασίες 

Fortezza - Βερόνα Σιδηροδρ. 
µεταφορές µελέτες και εργασίες 

Νάπολη - Μπάρι Σιδηροδρ. 
µεταφορές µελέτες και εργασίες 

Νάπολη – Reggio Calabria Σιδηροδρ. 
µεταφορές αναβάθµιση 

Messina - Παλέρµο Σιδηροδρ. 
µεταφορές αναβάθµιση (λοιπά τµήµατα) 

Παλέρµο - Βαλέτα 
Λιµένες, 
θαλάσσιες 
αρτηρίες 

χερσαίες συνδέσεις του λιµένα 

Βαλέτα - Marsaxlokk  Λιµένας, 
αερολιµένας 

εγκατάσταση συστηµάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας, 
αναβάθµιση της διατροπικής διασύνδεσης 

 

6. Γένοβα – Ρότερνταµ 
 

Γένοβα – Μιλάνο/Nοβάρα – Simplon/Lötschberg/Gotthard – Βασιλεία – Mάνχαϊµ – Κολωνία 
Κολωνία– Ντίσελντορφ – Ρότερνταµ/Άµστερνταµ 
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Κολωνία – Λιέγη – Βρυξέλλες – Zeebrugge 
 

Προκαθορισµένα τµήµατα Τρόπος 
µεταφοράς Περιγραφή/ηµεροµηνίες 

Γένοβα – Μιλάνο/Novara – τσεχική 
µεθόριος 

Σιδηροδρ. 
µεταφορές µελέτες· έναρξη εργασιών πριν το 2020 

Βασιλεία - 
Ρότερνταµ/Άµστερνταµ/Aµβέρσα 

Σιδηροδρ. 
µεταφορές αναβάθµιση 

Kαρσλούη - Βασιλεία Σιδηροδρ. 
µεταφορές το έργο θα ολοκληρωθούν έως τα τέλη του 2020. 

Φρανκφούρτη - Mάνχαϊµ Σιδηροδρ. 
µεταφορές µελέτες υπό εκτέλεση 

Zevenaar - Emmerich - Oberhausen Σιδηροδρ. 
µεταφορές ολοκλήρωση των εργασιών έως το 2017 

Zeebrugge Λιµένας κλεισιάδες: µελέτες υπό εκτέλεση 

 

7. Λισαβόνα- Στρασβούργο  
 

Sines / Λισαβόνα – Μαδρίτη – Valladolid 
Λισαβόνα – Aveiro – Πόρτο 

Aveiro – Valladolid – Vitoria – Μπορντό – Παρίσι – Mάνχαϊµ/Στρασβούργο 
 

Προκαθορισµένα τµήµατα Τρόπος 
µεταφοράς Περιγραφή/ηµεροµηνίες 

Τρένο υψηλής ταχύτητας Sines/Λισαβόνα 
- Μαδρίτη 

Σιδηρόδρ. 
µεταφορές, 
λιµένας 

µελέτες και εργασίες υπό εκτέλεση, αναβάθµιση της 
διατροπικής διασύνδεσης λιµένων Sines/Λισαβόνα 

Τρένο υψηλής ταχύτητας Πόρτο - 
Λισαβόνα 

Σιδηροδρ. 
µεταφορές µελέτες υπό εκτέλεση 

Σιδηροδροµική σύνδεση Aveiro - Ισπανία Σιδηροδρ. 
µεταφορές διασυνοριακό τµήµα: έργα υπό εκτέλεση 

Σιδηροδροµική σύνδεση Bergara - San 
Sebastián - Bayonne 

Σιδηροδρ. 
µεταφορές 

ολοκλήρωση στην Ισπανία έως το 2016, στη Γαλλία έως 
το 2020 

Bayonne - Μπορντό Σιδηροδρ. 
µεταφορές υπό δηµόσια διαβούλευση 

Tours - Μπορντό Σιδηροδρ. 
µεταφορές εργασίες υπό εκτέλεση 
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Παρίσι Σιδηροδρ. 
µεταφορές 

νότια σιδηροδρ. παρακαµπτήριος γραµµή υψηλής 
ταχύτητας 

Baudrecourt - Mάνχαϊµ Σιδηροδρ. 
µεταφορές αναβάθµιση 

Baudrecourt - Στρασβούργο Σιδηροδρ. 
µεταφορές εργασίες υπό εκτέλεση, θα ολοκληρωθούν έως το 2016 

 

8. ∆ουβλίνο – Λονδίνο – Παρίσι – Βρυξέλλες 
 

Μπέλφαστ – ∆ουβλίνο – Holyhead – Μπέρµιγχαµ 
Γλασκόβη/Eδιµβούργο – Μπέρµιγχαµ  

Μπέρµιγχαµ – Λονδίνο – Λίλλη – Βρυξέλλες 
∆ουβλίνο/Cork/Σαουθάµπτον – Χάβρη – Παρίσι 

Λονδίνο – Ντόβερ – Καλαί – Παρίσι 

Προκαθορισµένα τµήµατα Τρόπος 
µεταφοράς Περιγραφή/ηµεροµηνίες 

∆ουβλίνο – Μπέλφαστ Σιδηροδρ. 
µεταφορές αναβάθµιση· γραµµή διασύνδεσης ∆ουβλίνου (DART) 

Γλασκόβη - Eδιµβούργο  Σιδηροδρ. 
µεταφορές αναβάθµιση 

2 σιδηρ. γραµµές υψηλής ταχύτητας Σιδηροδρ. 
µεταφορές µελέτες 

Swansea - Cardiff - Μπρίστολ - Λονδίνο Σιδηροδρ. 
µεταφορές αναβάθµιση 

∆ουβλίνο/Cork, Σαουθάµπτον, Χάβρη Λιµένες χερσαίες συνδέσεις 

Χάβρη – Παρίσι Εσωτερική 
ναυσιπλοΐα αναβάθµιση 

Χάβρη – Παρίσι Σιδηροδρ. 
µεταφορές µελέτες 

Καλαί - Παρίσι Σιδηροδρ. 
µεταφορές προµελέτες 

 

9. Άµστερνταµ – Βασιλεία/Λυών – Mασσαλία  
 

Άµστερνταµ – Ρότερνταµ – Αµβέρσα – Βρυξέλλες – Λουξεµβούργο 
Λουξεµβούργο – Ντιζόν – Λυών 
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Λουξεµβούργο – Στρασβούργο – Βασιλεία 
 

Προκαθορισµένα τµήµατα Τρόπος 
µεταφοράς Περιγραφή/ηµεροµηνίες 

Maas 
Εσωτερική 
ναυσιπλοΐα αναβάθµιση 

Albertkanaal 
Εσωτερική 
ναυσιπλοΐα αναβάθµιση 

Terneuzen 
Θαλάσσιες 
µεταφορές κλεισιάδες: µελέτες υπό εκτέλεση 

Terneuzen - Γάνδη 
Εσωτερική 
ναυσιπλοΐα µελέτες, αναβάθµιση 

Αµβέρσα 

Θαλάσσιες 
µεταφορές, 
λιµένας 

κλεισιάδες: µελέτες υπό εκτέλεση, λιµένας χερσαίες 
συνδέσεις 

∆ιώρυγα Σηκουάνα - Escaut Εσωτερική 
ναυσιπλοΐα 

ο σχεδιασµός έχει ολοκληρωθεί, άρχισε ο διάλογος για 
την ανταγωνιστικότητα, συνολική ολοκλήρωση έως το 
2018 

Αναβάθµιση εσωτερικών πλωτών οδών 
στη Βαλλονία 

Εσωτερική 
ναυσιπλοΐα µελέτες, αναβάθµιση 

Βρυξέλλες - Λουξεµβούργο - 
Στρασβούργο  

Σιδηροδρ. 
µεταφορές εργασίες υπό εκτέλεση 

Στρασβούργο - Mυλούζη - Βασιλεία 
Σιδηροδρ. 
µεταφορές αναβάθµιση 

Σιδηροδρ. συνδέσεις Λουξεβούργο - 
Ντιζόν - Λυών (σιδηροδρ. υψηλής 
ταχύτητας Ρήνου - Ροδανού) 

Σιδηροδρ. 
µεταφορές µελέτες και εργασίες 

Λυών 
Σιδηροδρ. 
µεταφορές ανατολική παρακαµπτήριος: µελέτες και εργασίες 

∆ίαυλος Saône – Mοσέλλα/Ρήνου 
Εσωτερική 
ναυσιπλοΐα προµελέτες υπό εκτέλεση 

Ροδανός 
Εσωτερική 
ναυσιπλοΐα αναβάθµιση 

 

10. ∆ιάδροµος Στρασβούργου – ∆ούναβη 
 

Στρασβούργο – Στουτγάρδη – Μόναχο – Wels/Linz 
Στρασβούργο – Mάνχαϊµ – Φρανκφούρτη – Würzburg – Νυρεµβέργη – Regensburg – Passau – Wels/Linz 
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Wels/Linz – Βιέννη – Βουδαπέστη – Arad – Brašov – Βουκουρέστι – Κωστάντζα - Sulina 
 

Προκαθορισµένα τµήµατα Τρόπος 
µεταφοράς Περιγραφή/ηµεροµηνίες 

Σιδηροδροµική σύνδεση Στρασβούργο - 
Kehl Appenweier 

Σιδηροδρ. 
µεταφορές εργασίες γραµµής διασύνδεσης Appenweier 

Kαρλσρούη - Στουτγάρδη - Μόναχο 
Σιδηροδρ. 
µεταφορές µελέτες και εργασίες υπό εκτέλεση 

Mόναχο - Mühldorf - Freilassing - 
Σάλτσµπουργκ 

Σιδηροδρ. 
µεταφορές µελέτες και εργασίες υπό εκτέλεση 

Σάλτσµπουργκ - Wels 
Σιδηροδρ. 
µεταφορές µελέτες 

Νυρεµβέργη - Regensburg - Passau - 
Wels  

Σιδηροδρ. 
µεταφορές µελέτες· εργασίες εν µέρει υπό εκτέλεση  

Σιδηροδροµική σύνδεση Wels - Βιέννη 
Σιδηροδρ. 
µεταφορές ολοκλήρωση εργασιών έως το 2017 

Βιέννη - Βουδαπέστη 
Σιδηροδρ. 
µεταφορές µελέτες σιδηρόδρ. υψηλής ταχύτητας στην Ουγγαρία 

Arad - Brašov - Βουκουρέστι - 
Κωστάντζα 

Σιδηροδρ. 
µεταφορές 

αναβάθµιση συγκεκριµένων τµηµάτων· µελέτες 
σιδηρόδρ. υψηλής ταχύτητας 

Mάιν – δίαυλος Mάιν-Donau—∆ούναβη 
Εσωτερική 
ναυσιπλοΐα 

µελέτες και εργασίες σε διάφορα τµήµατα και σηµεία 
συµφόρησης· λιµένες εσωτ. ναυσιπλοΐας: χερσαίες 
συνδέσεις 

Κωστάντζα Λιµένας χερσαίες συνδέσεις 
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β) Άλλα τµήµατα του κύριου δικτύου 

Σόφια προς µεθόριο ΠΓ∆Μ ∆ιασυνοριακό 
τµήµα 

Σιδηροδρ. 
µεταφορές µελέτες υπό εκτέλεση 

Σόφια προς σερβική µεθόριο ∆ιασυνοριακό 
τµήµα 

Σιδηροδρ. 
µεταφορές µελέτες υπό εκτέλεση 

Tιµισοάρα – σερβική µεθόριος ∆ιασυνοριακό 
τµήµα 

Σιδηροδρ. 
µεταφορές µελέτες υπό εκτέλεση 

Mόναχο – Πράγα ∆ιασυνοριακό 
τµήµα 

Σιδηροδρ. 
µεταφορές µελέτες 

Νυρεµβέργη – Πράγα ∆ιασυνοριακό 
τµήµα 

Σιδηροδρ. 
µεταφορές µελέτες 

Wrocław – ∆ρέσδη ∆ιασυνοριακό 
τµήµα 

Σιδηροδρ. 
µεταφορές αναβάθµιση 

Wroclaw – Πράγα ∆ιασυνοριακό 
τµήµα 

Σιδηροδρ. 
µεταφορές µελέτες 

Γκρατς – Maribor – Pragersko ∆ιασυνοριακό 
τµήµα 

Σιδηροδρ. 
µεταφορές µελέτες 

∆ιάδροµος Βοθνιακού κόλπου: Lulea – Oulu ∆ιασυνοριακό 
τµήµα 

Σιδηροδρ. 
µεταφορές µελέτες και έργα 

Βορειοδυτική Ισπανία και Πορτογαλία Σηµείο 
συµφόρησης 

Σιδηροδρ. 
µεταφορές υπό εκτέλεση έργα 

Φρανκφούρτη – Fulda – Erfurt – Bερολίνο Σηµείο 
συµφόρησης 

Σιδηροδρ. 
µεταφορές µελέτες 

Halle - Λειψία - Νυρεµβέργη Σηµείο 
συµφόρησης 

Σιδηροδρ. 
µεταφορές 

εργασίες υπό εκτέλεση, θα 
ολοκληρωθούν έως το 2017 

Σιδηροδροµική Εγνατία Οδός Σηµείο 
συµφόρησης 

Σιδηροδρ. 
µεταφορές µελέτες υπό εκτέλεση 

Εσωτερικές πλωτές οδοί ∆ουνκέρκη - Λίλλη Σηµείο 
συµφόρησης 

Εσωτερική 
ναυσιπλοΐα µελέτες υπό εκτέλεση 

Παράλληλη γραµµή HSR Παρίσι - Λυών Σηµείο 
συµφόρησης 

Σιδηροδρ. 
µεταφορές προµελέτες υπό εκτέλεση 

Sundsvall – Umea – Lulea Σηµείο 
συµφόρησης 

Σιδηροδρ. 
µεταφορές µελέτες και εργασίες 

Malmö - Γκέτεµποργκ Άλλο κεντρικό 
δίκτυο 

Σιδηροδρ. 
µεταφορές εργασίες 
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Βοθνιακός κόλπος – Kiruna – νορβηγική µεθόριος Άλλο κεντρικό 
δίκτυο 

Σιδηροδρ. 
µεταφορές µελέτες και εργασίες 

Σιδηροδροµική σύνδεση Shannon - Cork - ∆ουβλίνο Άλλο κεντρικό 
δίκτυο 

Σιδηροδρ. 
µεταφορές µελέτες υπό εκτέλεση 

Σιδηροδροµική σύνδεση προς Wilhelmshaven και 
Bremerhaven 

Άλλο κεντρικό 
δίκτυο 

Σιδηροδρ. 
µεταφορές µελέτες υπό εκτέλεση 

Zilina – ουκρανική µεθόριος Άλλο κεντρικό 
δίκτυο 

Σιδηροδρ. 
µεταφορές αναβάθµιση 

Ventspils – Ρίγα – ρωσική µεθόριος Άλλο κεντρικό 
δίκτυο 

Σιδηροδρ. 
µεταφορές αναβάθµιση 

Klaipeda – Kaunas – Βίλνιους – λευκορωσική 
µεθόριος 

Άλλο κεντρικό 
δίκτυο 

Σιδηροδρ. 
µεταφορές 

αναβάθµιση, διασύνδεση 
αερολιµένα 

Katowice – Wroclaw – γερµανική µεθόριος Άλλο κεντρικό 
δίκτυο 

Σιδηροδρ. 
µεταφορές αναβάθµιση 

Mασσαλία – Tουλόν – Nίκαια – ιταλική µεθόριος Άλλο κεντρικό 
δίκτυο 

Σιδηροδρ. 
µεταφορές 

µελέτες σιδηρόδρ. υψηλής 
ταχύτητας 

Μπορντό – Tουλούζη Άλλο κεντρικό 
δίκτυο 

Σιδηροδρ. 
µεταφορές 

µελέτες σιδηρόδρ. υψηλής 
ταχύτητας 

Tampere – Oulu Άλλο κεντρικό 
δίκτυο 

Σιδηροδρ. 
µεταφορές αναβάθµιση τµηµάτων 

Παµπλόνα – Zaragoza - Sagunto Άλλο κεντρικό 
δίκτυο 

Σιδηροδρ. 
µεταφορές 

µελέτες και εργασίες 
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ΜΕΡΟΣ II: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕ∆ΙΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 
ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

α) ∆ιάδροµοι προτεραιότητας 

 Στόχος Ενδιαφερόµενα κράτη µέλη 
1. Υπεράκτιο δίκτυο Βορείου 

Θαλάσσης («NSOG») 
Ανάπτυξη 
ολοκληρωµένου 
υπεράκτιου δικτύου 
ηλεκτρικής ενέργειας 
από ανανεώσιµες 
πηγές ενέργειας στη 
Βόρειο Θάλασσα, τη 
Θάλασσα της 
Ιρλανδίας, στη Μάγχη, 
τη Βαλτική Θάλασσα 
και γειτονικά ύδατα, 
για τη µεταφορά 
ηλεκτρισµού από 
ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας σε κέντρα 
κατανάλωσης και 
αποθήκευσης και για 
την αύξηση των 
διασυνοριακών 
συναλλαγών 
ηλεκτρικής ενέργειας 
 

Βέλγιο, ∆ανία, Γαλλία, Γερµανία, 
Ιρλανδία, Λουξεµβούργο, Κάτω 
Χώρες, Σουηδία και Ηνωµένο 
Βασίλειο. 

2. ∆ιασυνδέσεις δικτύων ηλεκτρισµού 

Βορρά-Νότου στη νοτιοδυτική 

Ευρώπη («NSI West Electricity») 

Ανάπτυξη 
διασυνδέσεων µεταξύ 
των κρατών µελών της 
περιοχής και τρίτες 
χώρες της Μεσογείου, 
ιδίως για την 
ενοποίηση των 
δικτύων ηλεκτρισµού 
από ανανεώσιµες 
πηγές ενέργειας 
 

Βέλγιο, Γαλλία, Γερµανία, 
Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεµβούργο, 
Κάτω Χώρες, Μάλτα, Πορτογαλία, 
Ισπανία, Ηνωµένο Βασίλειο. 

3. ∆ιασυνδέσεις δικτύων φυσικού 

αερίου Βορρά-Νότου στη ∆υτική 

Ευρώπη («NSI West Gas»)  

Αύξηση των 
δυναµικοτήτων 
διασύνδεσης των ροών 
φυσικού αερίου 
Βορρά-Νότου στη 
∆υτική Ευρώπη για 
περαιτέρω 
διαφοροποίηση των 
οδεύσεων εφοδιασµού 
και την αύξηση της 
βραχυπρόθεσµης 
δυνατότητας 
παράδοσης 

Βέλγιο, Ιρλανδία, Λουξεµβούργο, 
Γαλλία, Γερµανία, Ιταλία, Μάλτα, 
Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Ισπανία, 
Ηνωµένο Βασίλειο 
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4. ∆ιασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας 

Βορρά―Νότου στην Κεντρική και τη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη («NSI East 

Electricity»):  

Ενίσχυση των 
διασυνδέσεων και των 
εσωτερικών γραµµών 
Βορρά-Νότου και 
Ανατολής-∆ύσης για 
τη συµπλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς και 
την ενοποίηση της 
παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από 
ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας 
 

Αυστρία, Βουλγαρία, Τσεχική 
∆ηµοκρατία, Κύπρος, Γερµανία, 
Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, 
Πολωνία, Ρουµανία, Σλοβακία, 
Σλοβενία 

5. ∆ιασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας 

Βορρά―Νότου στην Κεντρική και τη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη («NSI East 

Gas»):  

Ενίσχυση 
περιφερειακών 
συνδέσεων δικτύων 
φυσικού αερίου των 
περιοχών της Βαλτικής 
Θάλασσας, της 
Αδριατικής και του 
Αιγαίου µε τη Μαύρη 
Θάλασσα, ιδίως για 
αύξηση της 
διαφοροποίησης και 
της ασφάλειας 
εφοδιασµού µε φυσικό 
αέριο 
 

Αυστρία, Βουλγαρία, Τσεχική 
∆ηµοκρατία, Κύπρος, Γερµανία, 
Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, 
Πολωνία, Ρουµανία, Σλοβακία, 
Σλοβενία 

6. Σχέδιο διασύνδεσης των αγορών 

ενέργειας της περιοχής της Βαλτικής 

(«BEMIP Electricity») στον τοµέα 

της ηλεκτρικής ενέργειας  

Ανάπτυξη 
διασυνδέσεων µεταξύ 
των κρατών µελών της 
Βαλτικής και ανάλογη 
ενίσχυση των 
υποδοµών του 
εσωτερικού δικτύου, 
για τον τερµατισµό της 
αποµόνωσης των 
χωρών της Βαλτικής 
και για την προώθηση 
της ενοποίησης της 
αγοράς στην περιοχή 
 

∆ανία, Εσθονία, Φινλανδία, 
Γερµανία, Λετονία, Λιθουανία, 
Πολωνία, Σουηδία. 

7. Σχέδιο διασύνδεσης των αγορών 

ενέργειας της περιοχής της Βαλτικής 

(«BEMIP Gas») στον τοµέα του 

φυσικού αερίου  

Τερµατισµός της 
αποµόνωσης των τριών 
χωρών της Βαλτικής 
και της Φινλανδίας µε 
τερµατισµό της 
εξάρτησης από έναν 
και µόνον προµηθευτή 
και αύξηση της 
διαφοροποίησης 
εφοδιασµού στην 

∆ανία, Εσθονία, Φινλανδία, 
Γερµανία, Λετονία, Λιθουανία, 
Πολωνία, Σουηδία. 
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περιοχή της Βαλτικής 
 

8. Νότιος διάδροµος φυσικού αερίου 

("SGC"):  
Μεταφορά φυσικού 
αερίου από τη λεκάνη 
της Κασπίας 
Θάλασσας, την 
Κεντρική Ασία και τη 
Μέση Ανατολή και την 
Ανατολική Μεσόγειο 
στην Ένωση, για την 
αύξηση της 
διαφοροποίησης 
εφοδιασµού µε φυσικό 
αέριο 

Αυστρία, Βουλγαρία, Τσεχική 
∆ηµοκρατία, Κύπρος, Γαλλία, 
Γερµανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, 
Ιταλία, Πολωνία, Ρουµανία, 
Σλοβακία, Σλοβενία 

 

β) Πεδία προτεραιότητας 

 Στόχος Ενδιαφερόµενα κράτη µέλη 
Εγκατάσταση ευφυών 

δικτύων:  
Επίσπευση της υιοθέτησης των 
τεχνολογιών ευφυών δικτύων στην 
Ένωση µε σκοπό την αποτελεσµατική 
ενοποίηση της συµπεριφοράς και των 
δράσεων όλων των χρηστών που είναι 
συνδεδεµένοι µε το δίκτυο ηλεκτρικής 
ενέργειας 

Όλα 

Αρτηρίες ηλεκτρικής 

ενέργειας 
Ανάπτυξη των πρώτων αρτηριών 
ηλεκτρικής ενέργειας µέχρι το 2020, µε 
σκοπό τη δηµιουργία συστήµατος 
αρτηριών ηλεκτρικής ενέργειας στην 
Ένωση 

Όλα 

∆ιασυνοριακό δίκτυο µε 

χαµηλές εκποµπές 

διοξειδίου του άνθρακα 

Προετοιµασία κατασκευής υποδοµών 
µεταφορών µε χαµηλές εκποµπές 
διοξειδίου του άνθρακα µεταξύ των 
κρατών µελών για την εξάπλωση της 
δέσµευσης και αποθήκευσης του 
διοξειδίου του άνθρακα 

Όλα 
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ΜΕΡΟΣ III: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕ∆ΙΩΝ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  

ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

α) Οριζόντιες προτεραιότητες 

Καινοτόµος ∆ιαχείριση, Χαρτογράφηση & 
Υπηρεσίες  Μέτρα τεχνικής βοήθειας και αντιγραφής 

έργου, όταν χρειάζεται για την εξάπλωση και 
τη διοίκηση, καθώς και σχεδιασµός έργων 
και επενδύσεων και µελέτες σκοπιµότητας.  

Χαρτογράφηση της πανευρωπαϊκής 
ευρυζωνικής υποδοµής για την ανάπτυξη 
συνεχούς λεπτοµερούς υλικής 
παρακολούθησης και τεκµηρίωσης των 
σχετικών τόπων, ανάλυση των δικαιωµάτων 
διέλευσης, αξιολογήσεις του δυναµικού 
αναβάθµισης υφιστάµενων εγκαταστάσεων 
κλπ 

Aνάλυση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
λαµβανοµένης υπόψη της προσαρµογής στην 
κλιµατική αλλαγή και των αναγκών 
µετριασµού της, και ανθεκτικότητα σε 
φυσικές καταστροφές 
 

Υποστηρικτικές δράσεις και άλλα µέτρα 
τεχνικής υποστήριξης 

∆ράσεις απαραίτητες για την προετοιµασία 
υλοποίησης έργων κοινού ενδιαφέροντος ή 
κάθε δράση που συµβάλλει στο σκοπό αυτό, 
όπως και προµελέτες, µελέτες σκοπιµότητας, 
αξιολόγησης και επικύρωσης, καθώς και 
κάθε άλλο µέτρο τεχνικής βοήθειας, µεταξύ 
των οποίων δράσεις που προηγούνται των 
εργασιών για τον πλήρη καθορισµό και 
ανάπτυξη δράσης. 
 

β) Ευρυζωνικά δίκτυα 

Η παρέµβαση στο πεδίο της ευρυζωνικότητας συµβάλλει στην ευφυή και χωρίς αποκλεισµούς 
οικονοµική µεγέθυνση µε συγκρότηση γεωγραφικά διαφοροποιηµένου χαρτοφυλακίου 
ευρυζωνικών έργων, συµπεριλαµβανοµένων των έργων 30Mbps και 100Mbps και άνω· µε τα 
έργα σε αστικά συγκροτήµατα και στην ύπαιθρο, επιτυγχάνεται ικανοποιητικό επίπεδο 
συνδετικότητας σε όλα τα κράτη µέλη. 

Χαρακτηριστικά της παρέµβασης  Περιγραφή 

Η παρέµβαση στο πεδίο των ευρυζωνικών Επενδύσεις σε ευρυζωνικά δίκτυα, ικανά για 
να επιτευχθεί ο στόχος του Ψηφιακού 
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Θεµατολογίου για το 2020 για καθολική 
κάλυψη µε 30Mbps· ή 

δικτύων περιλαµβάνει: 

Επενδύσεις σε ευρυζωνικά δίκτυα, ικανές 
για να επιτευχθεί ο στόχος του Ψηφιακού 
Θεµατολογίου και για την εγγραφή 
τουλάχιστον του 50% των νοικοκυριών ως 
συνδροµητών σε ταχύτητες άνω των 
100Mbps. 

Εγκατάσταση παθητικής υλικής υποδοµής ή 
εγκατάσταση παθητικής και ενεργητικής 
υλικής υποδοµής µε συνδυασµό στοιχείων 
βοηθητικής υποδοµής, συµπληρούµενη µε 
τις υπηρεσίες που είναι αναγκαίες για τη 
λειτουργία της υποδοµής αυτής. 

Συναφείς εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, 
όπως κτηριακή καλωδίωση, κεραίες, πύργοι 
και άλλες φέρουσες κατασκευές, αγωγοί 
καλωδίων, σωληνώσεις, ιστοί, 
ανθρωποθυρίδες και κυτία διανοµής. 

Στο πεδίο των ευρυζωνικών δικτύων η 
παρέµβαση συνίσταται ιδίως σε ένα ή 
περισσότερα από τα παραπλεύρως 
αναφερόµενα: 

Αξιοποίηση ενδεχόµενων συνεργιών µεταξύ 
της εξάπλωσης των ευρυζωνικών δικτύων 
και άλλων δικτύων κοινής ωφελείας 
(ενέργειας, µεταφορών, υδάτων, 
αποχέτευσης, κλπ), ιδίως εκείνα που 
αφορούν την ευφυή διανοµή ηλεκτρικής 
ενέργειας. 

γ) Υποδοµές ψηφιακών υπηρεσιών 

Θα χρηµατοδοτηθούν τα κάτωθι πεδία παρέµβασης στο πεδίο των υποδοµών ψηφιακών υπηρεσιών. 

Ψηφιακή υπηρεσία Περιγραφή 

∆ιευρωπαϊκές κεντρικές συνδέσεις υψηλής 
ταχύτητας για τις δηµόσιες διοικήσεις 

Υποδοµή δηµόσιας διευρωπαϊκής κεντρικής 
υπηρεσίας που εξασφαλίζει πολύ υψηλής 
ταχύτητας και άκρως αξιόπιστη 
συνδετικότητα µεταξύ δηµοσίων υπηρεσιών 
σε πεδία όπως η δηµόσια διοίκηση, ο 
πολιτισµός, η παιδεία και η υγεία.  

∆ιασυνοριακή παροχή υπηρεσιών 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (eGovernment) 

Τυποποιηµένες, διασυνοριακές και εύχρηστες 
πλατφόρµες διεπαφής που αποφέρουν 
ουσιαστικά κέρδη για όλη την οικονοµία και 
τον δηµόσιο τοµέα και συµβάλλουν στην 



 

EL 60   EL 

ενιαία αγορά.  

Οι πλατφόρµες αυτές καθιστούν δυνατές 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες προµηθειών, 
επιγραµµικές υπηρεσίες υγείας, 
τυποποιηµένες εκθέσεις διαχείρισης 
επιχείρησης, ηλεκτρονική ανταλλαγή 
δικαστικών πληροφοριών, διευρωπαϊκή 
επιγραµµική εγγραφή εταιριών στα µητρώα, 
υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για 
επιχειρήσεις, καθώς και διευρωπαϊκή 
επιγραµµική εγγραφή εταιριών στα µητρώα.  

Πρόσβαση σε πληροφορίες του δηµοσίου 
τοµέα και πολυγλωσσικές υπηρεσίες 

Ψηφιοποίηση µεγάλων συλλογών 
ευρωπαϊκών πολιτιστικών πόρων και 
προώθηση της αξιοποίησής τους από τρίτους. 

Πλήρης πρόσβαση έως το 2020 σε όλες τις 
δηµοσιοποιήσιµες πληροφορίες του δηµόσιου 
τοµέα στην ΕΕ προς αξιοποίησή τους. 

Παροχή επιγραµµικών υπηρεσιών από 
οποιαδήποτε επιχείρηση στην ΕΕ στη 
γλώσσα της επιχείρησης, µε δυνατότητα 
απρόσκοπτης πρόσβασης σε οποιαδήποτε 
γλώσσα της ΕΕ 

Ασφάλεια και προστασία Κοινές µηχανογραφικές διευκολύνσεις, 
βάσεις δεδοµένων και εργαλεία λογισµικού 
για κέντρα Safer Internet στα κράτη µέλη, 
καθώς και υποστηρικτικές υπηρεσίες για τον 
χειρισµό υποθέσεων σεξουαλικής 
κακοποίησης 

Κρίσιµες υποδοµές υπηρεσιών, µεταξύ των 
οποίων δίαυλοι και πλατφόρµες επικοινωνίας 
προς ανάπτυξη και εγκατάσταση για να 
αυξηθεί η ικανότητα της ΕΕ στην 
ετοιµότητα, την πληροφόρηση, τον 
συντονισµό και την αντίδραση. 

Ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων 
πληροφόρησης και επικοινωνίας για ευφυή 
ενεργειακά δίκτυα και την παροχή ευφυών 
ενεργειακών υπηρεσιών 

Σύγχρονες τεχνολογίες πληροφοριών και 
επικοινωνιών στο πεδίο των ευφυών 
ενεργειακών υπηρεσιών για την εκπλήρωση 
των αναγκών των πολιτών (οι οποίοι είναι 
δυνατόν να είναι παραγωγοί και καταναλωτές 
ενέργειας), των παρόχων ενέργειας και των 
δηµοσίων αρχών. 
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ  

1.1. Ονοµασία της πρότασης/πρωτοβουλίας  

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη σύσταση της 
∆ιευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» 

1.2. Σχετικός(οί) τοµέας(είς) πολιτικής στη δοµή ∆Β∆/ΠΒ∆48  

06 Κινητικότητα και µεταφορές 

32 Ενέργεια 

09 Κοινωνία των Πληροφοριών και Μέσα Ενηµέρωσης 

13 Περιφερειακή πολιτική 

1.3. Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας  

X Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση  

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση µετά από πιλοτικό έργο/προπαρασκευαστική 
δράση49  

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά την επέκταση υφιστάµενης δράσης  

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά δράση προσανατολισµένη προς νέα δράση  

1.4. Στόχοι 

1.4.1. Ο(οι) πολυετής(-είς) στρατηγικός(-οί) στόχος(-οι) της Επιτροπής που αφορά η 
πρόταση/πρωτοβουλία  

Τοµέας 1 Ευφυής και χωρίς αποκλεισµούς οικονοµική µεγέθυνση 

Η ∆ΣΕ θα έχει ως αντικείµενο τους κάτωθι γενικούς στόχους στους τοµείς της ενέργειας, των 
µεταφορών και των τηλεπικοινωνιών:  

α) συµβολή σε ευφυή, βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς οικονοµική µεγέθυνση βασιζόµενη 
στην ανάπτυξη σύγχρονων διευρωπαϊκών δικτύων υψηλών επιδόσεων, τα οποία προσφέρουν, 
εποµένως, οικονοµικά και κοινωνικά οφέλη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση από άποψη 
ανταγωνιστικότητας, οικονοµικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής εντός της ενιαίας 
αγοράς, και δηµιουργούν περιβάλλον ευνοϊκότερο για ιδιωτικές και δηµόσιες επενδύσεις, 
καθώς συνδυάζονται τα χρηµατοδοτικά µέσα και η άµεση στήριξη της Ένωσης και η 
αξιοποίηση συνέργειας µεταξύ των τοµέων.  

                                                 
48 ΠΒ∆: ∆ιαχείριση βάσει δραστηριοτήτων – ΠΒ∆: Προϋπολογισµός βάσει δραστηριοτήτων. 
49 Όπως αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 6 στοιχείο α) ή β) του δηµοσιονοµικού κανονισµού. 
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β) δυνατότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτύχει τους στόχους της µέχρι το 2020 για 
µείωση κατά 20% των εκποµπών θερµοκηπικών αερίων, αύξηση κατά 20% της ενεργειακής 
απόδοσης και αύξηση κατά 20% του µεριδίου των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, και 
ταυτόχρονα εξασφάλιση της αλληλεγγύης µεταξύ κρατών µελών. 

1.4.2. Ειδικός(-οί) στόχος(-οι) και συναφής(-είς) δραστηριότητα(-ες) ∆Β∆/ΠΒ∆  

Με την ∆ΣΕ επιδιώκονται οι κάτωθι ειδικοί στόχοι στους τοµείς των µεταφορών, της 
ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών: 
1. Στον τοµέα των µεταφορών: 
α) εξάλειψη σηµείων συµφόρησης και αποκατάσταση ελλειπόντων κρίκων, 
β) εξασφάλιση βιώσιµων και αποτελεσµατικών µεταφορών µακροπρόθεσµα, 
γ) βελτιστοποίηση της ενοποίησης και της διασύνδεσης των τρόπων µεταφοράς και 
ενίσχυση της διαλειτουργικότητας, της ασφάλειας και της προστασίας των µεταφορών.  
2. Στον τοµέα της ενέργειας: 
α) προώθηση της περαιτέρω ενοποίησης της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και της 
διαλειτουργικότητας των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου διασυνοριακώς, 
καθώς και εξασφάλιση ότι όλα τα κράτη µέλη θα είναι συνδεδεµένα µε το ευρωπαϊκό δίκτυο·  
β) αύξηση της ασφάλειας εφοδιασµού της Ένωσης·  
γ) συµβολή στη βιώσιµη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος, ιδίως µε την 
προώθηση της ένταξης της ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές στο δίκτυο µεταφοράς και µε 
την ανάπτυξη των δικτύων διοξειδίου του άνθρακα·  
3. Στον τοµέα των τηλεπικοινωνιακών δικτύων: 
α) επιτάχυνση της εγκατάστασης ταχέων και υπερταχέων ευρυζωνικών δικτύων και της 
υιοθέτησής τους, συµπεριλαµβανοµένων των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)· 
β) προώθηση της διασύνδεσης και της διαλειτουργικότητας των επιγραµµικών (on-line) 
εθνικών δηµοσίων υπηρεσιών, καθώς και της πρόσβασης σε αυτά τα δίκτυα. 
σχετική(-ές) δραστηριότητα(-ες) ∆Β∆/ΠΒ∆ 
06 03 
32 03 
09 03 
13 14 
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1.4.3. Προσδοκώµενα αποτελέσµατα και επιπτώσεις 

Προσδιορίζονται τα αποτελέσµατα που αναµένεται να έχει η πρόταση/πρωτοβουλία όσον αφορά τους(τις) 
στοχευόµενους(ες) δικαιούχους/οµάδες. 

Ευρύτερες κοινωνικο-οικονοµικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις: 

Η επιτυχής εφαρµογή της ∆ΣΕ θα επισπεύσει την ανάπτυξη υποδοµών υψηλών επιδόσεων 
στην ΕΕ στους τοµείς των µεταφορών, της ενέργειας και των τεχνολογιών των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών, και θα συµβάλει εποµένως στην επίτευξη των στόχων 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την ενέργεια και την κλιµατική αλλαγή και στην 
επίτευξη βιώσιµης ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ. Οι κανόνες λειτουργίας της ∆ΣΕ θα 
προωθήσουν την υλοποίηση δράσεων και θα ενθαρρύνουν τη µέγιστη µόχλευση των 
συνεισφορών από τον προϋπολογισµό της ΕΕ στην προσέλκυση δηµόσιων και ιδιωτικών 
επενδύσεων σε έργα. Επίσης, µε τη συνδροµή των χρηµατοδοτικών µέσων τα οποία θα 
συσταθούν µε τη συνεισφορά της ΕΕ, οι υποδοµές που ενδιαφέρουν την Ευρώπη θα 
καταστούν ελκυστικές για επενδύσεις στους θεσµικούς επενδυτές εντός και εκτός 
Ευρώπης. 

Ειδικές επιπτώσεις ανά τοµέα: 

Μεταφορές: 

Η ταχύρρυθµη υλοποίηση των διαδρόµων του κεντρικού διευρωπαϊκού δικτύου 
µεταφορών θα ευνοήσει την επαρκέστερη κάλυψη της Ένωσης σε υποδοµές µεταφορών, 
τη στροφή των µεταφορών και τις πολυτροπικές µεταφορές. Τα καινοτόµα συστήµατα 
πληροφόρησης και διαχείρισης, που θα ενταχθούν στο δίκτυο θα υποστηρίζουν 
λειτουργίες εφοδιαστικής, τη διατροπική ενοποίηση και τη βιώσιµη λειτουργία, ώστε να 
δηµιουργηθούν ανταγωνιστικές αλυσίδες µεταφορών, ανάλογες των αναγκών των 
χρηστών. Θα βελτιωθεί η απόδοση του συστήµατος µεταφορών και θα επέλθει σηµαντική 
µείωση της συµφόρησης και του χρόνου µετακίνησης. 

Ενέργεια: 

Ανάπτυξη και κατασκευή διαδρόµων ενεργειακής υποδοµής προτεραιότητας και πεδία 
προώθησης ήτοι: 

- µεγάλης κλίµακας εγκατάσταση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας,  

- βελτιστοποίηση της µεταφοράς ενέργειας σε επίπεδο ΕΕ, 

- ασφάλεια εφοδιασµού. 

Τηλεπικοινωνίες: 

- πρόσβαση περισσότερων πολιτών στο ευρυζωνικό διαδίκτυο 

- διάθεση διαλειτουργικών υποδοµών ψηφιακών υπηρεσιών, και ιδίως διάθεση 
ευφυών υπηρεσιών διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας 
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- κινητοποίηση ιδιωτικών και άλλων δηµοσίων επενδύσεων σε ψηφιακές υποδοµές 

Σύµφωνα µε µελέτη του ΟΟΣΑ για τις ΤΠΕ, προτείνεται η µεγαλύτερη εξάπλωση της 
ευρυζωνικότητας κατά 10 % σε ένα έτος συνεπάγεται αύξηση της παραγωγικότητας της 
εργασίας κατά 1,5 % τα επόµενα πέντε έτη50. 

Σε µελέτη για λογαριασµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκτιµάται ότι, εάν συνδεθεί 
ολόκληρη η Ευρώπη µε σύγχρονο ευρυζωνικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας, θα 
δηµιουργηθούν περίπου 3,99 εκατ. θέσεις εργασίας στα κράτη µέλη της ΕΕ των 27. Η 
ανάλυση αυτή καταδεικνύει επίσης ότι η µέση αύξηση του ΑΕΠ από την επένδυση στην 
ευρυζωνικότητα είναι 7,03 %. Αυτό ισοδυναµεί µε αύξηση του ΑΕΠ της ΕΕ των 27 κατά 
862,47 δισεκατοµµύρια ευρώ. Επιπλέον, σε µελέτη του ΟΟΣΑ51 αναφέρεται ότι οι 
κυβερνήσεις µπορούν να επιτύχουν εντός δέκα ετών πλήρη ανάκτηση της χρηµατοδότησης 
της εθνικής, από σηµείο σε σηµείο, ανοικτής πρόσβασης στο δίκτυο οπτικής ίνας έως το 
σπίτι (FTTH). 

1.4.4.  Επισκόπηση ορόσηµων και στόχων: 

Μεταφορές: 

Γενικός στόχος 1 
 

Συµβολή στην ευφυή, βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς οικονοµική 
µεγέθυνση 

∆είκτης 
 

Σηµερινή κατάσταση 
 

Ορόσηµο 2017 Μακροπρόθεσµος 
στόχος 2020 

Ύψος δηµοσίων και 
ιδιωτικών επενδύσεων 
σε έργα κοινού 
ενδιαφέροντος  
 

 Επενδύσεις 280 
δισεκατ. ευρώ σε 
ολόκληρο το ∆Ε∆-
Μ, από τα οποία 
140 δισεκατ. ευρώ 
στο κεντρικό 
δίκτυο 

Επενδύσεις 500 
δισεκατ. ευρώ σε 
ολόκληρο το ∆Ε∆-
Μ, από τα οποία 250 
δισεκατ. ευρώ στο 
κεντρικό δίκτυο 

Ύψος δηµοσίων και 
ιδιωτικών επενδύσεων 
σε έργα κοινού 
ενδιαφέροντος που θα 
υλοποιηθούν µε 
χρηµατοδοτικά µέσα 
βάσει του παρόντος 
κανονισµού 

 Ιδιωτικές 
επενδύσεις ύψους 
15 δισεκατ. ευρώ 
σε ολόκληρο το 
∆Ε∆-Μ 

Ιδιωτικές επενδύσεις 
ύψους 40 δισεκατ. 
ευρώ σε ολόκληρο το 
∆Ε∆-Μ 

 

Γενικός στόχος 2 Συµβολή στην επίτευξη των στόχων 20-20-20 της ΕΕ 

                                                 
50 Roman Friedrich, Karim Sabbagh, Bahjat El-Darwiche, and Milind Singh (2009): Digital Highways. The Role 

of Government in 21st Century Infrastructure. Booz & Company. 
51 ΟΟΣΑ (2010), OECD Information Technology Outlook 2010, OECD Publishing. Ανηρτηµένη στη διεύθυνση 

http://dx.doi.org/10.1787/it_outlook-2010-en Accessed 17 Mαΐου 2011 
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∆είκτης Σηµερινή κατάσταση 

 

Ορόσηµο2017 Μακροπρόθεσµος 

Μείωση των 
εκποµπών 
θερµοκηπικών αερίων 

(*) (*) (*) 

Αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης 

(*) (*) (*) 

Μερίδιο της 
ανανεώσιµης 
ενέργειας 

(*) (*) (*) 

(*) ∆εδοµένα µη διαθέσιµα ακόµη διότι η µεθοδολογία πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω. 

Ειδικός στόχος 1 - 
µεταφορές: 
 

Εξάλειψη σηµείων συµφόρησης και αποκατάσταση ελλειπόντων 
κρίκων 

∆είκτης 
 

Τελευταίο γνωστό 
αποτέλεσµα 

Ορόσηµο 2017 Στόχος 

Αριθµός νέων και 
βελτιωµένων 
διασυνοριακών 
συνδέσεων 

Σιδηρόδροµοι: 36 (θα 
βελτιωθούν) 
 

6 14 

Εξαλειφθέντα σηµεία 
συµφόρησης σε άξονες 
µεταφοράς 
 

Σιδηρόδροµοι: 30 (θα 
εξαλειφθούν) 
Εσωτερική 
ναυσιπλοΐα: 14 

4 
 
1 

10 
 
3 

 

Ειδικός στόχος 2 - 
µεταφορές: 
 

Εξασφάλιση βιώσιµων και αποτελεσµατικών µεταφορών 
µακροπρόθεσµα, 

∆είκτης 
 

Τελευταίο γνωστό 
αποτέλεσµα 

Ορόσηµο 2017 Στόχος 2020 

Μήκος συµβατικού 
σιδηροδρ. δικτύου 
∆Ε∆-Μ στην ΕΕ των 
27 (σε km) 

81230 (2005) 74071 71490 

Μήκος σιδηροδρ. 
δικτύου υψηλής 
ταχύτητας ∆Ε∆-Μ 
στην ΕΕ των 27 (σε 
km) 

10733 (2010) 20022 23198 

Μείωση εκποµπών 
θερµοκηπικών αερίων  

(*) (*) (*) 

Αύξηση της (*) (*) (*) 
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ενεργειακής απόδοσης 

(*) ∆εδοµένα µη διαθέσιµα ακόµη διότι η µεθοδολογία πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω. 

Ειδικός στόχος 3 - 
µεταφορές: 
 

Βελτιστοποίηση της ενοποίησης και της διασύνδεσης των τρόπων 
µεταφοράς και αύξηση της διαλειτουργικότητας των µεταφορών 

∆είκτης 
 

Τελευταίο γνωστό 
αποτέλεσµα (ήδη 
υπάρχουσες συνδέσεις) 

Ορόσηµο 2017 Στόχος 

Αριθµός λιµένων 
συνδεδεµένων µε το 
σιδηροδροµικό δίκτυο 
(επί συνόλου 82 
λιµένων) 

27 41 54 

Αριθµός αερολιµένων 
συνδεδεµένων µε το 
σιδηροδροµικό δίκτυο 
(επί συνόλου 37 
λιµένων) 

12 18 24 

 

Ενέργεια: 

Γενικός στόχος 1 

 

Συµβολή στην ευφυή, βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς οικονοµική 
µεγέθυνση 

∆είκτης Σηµερινή κατάσταση Ορόσηµο 2017 Μακροπρόθεσµος 

Ύψος δηµοσίων και 
ιδιωτικών επενδύσεων 
σε έργα κοινού 
ενδιαφέροντος  

0 200 δισεκατ. 200 δισεκατ. 

Ύψος δηµοσίων και 
ιδιωτικών επενδύσεων 
σε έργα κοινού 
ενδιαφέροντος 
χρηµατοδοτούµενων 
από τη ∆ΣΕ 

0 30-60 δισεκατ. 30-60 δισεκατ. 

 

Γενικός στόχος 2 

 

Συµβολή στην επίτευξη των στόχων 20-20-20 της ΕΕ 

∆είκτης Σηµερινή κατάσταση Ορόσηµο 2017 Μακροπρόθεσµος 
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Μείωση των 
εκποµπών 
θερµοκηπικών αερίων 

(*) (*) (*) 

Αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης 

Εξοικονόµηση 
ενέργειας περίπου 6% 
σε σύγκριση µε το 
σενάριο διατήρησης 
της υφιστάµενης 
κατάστασης 
πεπατηµένης  

Εξοικονόµηση 
ενέργειας 14% σε 
σύγκριση µε το 
σενάριο 
πεπατηµένης  

Εξοικονόµηση 
ενέργειας 20%  

Μερίδιο της 
ανανεώσιµης 
ενέργειας 

Μερίδιο της 
ανανεώσιµης 
ενέργειας 10% στην 
τελική κατανάλωση 
ενέργειας 

Μερίδιο της 
ανανεώσιµης 
ενέργειας 15% 
στην τελική 
κατανάλωση 
ενέργειας 

Μερίδιο της 
ανανεώσιµης 
ενέργειας 20% στην 
τελική κατανάλωση 
ενέργειας 

(*) ∆εδοµένα διαθέσιµα µετά την εφαρµογή της µεθοδολογίας που καθορίζεται στις κατευθυντήριες γραµµές για τις 
υποδοµές ενέργειας. 

Ειδικός στόχος 1 - 
ενέργεια: 

 

Προώθηση της περαιτέρω ενοποίησης της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας και της διαλειτουργικότητας των δικτύων ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου διασυνοριακώς 

∆είκτης 

 

Τελευταίο γνωστό 
αποτέλεσµα 

Ορόσηµο Στόχος 

 Αριθµός έργων 
αποτελεσµατικής 
διασύνδεσης των 
δικτύων των κρατών 
µελών και εξάλειψη 
εσωτερικών σηµείων 
συµφόρησης  

(*) (*) (*) 

(*) ∆εδοµένα διαθέσιµα µετά την εφαρµογή της µεθοδολογίας που καθορίζεται στις κατευθυντήριες γραµµές για τις 
υποδοµές ενέργειας. 

Ειδικός στόχος 2 - 
ενέργεια: 

 

Ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασµού της Ένωσης 

∆είκτης Τελευταίο γνωστό 
αποτέλεσµα 

Ορόσηµο 2017 Στόχος 
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Εξέλιξη της 
ανθεκτικότητας του 
συστήµατος  

Φυσικό αέριο: N-1 (9 
κράτη µέλη δεν 
πληρούν το N-1) 

Φυσικό αέριο: N-1 
πληρούται σε όλη 
την ΕΕ των 27  

Φυσικό αέριο: N-1 
πληρούται σε όλη την 
ΕΕ των 27 σε 
ποσοστό 100% 

Ασφάλεια των 
λειτουργιών του 
συστήµατος 

(*) (*) (*) 

Αριθµός έργων που 
καθιστούν τη 
διαφοροποίηση των 
πηγών εφοδιασµού, 
των προµηθευτών και 
των οδεύσεων 
εφοδιασµού 

3 µείζονες πηγές 
εφοδιασµού της ΕΕ 
σε φυσικό αέριο 
επιπλέον του 
υγροποιηµένου 
φυσικού αερίου 
(ΥΦΑ) 

 5 σηµαντικές πηγές 
φυσικού αερίου για 
την ΕΕ επιπλέον του 
υγροποιηµένου 
φυσικού αερίου 
(ΥΦΑ) 

(*) ∆εδοµένα διαθέσιµα µετά την εφαρµογή της µεθοδολογίας που καθορίζεται στις κατευθυντήριες γραµµές για τις 
υποδοµές ενέργειας. 

Ειδικός στόχος 3 - 
ενέργεια: 

 

Συµβολή στη βιώσιµη ανάπτυξη και την προστασία του 
περιβάλλοντος 

∆είκτης 

 

Τελευταίο γνωστό 
αποτέλεσµα 

Ορόσηµο 2017 Στόχος 

Μεταφορά ενέργειας 
από ανανεώσιµες 
πηγές σε µείζονα 
κέντρα κατανάλωσης 
και σε εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης 

(*) 

 

(*) 

 

(*) 

 

Σύνολο εκποµπών CO2 
που αποφεύχθηκαν µε 
την κατασκευή έργων 
χρηµατοδοτηµένων 
από τη ∆ΣΕ. 

(*) 

 

(*) (*) 

(*) ∆εδοµένα διαθέσιµα µετά την εφαρµογή της µεθοδολογίας που καθορίζεται στις κατευθυντήριες γραµµές για τις 
υποδοµές ενέργειας. 

Τηλεπικοινωνίες: 

Γενικός στόχος 1 
 

Συµβολή στην ευφυή, βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς οικονοµική 
µεγέθυνση 

∆είκτης Σηµερινή Ορόσηµο Μακροπρόθεσµος 
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κατάσταση 2017 
Ύψος ιδιωτικών 
επενδύσεων σε ταχύ 
και υπερταχύ 
ευρυζωνικό διαδίκτυο52  

  Πρόβλεψη ιδιωτικών 
επενδύσεων µεταξύ 2011 
και 2020: έως 50 δισεκατ. 
(επενδυτικές ανάγκες µέχρι 
το 2020: 270 δισεκατ.) 
 

Ύψος δηµοσίων και 
ιδιωτικών επενδύσεων 
σε έργα κοινού 
ενδιαφέροντος σε ταχύ 
και υπερταχύ 
ευρυζωνικό διαδίκτυο 
χρηµατοδοτηµένα από 
τη ∆ΣΕ53 

0 16,4 δισεκατ. 2020: 45,5 δισεκατ.54  

 

Ειδικός στόχος 1 - 
ΤΠΕ: 
 

Επιτάχυνση της εγκατάστασης ταχέων και υπερταχέων 
ευρυζωνικών δικτύων και της υιοθέτησής τους 
 

∆είκτης 
 

Τελευταίο 
γνωστό 
αποτέλεσµα 

Ορόσηµο 2017 Στόχος 

Ποσοστό ταχείας 
ευρυζωνικής κάλυψης 
(≥30 Mbs) 

∆εκέµβριος 
2010: 28,7% των 
νοικοκυριών  

2017: 60% 2020: 100% 

Ποσοστό συνδροµών 
σε ευρυζωνικές 
συνδέσεις άνω των 100 
Mbs 

∆εκέµβριος 
2010: <1% 

2017: 20% 2020: 50% 

 

                                                 
52 Πρόκειται για πρόβλεψη των επενδύσεων που θα γίνουν ανεξαρτήτως και χωρίς την παρέµβαση της ∆ΣΕ. 
53 Πρόκειται για πρόβλεψη τι είναι δυνατόν να επιτευχθεί µε τη ∆ΣΕ. 
54 Αυτό προϋποθέτει ότι τα 6,5 δισεκατ. από τη ∆ΣΕ δηµιουργούν µόχλευση ιδιωτικών και (άλλων) δηµοσίων 

επενδύσεων µε συντελεστή 7. 
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Ειδικός στόχος 2 - 
ΤΠΕ: 
 

∆ιασύνδεση και διαλειτουργικότητα των επιγραµµικών (on-line) 
εθνικών δηµοσίων υπηρεσιών, καθώς και πρόσβαση σε αυτά τα 
δίκτυα. 
 

∆είκτης 
 

Τελευταίο 
γνωστό 
αποτέλεσµα 

Ορόσηµο 2017 Στόχος 

Πολίτες και 
επιχειρήσεις που 
χρησιµοποιούν τις 
δηµόσιες επιγραµµικές 
υπηρεσίες55 

2010: 41,2% των 
πολιτών και 
75,7% των 
επιχειρήσεων 

2017: 50% των 
πολιτών και 85% 
των επιχειρήσεων 

2020: 60% των πολιτών 
και 100% των 
επιχειρήσεων 

∆ιαθέσιµες 
διασυνοριακές 
δηµόσιες υπηρεσίες56 

Χ/Α 80% 2020: 100% 

 

1.4.5. ∆είκτες αποτελεσµάτων και επιπτώσεις  

Προσδιορίζονται οι δείκτες για την παρακολούθηση της υλοποίησης της πρότασης/πρωτοβουλίας. 

Η απόδοση της ∆ιευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα αξιολογηθεί µε βάση τους 
κάτωθι δείκτες γενικών επιδόσεων: 

α) Μέτρο επίτευξης του γενικού στόχου α) θα είναι το ύψος των δηµοσίων και των 
ιδιωτικών επενδύσεων σε έργα κοινού ενδιαφέροντος, και πιο συγκεκριµένα από τον όγκο 
των δηµοσίων και των ιδιωτικών επενδύσεων σε έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
υλοποιήθηκαν µε χρηµατοδοτικά µέσα βάσει του παρόντος κανονισµού· 

β) Μέτρο επίτευξης του γενικού στόχου β) θα είναι η µείωση των εκποµπών 
θερµοκηπικών αερίων, η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και το µερίδιο των 
ανανεώσιµων ενεργειών έως το 2020. Η απόδοση της ∆ΣΕ θα αξιολογηθεί επίσης µε βάση 
τους κάτωθι ειδικούς δείκτες επιδόσεων ανά τοµέα: 

1. Στον τοµέα των µεταφορών: 

α) Μέτρο επίτευξης του ειδικού στόχου α) θα είναι ο αριθµός νέων και βελτιωµένων 
διασυνοριακών συνδέσεων και εξαλειφθέντων σηµείων συµφόρησης στους 
σιδηροδρόµους του ∆Ε∆-Μ και τις εσωτερικές πλωτές οδούς, που χρηµατοδοτήθηκαν από 
τη ∆ΣΕ. 

β) Μέτρο επίτευξης του ειδικού στόχου β) θα είναι το µήκος του σιδηροδροµικού 
δικτύου στην ΕΕ των 27 και το µήκος του σιδηροδροµικού δικτύου υψηλής ταχύτητας 
στην ΕΕ των 27· 

                                                 
55 Μέτρηση: πολίτες και επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 
56 ∆ιασυνοριακές δηµόσιες υπηρεσίες: δεν είναι ακόµη δυνατόν να µετρηθούν, καθώς ο κατάλογος των 

υπηρεσιών αυτών καταρτίζεται επί του παρόντος από τα κράτη µέλη (∆ράση 91 του Ψηφιακού Θεµατολογίου 
που θα ολοκληρωθεί µέχρι τα τέλη του-2011). 
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γ) Μέτρο επίτευξης του ειδικού στόχου γ) θα είναι ο αριθµός λιµένων και αερολιµένων 
που θα συνδεθούν µε το σιδηροδροµικό δίκτυο. 

2. Στον τοµέα της ενέργειας: 

α) Μέτρο επίτευξης του ειδικού στόχου α) θα είναι ο αριθµός έργων που διασυνδέουν 
πραγµατικά τα δίκτυα των κρατών µελών και θα άρουν τα εσωτερικά σηµεία συµφόρησης. 

β) Μέτρο επίτευξης του ειδικού στόχου β) θα είναι η εξέλιξη της ανθεκτικότητας και 
της ασφάλειας των λειτουργιών του συστήµατος, καθώς και ο αριθµός έργων 
διαφοροποίησης των πηγών εφοδιασµού, των προµηθευόντων εταίρων και των οδεύσεων 
εφοδιασµού· 

γ) Μέτρο επίτευξης του ειδικού στόχου γ) θα είναι η µεταφφορά ενέργειας από 
ανανεώσιµες πηγές από την παραγωγή σε µείζονα κέντρα κατανάλωσης και εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης, και το σύνολο των εκποµπών CO2 που θα αποφευχθούν µε την κατασκευή 
έργων χρηµατοδοτηµένων από τη ∆ΣΕ. 

3. Στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών: 

α) Μέτρο επίτευξης του ειδικού στόχου α) θα είναι το επίπεδο ταχείας και υπερταχείας 
ευρυζωνικής κάλυψης και ο αριθµός νοικοκυριών που εγγράφηκαν συνδροµητές για 
ευρωζωνικές συνδέσεις άνω των 100 Mbs·  

β) Μέτρο επίτευξης του ειδικού στόχου β) θα είναι το ποσοστό πολιτών και 
επιχειρήσεων που χρησιµοποιούν τις δηµόσιες επιγραµµικές υπηρεσίες και τη 
διαθεσιµότητά τους διασυνοριακώς. 

1.5. Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας  

1.5.1. Βραχυπρόθεσµη ή µακροπρόθεσµη κάλυψη αναγκών  

Βλ. επεξηγηµατικό σηµείωµα σχετικά µε τις ανάγκες 

Πληθυσµός στόχος: Ολόκληρη η ΕΕ 

1.5.2. Προστιθέµενη αξία παρέµβασης της ΕΕ (βλ. επίσης σηµείο 2.3 της αιτιολογικής έκθεσης) 

Στις 29 Ιουνίου 2011, η Επιτροπή εξέδωσε την ανακοίνωση µε τίτλο «Προϋπολογισµός για 
την «Ευρώπη 2020» (ανακοίνωση για το πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο (Π∆Π)), η 
οποία είναι η κύρια τοποθέτησή της για τα οικονοµικά της Ένωσης την περίοδο 2014-
2020. Εστιάζεται στην κατά προτεραιότητα χρηµατοδότηση σε επίπεδο ΕΕ κατά τρόπον 
ώστε να δηµιουργείται πραγµατική προστιθέµενη αξία για όλους τους πολίτες. 
Προγράµµατα και µέσα που περιλάµβανε το Π∆Π ανασχεδιάσθηκαν, ώστε να 
εξασφαλισθεί ότι τα αποτελέσµατα και οι επιπτώσεις τους θα προαγάγουν τις κύριες 
προτεραιότητες πολιτικής της ΕΕ. Συγκεκριµένα, το πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο 
εκσυγχρονίσθηκε µε ανακατανοµή των πόρων σε πεδία προτεραιότητας, ένα από τα οποία 
είναι οι πανευρωπαϊκές υποδοµές. 
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Στην ανακοίνωση για το πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο τονίσθηκε ότι για την πλήρη 
λειτουργία της ενιαίας αγοράς χρειάζεται σύγχρονη και υψηλών επιδόσεων υποδοµή που 
να συνδέει την Ευρώπη, ιδίως στα πεδία των µεταφορών, της ενέργειας και των 
τηλεπικοινωνιών. Προς το σκοπό αυτό, απαιτούνται σηµαντικές επενδύσεις, τόσο από τον 
δηµόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τοµέα. Υπολογίζεται ότι την περίοδο 2014-2020 
χρειάζονται περίπου 200 δισεκατ. ευρώ για να ολοκληρωθούν τα διευρωπαϊκά δίκτυα 
ενέργειας όσον αφορά τη µεταφορά ενέργειας και µόνον, 500 δισεκατ. ευρώ πρέπει να 
επενδυθούν στα διευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών και περισσότερα από 250 δισεκατ. ευρώ 
στις τηλεπικοινωνίες. 

Στην ανακοίνωση για το πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο, αναγνωρίζεται ότι το 
µεγαλύτερο µέρος των αναγκαίων επενδύσεων µπορεί και πρέπει να προέλθει από την 
αγορά, αλλά τονίσθηκε ταυτόχρονα η προστιθεµένη αξία της Ένωσης να εξασφαλίσει τη 
χρηµατοδότηση των πανευρωπαϊκών διασυνοριακών έργων που θα συνδέουν το κέντρο µε 
την περιφέρεια προς όφελος όλων. Η πείρα έχει δείξει ότι στην στοχοθέτηση σε εθνικό 
επίπεδο δεν δίδεται επαρκώς προτεραιότητα σε πολυκρατικές και διασυνοριακές 
επενδύσεις που θα εφοδιάσουν την ενιαία αγορά µε τις υποδοµές που χρειάζεται. 
Επιπλέον, την επαύριον τις χρηµατοπιστωτικής κρίσης, τα περιθώρια στους ιδιωτικούς και 
δηµόσιους χρηµατοδοτικούς πόρους δηµιούργησαν κάποια αβεβαιότητα όσον αφορά την 
έκταση των απαιτούµενων επενδύσεων. Το πρόβληµα είναι πιθανότερο να τεθεί ιδίως στα 
έργα διευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, για τα οποία απαιτούνται ιδιαίτερα υψηλές και 
µακροχρόνιες επενδύσεις, λόγω της εγγενούς υψηλότερης τεχνικής πολυπλοκότητάς τους, 
καθώς και της ανάγκης διασυνοριακού συντονισµού τους. Για να καλυφθεί αυτό το κενό, 
πρέπει να εξευρεθούν συµπληρωµατικές λύσεις για την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων 
και τη δηµιουργία σταθερών χρηµατοδοτικών ροών από την κεφαλαιαγορά και τις 
τράπεζες. Τα κεφάλαια της ΕΕ πρέπει να συνοδεύσουν τη δυναµική της αγοράς, 
παρέχοντας κίνητρα και όχι υποκαθιστώντας τη συµµετοχή της αγοράς στη 
χρηµατοδότηση υποδοµών. Συγκεκριµένα, όπως υπογραµµίσθηκε στην ανακοίνωση 
επανεξέτασης του προϋπολογισµού, ο ενωσιακός προϋπολογισµός ενδείκνυται ιδιαιτέρως 
για να καλύψει τα κενά των κρατών µελών. 

Προς το σκοπό αυτό, η ∆ιευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα παρέχει ενωσιακά 
κεφάλαια για έργα µε πραγµατικά ενωσιακή προστιθέµενη αξία, ιδίως για διασυνοριακά 
έργα, έργα εξάλειψης σηµείων συµφόρησης ή έργα επωφελή σε κλίµακα ΕΕ. 

Όσον αφορά το µέγεθος των αναγκαίων επενδύσεων, τα ενωσιακά χρηµατοδοτικά µέσα, 
και ιδίως τα καινοτόµα χρηµατοδοτικά µέσα, θα συµβάλουν στην προσέλκυση της 
αναγκαίας συµµετοχής του ιδιωτικού τοµέα, ώστε να επιταχυνθεί η ανάπτυξη 
πανευρωπαϊκών υποδοµών. 

1.5.3. ∆ιδάγµατα από ανάλογες εµπειρίες του παρελθόντος 

Βάσει του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου της περιόδου 2007-2013, ορισµένα 
προγράµµατα προβλέπουν τη χρηµατοδότηση υποδοµών στον τοµέα των µεταφορών, της 
ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών, όπως είναι µεταξύ άλλων το πρόγραµµα ∆Ε∆-Μ, το 
πρόγραµµα ∆Ε∆-Ε, το πρόγραµµα «Υποστήριξη της πολιτικής για τις ΤΠΕ» για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία, το Ταµείο Συνοχής, το ΕΤΠΑ, το Ευρωπαϊκό 
Ενεργειακό Πρόγραµµα Ανάκαµψης και το πρόγραµµα Marco Polo.  
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Οι εκ των υστέρων αξιολογήσεις αυτών των προγραµµάτων έδειξαν ότι, και στους τρεις 
τοµείς, η ενωσιακή χρηµατοδοτική στήριξη διαδραµάτισε σηµαντικό ρόλο στην τόνωση 
της ανάπτυξης των υποδοµών. Ωστόσο, επισηµαίνεται επίσης ότι στο παρελθόν δεν ήταν 
ικανοποιητικές οι πολιτικές χρηµατοδότησης των ∆Ε∆ για την αντιµετώπιση των 
αδυναµιών της αγοράς/των κανονιστικών ρυθµίσεων που ευθύνονται για την παρούσα 
κατάσταση και στη δηµιουργία οικονοµικής απόδοσης. 

Η ανάπτυξη υποδοµών έπασχε από τον κατακερµατισµό των προγραµµάτων και των 
χρηµατοδοτικών µέσων, όπως και από µεγάλη ανοµοιογένεια των όρων χρηµατοδότησης, 
τόσο για καθένα από τους τοµείς όσο και συνολικά, γεγονός που επιφέρει 
αλληλεπικαλύψεις, κενά στη χρηµατοδότηση και ανεπαρκή αξιοποίηση των συνεργειών. 
Οι διαφορετικοί κανόνες επιλεξιµότητας και διαχείρισης, οι αλληλεπικαλυπτόµενοι αλλά 
και ασύνδετοι στόχοι και ο χαλαρός ή και ανύπαρκτος συντονισµός προτεραιοτήτων 
περιπλέκει την υλοποίηση και µειώνει την απόδοση της χρηµατοδοτικής συνδροµής. Η 
διάθεση διαφορετικών χρηµατοδοτικών πόρων στους ίδιους τοµείς προκαλεί επίσης 
«κεφαλαιοθηρία», εφόσον πρέπει να υποβληθεί εκ νέου η ίδια πρόταση έργου εάν δεν γίνει 
δεκτή στο πλαίσιο ενός από τα προγράµµατα.  

Επιπλέον, η στήριξη υποδοµών σε επίπεδο ΕΕ στους αντίστοιχους τοµείς θα µπορούσε να 
βελτιωθεί µε: 

- εστίαση σε έργα µε πραγµατική ενωσιακή προστιθέµενη αξία, ιδίως σε διασυνοριακά 
έργα, έργα εξάλειψης σηµείων συµφόρησης ή έργα επωφελή σε κλίµακα ΕΕ κατά τα οποία 
αξιοποιούνται οι συνέργειες µεταξύ δύο ή τριών τοµέων· 

- αύξηση της µόχλευσης της ενωσιακής χρηµατοδότησης: συχνά, οι πραγµατικοί 
συντελεστές συγχρηµατοδότησης είναι υπερβολικά χαµηλοί για να ωθήσουν την έναρξη 
ενός έργου· 

- ενθάρρυνση µεγαλύτερης συµµετοχής του ιδιωτικού τοµέα µε τη χρήση χρηµατοδοτικών 
µέσων επιπροσθέτως των επιχορηγήσεων, οι οποίες παραδείγµατος χάριν έχουν αποδειχθεί 
πολύ αποτελεσµατικές και αποδοτικές για τη χρηµατοδοτική διευκόλυνση επιµερισµού του 
κινδύνου·  

- απλούστευση των κανόνων και των διαδικασιών χρηµατοδότησης. 

Η ∆ΣΕ περιλαµβάνει χρηµατοδοτικά µέσα και για τους τρεις τοµείς, µε τα οποία θα 
αντιµετωπισθούν καλύτερα οι αδυναµίες πολυδιάσπασης που προαναφέρθηκαν, ορίζει 
ρητά τις προτεραιότητες χρηµατοδότησης, προτείνει καλύτερα στοχοθετηµένους 
συντελεστές χρηµατοδότησης και διευρύνει τη δέσµη των χρηµατοδοτικών µέσων µε την 
καθιέρωση νέων, ώστε να αυξηθεί η χρηµατοδότηση από τον ιδιωτικό τοµέα. 

1.5.4. Συνοχή και ενδεχόµενη συνέργεια µε άλλα συναφή µέσα 

Εσωτερική συνοχή της ∆ΣΕ: 

Ο κανονισµός για τη ∆ΣΕ πρέπει να επιφέρει εξισορρόπηση της ανάγκης απλούστευσης 
και εναρµόνισης των κανόνων και των διαδικασιών χρηµατοδότησης µε την τήρηση των 
ειδικών για κάθε τοµέα στόχων πολιτικής.  
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Ο κανονισµός για τη ∆ΣΕ θέτει τους όρους, τις µεθόδους και τις διαδικασίες παροχής 
ενωσιακής ενίσχυσης για διευρωπαϊκά δίκτυα, για τα οποία θα εκδοθούν αυτοτελείς 
κατευθυντήριες γραµµές υπό µορφή κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου.  

Τηρήθηκε πλήρης συνοχή µε τον ισχύοντα και τον µελλοντικό δηµοσιονοµικό κανονισµό. 
Τυχόν εξαιρέσεις δικαιολογούνται δεόντως σε νοµοθετήµατα. 

Συνέργεια µε άλλα σχετικά µέσα: 

Η προτεινόµενη πρωτοβουλία είναι πλήρως σύµφωνη µε την ανακοίνωση για το πολυετές 
δηµοσιονοµικό πλαίσιο του 2011 και το συνοδευτικό της έγγραφο. Η στρατηγική 
«Ευρώπη 2020», η επανεξέταση του προϋπολογισµού της ΕΕ, η πράξη για την ενιαία 
αγορά και η ανακοίνωση για το πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο διαµορφώνουν το 
πλαίσιο για την προτεινόµενη πρωτοβουλία, οι στόχοι της οποίας υπηρετούν τις οριζόντιες 
πολιτικές που προαναφέρονται. Το Ταµείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) θα εξακολουθήσουν να αποτελούν πόρο 
χρηµατοδότησης των υποδοµών µεταφορών του κεντρικού και του εκτεταµένου δικτύου, 
καθώς και των δικτύων τηλεπικοινωνιών και ενέργειας µε αποκεντρωµένη διαχείριση. 
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1.6. ∆ιάρκεια και δηµοσιονοµικές επιπτώσεις  

Χ Πρόταση/πρωτοβουλία περιορισµένης διάρκειας  

• X Πρόταση/πρωτοβουλία από 01/01/2014 έως 31/12/2020  

• X ∆ηµοσιονοµικές επιπτώσεις από το 2014 µέχρι το 2030  

 Πρόταση/πρωτοβουλία απεριόριστης διάρκειας 

• Περίοδος σταδιακής εφαρµογής από το ΕΕΕΕ µέχρι το ΕΕΕΕ, 

• και στη συνέχεια λειτουργία µε κανονικό ρυθµό. 

1.7. Προβλεπόµενος(οι) τρόπος(οι) διαχείρισης57  

X Κεντρική άµεση διαχείριση από την Επιτροπή  

X Κεντρική έµµεση διαχείριση µε ανάθεση καθηκόντων εκτέλεσης σε: 

• X εκτελεστικούς οργανισµούς  

• X οργανισµούς που δηµιουργούνται από τις Κοινότητες58  

• X εθνικούς δηµόσιους οργανισµούς/οργανισµούς µε αποστολή δηµόσιας υπηρεσίας  

•  πρόσωπα επιφορτισµένα µε την εκτέλεση συγκεκριµένων δράσεων δυνάµει του τίτλου 
V της συνθήκης για την για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προσδιορίζονται στην αντίστοιχη 
βασική πράξη κατά την έννοια του άρθρου 49 του δηµοσιονοµικού κανονισµού  

 Επιµερισµένη διαχείριση µε τα κράτη µέλη  

 Αποκεντρωµένη διαχείριση µε τρίτες χώρες  

X Από κοινού διαχείριση µε διεθνείς οργανισµούς (όπως προσδιορίζεται κατωτέρω) 

Αν αναφέρονται περισσότεροι τρόποι διαχείρισης, παρακαλείσθε να τους διευκρινίσετε στο τµήµα «Παρατηρήσεις». 

Παρατηρήσεις  

Επιχορηγήσεις (για όλους ή ορισµένους τοµείς, κατόπιν περαιτέρω αποφάσεων) θα χορηγηθούν από 
υπάρχοντες ή µελλοντικούς οργανισµούς. 

Περαιτέρω καθήκοντα επιτρέπεται να ανατεθούν στην ΕΤΕπ, το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων 
(ΕΤΕ) ή άλλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, διεθνείς οργανισµούς (π.χ. ο Eurocontrol), οργανισµούς µε 
αποστολή δηµόσιας υπηρεσίας ή φορείς αναφερόµενους στο άρθρο 185 του δηµοσιονοµικού 

                                                 
57 Οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τους τρόπους διαχείρισης, καθώς και οι παραποµπές στον δηµοσιονοµικό κανονισµό 

είναι διαθέσιµες στον δικτυακό τόπο BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html 
58 Όπως αναφέρονται στο άρθρο 185 του δηµοσιονοµικού κανονισµού. 

http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
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κανονισµού (π.χ. Οργανισµός Συνεργασίας των Ρυθµιστικών Αρχών Ενεργείας) (άρθρα 200 και 201 
του αναθεωρηµένου δηµοσιονοµικού κανονισµού). 
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2. ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

2.1. Κανόνες παρακολούθησης και αναφοράς  

Προσδιορίζονται η συχνότητα και οι όροι. 

Το τρέχον πρόγραµµα θα παρακολουθείται µε ενδιάµεση αξιολόγηση του κανονισµού για τη 
∆ΣΕ, καθώς και µε επανεξέταση της απόδοσης. Επιπλέον, θα πραγµατοποιούνται ενδιάµεσες 
επανεξετάσεις των πολυετών προγραµµάτων εργασίας. 

Σε εκ των υστέρων αξιολόγηση που θα πραγµατοποιηθεί σε στενή συνεργασία µε τα κράτη 
µέλη και τους δικαιούχους θα εξετασθεί η αποτελεσµατικότητα και η απόδοση της ∆ΣΕ και ο 
αντίκτυπός της στην οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή και η συµβολή της στην 
επίτευξη των ενωσιακών προτεραιοτήτων για ευφυή, βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς 
ανάπτυξη.  

Στην πρόταση για τη ∆ΣΕ προβλέπεται επίσης η δυνατότητα αξιολόγησης των µεθόδων 
εκτέλεσης των έργων, καθώς και των επιπτώσεων της υλοποίησής τους, ώστε να αποτιµάται 
κατά πόσον επιτεύχθηκαν οι στόχοι, περιλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν την προστασία 
του περιβάλλοντος. 

Όσον αφορά τις δράσεις, οι δικαιούχοι θα παρέχουν τακτικά και βάσει των 
συµφωνιών/αποφάσεων εκθέσεις σχετικά µε τις προς υλοποίηση δράσεις. Στον κανονισµό για 
τη ∆ΣΕ προβλέπεται επίσης η δυνατότητα να ζητούν τα κράτη µέλη ειδικές αξιολογήσεις των 
δράσεων και των σχετικών µε αυτές έργων. 

2.2. Σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου  

2.2.1. Κίνδυνοι που έχουν εντοπιστεί 

- καθυστερήσεις στην υλοποίηση έργου  

- ενδεχόµενη κακοδιαχείριση της ενωσιακής χρηµατοδοτικής συνδροµής από τους 
δικαιούχους 

- ανεπαρκής απορρόφηση των χρηµατοδοτικών µέσων από την αγορά· 

- αλλαγή των συνθηκών στην αγορά µε την πάροδο του χρόνου. 

2.2.2. Προβλεπόµενη(ες) µέθοδος(οι) ελέγχου  

Η ∆ΣΕ θα εφαρµοσθεί κυρίως κεντρικά µε άµεση ή έµµεση κεντρική διαχείριση από την 
Επιτροπή. Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι πιθανή η κοινή διαχείριση. Όσον αφορά τις 
επιχορηγήσεις, τα κύρια στοιχεία του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου είναι οι διαδικασίες 
επιλογής και αξιολόγησης των προτάσεων επιχορήγησης (εκ των προτέρων έλεγχοι), τεχνικοί 
έλεγχοι και έλεγχοι οικονοµικών συναλλαγών κατά τη διάρκεια της διαχείρισης των έργων 
βασιζόµενοι στις εκθέσεις και τους εκ των υστέρων ελέγχους των δικαιούχων. 
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Όσον αφορά τις µεθόδους ελέγχου για τις επιχορηγήσεις, δεν προβλέπονται αλλαγές. 
Εκτιµάται ότι η ∆ΣΕ θα έχει παρεµφερή χαρακτηριστικά κινδύνου και θα εφαρµοσθεί 
παρεµφερής στρατηγική ελέγχου. Συνεπώς, εκτιµάται ότι το αναµενόµενο επίπεδο µη 
συµµόρφωσης θα είναι παρεµφερές µε αυτό που διαπίστωσε ο Εκτελεστικός Οργανισµός του 
∆ιευρωπαϊκού ∆ικτύου Μεταφορών κατά τη διαχείριση έργων ∆Ε∆-Μ: 

Η µεθοδολογία για τους οικονοµικούς ελέγχους βασίζεται σε δειγµατοληψία εν µέρει 
τυχηµατική και εν µέρει βασιζόµενη σε κινδύνους. Το ποσοστό διαπιστωθέντων σφαλµάτων 
(συστάσεις οικονοµικών αναπροσαρµογών ως ποσοστό των πληρωµών που 
πραγµατοποιήθηκαν) ήταν κάτω του 1% το 2009 και το 2010. Αυτό αποδίδεται εν µέρει στην 
ανταλλαγή γνώσεων µε το δηµοσιονοµικό κύκλωµα εκ των προτέρων (συνεδριάσεις για τα 
διδάγµατα από τους οικονοµικούς ελέγχους του 2008 και του 2009 και τις τεχνικές πρόληψης 
της απάτης). Λόγω του περιορισµένου µεγέθους του δείγµατος και του συνδυασµού 
τυχηµατικών/αναλόγων των κινδύνων δειγµατοληψιών για τους ελέγχους, τα ποσοστά 
σφαλµάτων είναι δυνατόν να προβληθούν σε όλα τα έργα που διαχειρίζεται ο Εκτελεστικός 
Οργανισµός του ∆ιευρωπαϊκού ∆ικτύου Μεταφορών. 

Στις συµφωνίες και τις αποφάσεις για την υλοποίηση των δράσεων θα προβλέπονται η 
άσκηση εποπτείας και δηµοσιονοµικού ελέγχου από την Επιτροπή, ή από τους 
εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους της, καθώς και η διενέργεια ελέγχων από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο και επιτόπιων εξακριβώσεων από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της 
Απάτης (OLAF), σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ορίζονται στον κανονισµό (Ευρατόµ, ΕΚ) 
αριθ. 2185/96 του Συµβουλίου, της 11ης Νοεµβρίου 1996, σχετικά µε τους ελέγχους και 
εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή µε σκοπό την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες, και στον 
κανονισµό (EΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 
25ης Μαΐου 1999, σχετικά µε τις έρευνες που πραγµατοποιούνται από την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF).  

Όσον αφορά την εφαρµογή των χρηµατοδοτικών µέσων, σε οποιαδήποτε συµφωνία µε 
οντότητα στην οποία ανατίθενται καθήκοντα ή µε άλλους εµπλεκόµενους 
χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς θα προβλέπεται ρητά η άσκηση των αρµοδιοτήτων ελέγχου 
από την Επιτροπή και από το Ελεγκτικό Συνέδριο των εγγράφων και εγκαταστάσεων, καθώς 
και των πληροφοριών, ακόµη και εάν αυτές είναι αποθηκευµένες σε ηλεκτρονικά µέσα, όλων 
των τρίτων µερών που έλαβαν ενωσιακά κονδύλια. 

2.2.3. Φύση και ένταση των ελέγχων 
Συµπεράσµατα των 
ελέγχων 

Ποσό σε εκατ. ευρώ Αριθµός δικαιούχων: 
συναλλαγές (% επί του 
συνόλου) 

Έκταση του 
ελέγχου * 
(αξιολόγηση 
από 1 έως 4) 

Κάλυψη 
(% επί της 
αξίας) 

1) συνολική 
παρακολούθηση όλων 
των έργων: 100% 

1 100% ∆ιαχείριση των 
δράσεων από 

αξιολόγηση ελέγχων 
εκ των υστέρων 

371** 

2) έλεγχος επιλεγµένων 
έργων: 5% 

4 10% 

(**) ποσό κατά προσέγγιση µε βάση τον υπολογισµό 9,9 εκατ. ευρώ x 7 x 6, όπου: 
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• 9 9 εκατ. ευρώ, το ετήσιο διοικητικό κόστος MEUR του Εκτελεστικού Οργανισµού 
∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων Μεταφορών για επιχειρησιακές πιστώσεις 8 δισεκατ. ευρώ 

• 7 ο αριθµός ετών του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου 

• 6 ο πολλαπλασιαστής για να επιτευχθεί το χαρτοφυλάκιο της ∆ΣΕ 50 δισεκατ. ευρώ. 

2.3. Μέτρα για την πρόληψη της απάτης και των παρατυπιών  

Προσδιορίζονται τα υφιστάµενα ή προβλεπόµενα µέτρα πρόληψης και προστασίας. 

Η Επιτροπή θα εξασφαλίσει ότι, κατά την υλοποίηση δράσεων που χρηµατοδοτούνται 
δυνάµει του παρόντος κανονισµού, τα οικονοµικά συµφέροντα της Ένωσης θα 
προστατεύονται µε την εφαρµογή προληπτικών µέτρων κατά της απάτης, της διαφθοράς και 
κάθε άλλης παράνοµης δραστηριότητας, µε τη διενέργεια αποτελεσµατικών ελέγχων και µε 
την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και, σε περίπτωση που θα διαπιστώνονται 
παρατυπίες, µε την επιβολή αποτελεσµατικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων, 
σύµφωνα µε τους κανονισµούς (EΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2988/95, (Ευρατόµ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 
του Συµβουλίου, και τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου. 

Η Επιτροπή ή οι αντιπρόσωποί της και το Ελεγκτικό Συνέδριο θα έχουν ελεγκτική 
αρµοδιότητα βάσει δικαιολογητικών και επιτόπιου ελέγχου, η οποία θα ασκείται σε όλους 
τους δικαιούχους, εργολάβους και υπεργολάβους που έλαβαν ενωσιακά κονδύλια. 

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF) εξουσιοδοτείται να διενεργεί 
ελέγχους και επιθεωρήσεις οικονοµικών φορέων τους οποίους αφορά, άµεσα ή έµµεσα, αυτή 
η χρηµατοδότηση, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ορίζει ο κανονισµός (Eυρατόµ, EΚ) αριθ. 
2185/96, για να τεκµηριώνει την ύπαρξη απάτης, διαφθοράς ή άλλης παράνοµης 
δραστηριότητας, συνδεόµενης µε συµφωνία επιδότησης ή απόφαση ή σύµβαση ενωσιακής 
χρηµατοδότησης, σε βάρος των οικονοµικών συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Οι Γ∆ INFSO, MOVE και ENER έχουν εγκρίνει, ή θα εγκρίνουν µέχρι το 2013, στρατηγικές 
κατά της απάτης και σχετικά σχέδια δράσης σε επίπεδο Γ∆ που θα καλύπτουν όλο τον κύκλο 
δαπανών, λαµβανοµένων υπόψη της αναλογικότητας και ο λόγος κόστους-οφέλους των 
µέτρων που πρέπει να εφαρµοσθούν, τώστε να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση κινδύνου του 
προγράµµατος. 

Οι τρεις Γ∆ θα εξασφαλίσουν ότι θα κατευθύνουν την προσέγγισή τους για τη διαχείριση του 
κινδύνου απάτης στον εντοπισµό πεδίων µε κίνδυνο απάτης, λαµβάνοντας υπόψη ανάλυση 
κόστους-οφέλους ανά τοµέα της κάθε Γ∆ και µε τη βοήθεια της OLAF στην πρόληψη της 
απάτης και την ανάλυση κινδύνου. 

Οι συµβάσεις επιχορηγήσεων και συµβάσεων θα βασίζονται σε τυποποιηµένα υποδείγµατα, οι 
οποίες θα καθορίζουν εν γένει εφαρµοστέα µέτρα κατά της απάτης. 

Για το προσωπικό που χειρίζεται τα έργα θα διοργανωθούν επιµορφωτικά µαθήµατα µε 
αντικείµενο τη διαχείριση των επιχορηγήσεων.  
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Όσον αφορά τα χρηµατοδοτικά µέσα, τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που συµµετέχουν στην 
εκτέλεση δηµοσιονοµικών πράξεων που αφορούν χρηµατοδοτικά µέσα θα οφείλουν να 
τηρούν τα σχετικά πρότυπα που εφαρµόζονται στον τοµέα της πρόληψης νοµιµοποίησης 
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και της καταπολέµησης της τροµοκρατίας. Τα εν 
λόγω ιδρύµατα δεν επιτρέπεται να είναι εγκατεστηµένα σε εδάφη των οποίων οι αρχές δεν 
συνεργάζονται µε την Ένωση για την εφαρµογή των διεθνώς συµπεφωνηµένων φορολογικών 
προτύπων. 

3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ  

(σε τρέχουσες τιµές) 

3.1. Τοµέας(είς) του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου και γραµµή(ές) των δαπανών του 
προϋπολογισµού που επηρεάζονται  

• Υφιστάµενες γραµµές δαπανών του προϋπολογισµού  

Κατά σειρά τοµέων του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου και γραµµών του 
προϋπολογισµού. 

Γραµµή προϋπολογισµού Είδος  
δαπανών Συνεισφορά  

Τοµέας του 
πολυετούς 
δηµοσιονο

µικού 
πλαισίου 

Αριθµός  
Περιγραφή : ∆ιευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών 

∆Π/Μ∆Π 
(59) 

 

χωρών 
της 

ΕΖΕΣ60 

 

υποψηφίων 
για ένταξη 
χωρών61 

 

τρίτων 
χωρών 

κατά την έννοια του 
άρθρου 18 

παράγραφος 1 
στοιχείο αα του 
δηµοσιονοµικού 
κανονισµού  

1 
06 03 03  

 
∆Π ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

1 06 01 04 31 Μ∆Π ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

Γραµµή προϋπολογισµού Είδος  
δαπανών Συνεισφορά  

Τοµέας του 
πολυετούς 
δηµοσιονο

µικού 
πλαισίου 

Αριθµός  
∆ιευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας 

∆Π/Μ∆Π 
(62) 

 

χωρών 
της 

ΕΖΕΣ63 

 

υποψηφίων 
για ένταξη 
χωρών64 

 

τρίτων 
χωρών 

κατά την έννοια του 
άρθρου 18 

παράγραφος 1 
στοιχείο αα του 
δηµοσιονοµικού 
κανονισµού  

                                                 
59 ∆Π= ∆ιαχωριζόµενες πιστώσεις / Μ∆Π= Μη διαχωριζόµενες πιστώσεις 
60 ΕΖΕΣ: Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών.  
61 Υποψήφιες και, κατά περίπτωση, δυνητικά υποψήφιες για ένταξη χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων. 
62 ∆Π= ∆ιαχωριζόµενες πιστώσεις / Μ∆Π= Μη διαχωριζόµενες πιστώσεις 
63 ΕΖΕΣ: Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών.  
64 Υποψήφιες και, κατά περίπτωση, δυνητικά υποψήφιες για ένταξη χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων. 
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1 
32 03 02 (∆Ε∆-E) 

 
∆Π ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

1 32 01 04 XX Μ∆Π ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

Γραµµή προϋπολογισµού Είδος  
δαπανών Συνεισφορά  

Τοµέας του 
πολυετούς 
δηµοσιονο

µικού 
πλαισίου 

Αριθµός  
Περιγραφή προγράµµατος πλαισίου για την 
καινοτοµία και την ανταγωνιστικότητα– ICT-
PSP 

∆Π/Μ∆Π 
(65) 

 

χωρών 
της 

ΕΖΕΣ66 

 

υποψηφίων 
για ένταξη 
χωρών67 

 

τρίτων 
χωρών 

κατά την έννοια του 
άρθρου 18 

παράγραφος 1 
στοιχείο αα του 
δηµοσιονοµικού 
κανονισµού  

1 09 03 XX ∆Π ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

1 09 01 04 XX Μ∆Π ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

Γραµµή προϋπολογισµού Είδος  
δαπανών Συνεισφορά  

Τοµέας του 
πολυετούς 
δηµοσιονο

µικού 
πλαισίου 

Αριθµός  
Περιγραφή : Ταµείο Συνοχής 

∆Π/Μ∆Π 
(68) 

 

χωρών 
της 

ΕΖΕΣ69 

 

υποψηφίων 
για ένταξη 
χωρών70 

 

τρίτων 
χωρών 

κατά την έννοια του 
άρθρου 18 

παράγραφος 1 
στοιχείο αα του 
δηµοσιονοµικού 
κανονισµού  

1 
13 04 02 

 
∆Π ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

1 13 01 04 XX Μ∆Π ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

• Νέες γραµµές του προϋπολογισµού, των οποίων έχει ζητηθεί η δηµιουργία  

Κατά σειρά τοµέων του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου και γραµµών του προϋπολογισµού. 

Γραµµή προϋπολογισµού Είδος 
δαπανών Συνεισφορά  

Τοµέας του 
πολυετούς 
δηµοσιονο

µικού 
πλαισίου 

Αριθµός  
[Τοµέας……………………………………..] ∆Π/Μ∆Π χωρών 

της ΕΖΕΣ

υποψηφίων 
για ένταξη 
χωρών 

τρίτων 
χωρών 

κατά την έννοια του 
άρθρου 18 

παράγραφος 1 
στοιχείο αα του 
δηµοσιονοµικού 
κανονισµού  

 [XX.YY.YY.YY]  ΝΑΙ/Ο
ΧΙ 

ΝΑΙ/ΟΧ
Ι 

ΝΑΙ/Ο
ΧΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ 

                                                 
65 ∆Π= ∆ιαχωριζόµενες πιστώσεις / Μ∆Π= Μη διαχωριζόµενες πιστώσεις 
66 ΕΖΕΣ: Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών.  
67 Υποψήφιες και, κατά περίπτωση, δυνητικά υποψήφιες για ένταξη χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων. 
68 ∆Π= ∆ιαχωριζόµενες πιστώσεις / Μ∆Π= Μη διαχωριζόµενες πιστώσεις 
69 ΕΖΕΣ: Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών.  
70 Υποψήφιες και, κατά περίπτωση, δυνητικά υποψήφιες για ένταξη χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων. 
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Μία και µόνον γραµµή του προϋπολογισµού για τη ∆ιευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» προβλέπεται, ωστόσο, να 

αποφασισθεί αργότερα. 
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3.2. Εκτιµώµενη επίπτωση στις δαπάνες  

3.2.1. Συνοπτική παρουσίαση των εκτιµώµενων επιπτώσεων στις δαπάνες  

εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία) 

Τοµέας του πολυετούς δηµοσιονοµικού 
πλαισίου:  Αριθ. 1 

Τοµέας: Ευφυής και χωρίς αποκλεισµούς οικονοµική µεγέθυνση 

 
 

Γ∆: MOVE 
  Έτος 

N71 

2014 

Έτος 
N+1 

2015 

Έτος 
N+2 

2016 

Έτος 
N+3 

2017 

Έτος 
N+4 

2018 

Έτος 
N+5 

2019 

Έτος 
N+6 

2020 

> 2020 

ΣΥΝΟΛΟ 

 Επιχειρησιακές πιστώσεις           

Πιστώσεις 
ανάληψης 
υποχρεώσεων 

(1) 
2427,3 2687,5 3183,2 3471,8 4000,5 4315,2 4401,9  24487,4 

Αριθµός της γραµµής του προϋπολογισµού 06 
03 03 

Πληρωµές (2) 0 2099,7 2299,7 2449,7 2599,7 2799,7 2999,7 9239,2 24487,4 
Πιστώσεις διοικητικής φύσεως χρηµατοδοτούµενες 
από το κονδύλιο για ειδικά προγράµµατα72  

 
     

  
 

 

Αριθ. γραµµής του προϋπολογισµού 
06.01.04.31(*)  (3) 

12,7 17,5 17,8 18,2 18,5 18,8 19,1  122,6 

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων 
για τη Γ∆ MOVE 

Πιστώσεις 
ανάληψης 
υποχρεώσεων 

=1+1α 
+3 

2440,0 2705,0 3201,0 3490,0 4019,0 4334,0 4421,0 0,0 24610,0 

                                                 
71 Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρµογής της πρότασης/πρωτοβουλίας. 
72 Τεχνική ή/και διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρµογής προγραµµάτων ή/και δράσεων της ΕΕ (πρώην γραµµές «BA»), έµµεση έρευνα, άµεση έρευνα. 
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Πληρωµές 
=2+2α 

+3 12,7 2117,2 2317,5 2467,9 2618,2 2818,5 3018,8 9239,2 24610,0 

(*) Tα στοιχεία αυτά αφορούν την επιδότηση του εκτελεστικού οργανισµού ∆Ε∆-Μ και καλύπτουν τη διαχείριση του µέρους της ∆ΣΕ για τις 
µεταφορές και τη συµπλήρωση της χρηµατοδοτικής στήριξης έργων κοινού ενδιαφέροντος του διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών από προηγούµενα 
προγράµµατα. Tα στοιχεία βασίζονται στην παραδοχή ότι πρόκειται για σύνολο 500 έργων. 
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Γ∆: REGIO 
  Έτος 

N73 

2014 

Έτος 
N+1 

2015 

Έτος 
N+2 

2016 

Έτος 
N+3 

2017 

Έτος 
N+4 

2018 

Έτος 
N+5 

2019 

Έτος 
N+6 

2020 

> 2020 

ΣΥ

 Επιχειρησιακές πιστώσεις           

Πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων 

(1) 
1477,9 1511,9 1544,3 1587,4 1648,9 1693,9 1774  1123Αριθµός της γραµµής του προϋπολογισµού 13 

04 02 Πληρωµές (2) 0,0 972,9 1102,6 1236,5 1291,7 1373,2 1551,3 3710,1 1123
Πιστώσεις διοικητικής φύσεως χρηµατοδοτούµενες 
από το κονδύλιο για ειδικά προγράµµατα74  

 
        

Αριθµός της γραµµής του προϋπολογισµού 13 
01 04 XX (**) 

 (3) 
5,1 5,4 5,6 5,9 6,2 6,6 6,6  4

Πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων 

=1+1α 
+3 1483,0 1517,4 1549,9 1593,3 1655,1 1700,4 1780,6  11ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων 

για τη Γ∆ REGIO  
Πληρωµές =2+2α 

+3 
5,1 978,3 1108,3 1242,4 1297,9 1379,7 1557,9 3710,1 11

 (**) Πρόσθετη στήριξη της επιδότησης του εκτελεστικού οργανισµού ∆Ε∆-Μ (θα δηµιουργηθεί νέα γραµµή του προϋπολογισµού) µε την 
παραδοχή ότι τα ποσά αυτά θα διατεθούν στον Εκτελεστικό Οργανισµό ∆Ε∆-Μ. Ισχύουν οι εφαρµοστέοι βάσει του παρόντος κανονισµού 
κανόνες για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Θα προκηρυχθούν ειδικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για έργα του κεντρικού δικτύου 
αποκλειστικά σε κράτη µέλη επιλέξιµα για χρηµατοδότηση από το Ταµείο Συνοχής. Tα στοιχεία βασίζονται στην παραδοχή ότι πρόκειται για 
σύνολο περίπου 160 έργων. 

                                                 
73 Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρµογής της πρότασης/πρωτοβουλίας. 
74 Τεχνική ή/και διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρµογής προγραµµάτων ή/και δράσεων της ΕΕ (πρώην γραµµές «BA»), έµµεση έρευνα, άµεση έρευνα. 



 

EL 86   E

Γ∆: ENER 
  Έτος 

N75 

2014 

Έτος 
N+1 

2015 

Έτος 
N+2 

2016 

Έτος 
N+3 

2017 

Έτος 
N+4 

2018 

Έτος 
N+5 

2019 

Έτος 
N+6 

2020 

> 2020 

ΣΥΝΟ

 Επιχειρησιακές πιστώσεις           

Πιστώσεις 
ανάληψης 
υποχρεώσεων 

(1) 
1029,52

2 
1333,02

2 
1139,02

2 
1319,02

2 
1495,02

2 
1759,02

2 
2271,02

2 0 10345
Αριθµός της γραµµής του προϋπολογισµού 32 03 
02 

Πληρωµές (2) 452,542 915,785 1174,82
2 

1264,78
2 

1353,26
2 

1568,94
2 

1921,38
2 

1694,13
7 10345

Πιστώσεις διοικητικής φύσεως χρηµατοδοτούµενες 
από το κονδύλιο για ειδικά προγράµµατα76  

 
 

Αριθµός γραµµής του προϋπολογισµού 3201XX 
(***)  (3) 3,478 1,978 1,978 1,978 1,978 1,978 1,978 0 15

           

Πιστώσεις 
ανάληψης 
υποχρεώσεων 

=1+1α 
+3 1033 1335 1141 1321 1497 1761 2273 0 1

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων 
για τη Γ∆ ENER 

Πληρωµές 
=2+2α 

+3 
456,02 917,763 1176,8 1266,76 1355,24 1570,92 1923,36 1694,13

7 1

(***) Στις πιστώσεις αυτές περιλαµβάνονται οι δαπάνες για τους συντονιστές ΕΕ. Επίσης, ενδεχοµένως να συµµετάσχει ο Οργανισµός Συνεργασίας 
των Ρυθµιστικών Αρχών Ενεργείας για να εκτελεί τα καθήκοντα που καθορίζονται στις διατάξεις του κανονισµού σχετικά µε τις κατευθυντήριες 
γραµµές για τις διευρωπαϊκές υποδοµές ενέργειας που θα αποφασιστούν αργότερα. 

                                                 
75 Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρµογής της πρότασης/πρωτοβουλίας. 
76 Τεχνική ή/και διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρµογής προγραµµάτων ή/και δράσεων της ΕΕ (πρώην γραµµές «BA»), έµµεση έρευνα, άµεση έρευνα. 
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Γ∆: INFSO 
  Έτος 

N77 

2014 

Έτος 
N+1 

2015 

Έτος 
N+2 

2016 

Έτος 
N+3 

2017 

Έτος 
N+4 

2018 

Έτος 
N+5 

2019 

Έτος 
N+6 

2020 

> 2020 

ΣΥ

 Επιχειρησιακές πιστώσεις           

Πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων (1) 679,000 843,800 1302,600 1621,400 1734,200 2003,000 2284,000 0 

Αριθµός γραµµής του προϋπολογισµού 0903XX 
Πληρωµές (2) 454,000 683,800 1262,600 1581,400 1719,200 2003,000 2258,000 506,000 

Πιστώσεις διοικητικής φύσεως χρηµατοδοτούµενες 
από το κονδύλιο για ειδικά προγράµµατα78  

 
     

  
 

 

Αριθµός γραµµής του προϋπολογισµού 
090104XX  (3) 2,000 2,200 2,400 2,600 2,800 3,000 3,000 0 

Πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων 

=1+1α 
+3 681,000 846,000 1305,000 1624,000 1737,000 2006,000 2287,000 0 

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων 
για τη Γ∆ INFSO  

Πληρωµές 
=2+2α 

+3 
456,000 686,000 1265,000 1584,000 1722,000 2006,000 2261,000 506,000 

 

Πιστώσεις 
ανάληψης 
υποχρεώσεων 

(4) 
4135,82

2 
4864,32

2 
5624,82

2 
6412,22

2 
7229,72

2 
8077,22

2 
8956,92

2 0,000 45301,0
54  ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων(*) 

Πληρωµές (5) 906,542 3699,28
5 

4737,12
2 

5295,88
2 

5672,16
2 

6371,64
2 

7179,08
2 

11439,
34 

45301,0
54 

 ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικής φύσεως που 
χρηµατοδοτούνται από το κονδύλιο ειδικών 

(6) 18,178 21,678 22,178 22,778 23,278 23,778 24,078 0 155,946 

                                                 
77 Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρµογής της πρότασης/πρωτοβουλίας. 
78 Τεχνική ή/και διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρµογής προγραµµάτων ή/και δράσεων της ΕΕ (πρώην γραµµές «BA»), έµµεση έρευνα, άµεση έρευνα. 
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προγραµµάτων(*)  

Πιστώσεις 
ανάληψης 
υποχρεώσεων 

=4+ 6 
4154,00

0 
4886,00

0 
5647,00

0 
6435,00

0 
7253,00

0 
8101,00

0 
8981,00

0 0,000 45457,0
00 ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων  

του ΤΟΜΕΑ 1(*) 
του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου 

Πληρωµές =5+ 6 924,720 3720,96
3 

4759,30
0 

5318,66
0 

5695,44
0 

6395,42
0 

7203,16
0 

11439,
337 

45457,0
00 

(*) εξαιρουµένων των ποσών από τη Γ∆ REGIO (Ταµείο Συνοχής) 
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Πιστώσεις 
ανάληψης 
υποχρεώσεων 

(4) 

5613,72
2 

6376,22
2 

7169,12
2 

7999,62
2 

8878,62
2 

9771,12
2 

10730,8
22 0,000 

56539,3
54 

 ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων(**)

Πληρωµές (5) 

906,542 
4672,18

5 
5839,72

2 
6532,38

2 
6963,86

2 
7744,84

2 
8730,28

2 
15149,

44 
56539,3

54 
 ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικής φύσεως που 
χρηµατοδοτούνται από το κονδύλιο συγκεκριµένων 
προγραµµάτων(**) 

(6) 

23,278 27,078 27,778 28,678 29,478 30,378 30,778 0 197,346 

Πιστώσεις 
ανάληψης 
υποχρεώσεων 

=4+ 6 

5637,00
0 

6403,30
0 

7196,90
0 

8028,30
0 

8908,10
0 

9801,50
0 

10761,6
00 0,000 

56736,7
00 

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων  
του ΤΟΜΕΑ 1(**) 

του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου 

 
Πληρωµές =5+ 6 

929,820 
4699,26

3 
5867,50

0 
6561,06

0 
6993,34

0 
7775,22

0 
8761,06

0 
15149,

437 
56736,7

00 

(**) συµπεριλαµβανοµένων των ποσών από τη Γ∆ REGIO (Ταµείο Συνοχής) 

Αν η πρόταση/πρωτοβουλία επηρεάζει περισσότερους από έναν τοµείς: (άνευ αντικειµένου) 
Πιστώσεις 
ανάληψης 
υποχρεώσεων 

(4)          
 ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων  

Πληρωµές (5)          

 ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικής φύσεως που 
χρηµατοδοτούνται από το κονδύλιο συγκεκριµένων 
προγραµµάτων  

(6)          

Πιστώσεις 
ανάληψης 
υποχρεώσεων 

=4+ 6          
ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων  

υπό τους ΤΟΜΕΙΣ 1 έως 4 
του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου 

(Ποσό αναφοράς) Πληρωµές =5+ 6          
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Τοµέας του πολυετούς δηµοσιονοµικού 
πλαισίου:  5 «∆ιοικητικές δαπάνες» 

εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία) 

   Έτος 
2014 

Έτος 
2015 

Έτος 
2016 

Έτος 
2017 

Έτος 
2018 

Έτος 
2019 

Έτος 
2020 ΣΥΝΟΛΟ 

Γ∆: MOVE 
 Ανθρώπινοι πόροι  4,198 4,516 4,771 5,089 5,280 5,280 5,280 34,414 

 Άλλες διοικητικές δαπάνες  1,100 1,110 1,120 1,230 1,240 1,250 1,260 8,310 

ΣΥΝΟΛΟ Γ∆ MOVE Πιστώσεις  5,298 5,626 5,891 6,319 6,520 6,530 42,724 
42,724

 
 

Γ∆: ENER (*) 

 Ανθρώπινοι πόροι  5,406 6,233 7,123 7,315 7,315 7,506 7,506 48,404 

 Άλλες διοικητικές δαπάνες  0,171 0,171 0,171 0,471 0,171 0,171 0,471 
1,797

 

ΣΥΝΟΛΟ Γ∆ ENER  5,577 6,404 7,294 7,786 7,486 7,677 7,977 
50,201

 
 

Γ∆: INFSO (*) 
 Ανθρώπινοι πόροι  11,117 12,451 14,484 15,310  16,263  17,025  17,279  103,929 

 Άλλες διοικητικές δαπάνες  0,200 0,210 0,220 0,230 0,240 0,250 0,260 1,610 

ΣΥΝΟΛΟ Γ∆ INFSO Πιστώσεις  11,317 12,661 14,704 15,540  16,503  17,275  17,539  105,539 

(*) Οι Γ∆ ENER και INFSO ενδέχεται επίσης (εν µέρει) να εξωτερικεύσουν την εφαρµογή της ∆ΣΕ σε οργανισµούς. Τα ποσά και οι τεκµαρτοί 
υπολογισµοί θα αναπροσαρµοσθούν εάν χρειασθεί ανάλογα µε τα αποτελέσµατα της διαδικασίας εξωτερίκευσης. 
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ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων 
υπό τον ΤΟΜΕΑ 5 

του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου  

(Σύνολο αναλήψεων 
υποχρεώσεων  
= Σύνολο πληρωµών) 

22,192 24,691 27,889 29,645 30,509 31,482 32,056 
198,464
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εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία) 

 
  Έτος 

201479 

 

Έτος 
2015 

Έτος 
2016 

Έτος 
2017 

Έτος 
2018 

Έτος 
2019 

Έτος 
2020 > 2020 ΣΥΝΟΛ

Ο 

Πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων 

4176,19
2 

4910,69
1 

5674,88
9 

6464,64
5 

7283,50
9 

8132,48
2 

9013,05
6 0,000 

45655,4
64 ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων  

υπό τους ΤΟΜΕΙΣ 1 έως 5(*) 
του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου  Πληρωµές 946,912 

3745,65
4 

4787,18
9 

5348,30
5 

5725,94
9 

6426,90
2 

7235,21
6 

11439,
337 

45655,4
64 

(*) εξαιρουµένων των ποσών από τη Γ∆ REGIO (Ταµείο Συνοχής)  

 
  Έτος 

201480 

 

Έτος 
2015 

Έτος 
2016 

Έτος 
2017 

Έτος 
2018 

Έτος 
2019 

Έτος 
2020 > 2020 ΣΥΝΟΛ

Ο 

Πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων 

5659,19
2 

6427,99
1 

2327,88
9 

8057,94
5 

8057,94
5 

9832,98
2 

10793,6
56 0,000 

56935,1
64 ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων  

υπό τους ΤΟΜΕΙΣ 1 έως 5(**) 
του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου  Πληρωµές 952,012 

4723,95
4 

5895,38
9 

6590,70
5 

7023,84
9 

7806,70
2 

8793,11
6 

15149,
437 

56935,1
64 

(**) συµπεριλαµβανοµένων των ποσών από τη Γ∆ REGIO (Ταµείο Συνοχής) 

                                                 
79 Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρµογής της πρότασης/πρωτοβουλίας. 
80 Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρµογής της πρότασης/πρωτοβουλίας. 
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3.2.2. Εκτιµώµενη επίπτωση στις επιχειρησιακές πιστώσεις  

•  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων  

• X Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων, όπως εξηγείται κατωτέρω: 

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

  Έτος 
2014 

Έτος 
2015 

Έτος 
2016 

Έτος 
2017 

Εισάγονται όσα έτη χρειάζονται, ώστε να 
αντικατοπτρίζεται η διάρκεια του αντίκτυπου 

(Πρβλ. σηµείο 1.6) 

ΣΥΝΟΛΟ 

AΠOTEΛΕΣΜATA 

Προσδιορ
ισµός των 
στόχων 
και των 
αποτελεσ

µάτων  

 

 

Είδος 
αποτελέσµατ

ος81 

 

Μέσο 
κόστος  
του 

αποτελ
έσµατο

ς 

Α
ρι
θµ
ός

 
λ

ά

Κόστο
ς 

Α
ρι
θµ
ός

 
απ
οτ
ελ
εσ

µά
τω
ν

Κόστος 

Α
ρι
θµ
ός

 
απ
οτ
ελ
εσ

µά
τω
ν

Κόστο
ς 

Α
ρι
θµ
ός

 
απ
οτ
ελ
εσ

µά
τω
ν 

Κόστος 

Α
ρι
θµ
ός

 

Κόστος

Α
ρι
θµ
ός

 

Κόσ
τος 

Α
ρι
θµ
ός

 
απ
οτ
ελ
εσ

µά
τω
ν

Κόστος Συν
ολι
κός 
αρι
θµό
ς 

απο
τελ
εσµ
άτω
ν 

Σύνολο  
κόστους 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΙΧΟΙ 82 δίκτυα µεταφορών… 
 

- Εκροές 

 

 

Προβλέπεται συνεισφορά στη χρηµατοδότηση επενδύσεων ύψους 150 δισεκατ. ευρώ στη χρηµατοδότηση από τις εκτιµώµενες επενδύσεις 237.618,21 εκατ. 

                                                 
81 Αποτελέσµατα είναι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν (όπως ο αριθµός των χρηµατοδοτούµενων ανταλλασσόµενων σπουδαστών, ο αριθµός χιλιοµέτρων 

κατασκευαζόµενων οδών, κλπ.). 
82 Όπως περιγράφεται στην Ενότητα 1.4.2. «Ειδικός(-οί) στόχος(-οι)…» 
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 - 2 256,9 εκατ. ευρώ ενωσιακή χρηµατοδότηση σε χρηµατοδοτικά µέσα θα επιφέρει µόχλευση σε επενδύσεις ύψους 40 δισεκατ. ευρώ, 

- 11 238,3 εκατ. ευρώ ενωσιακή χρηµατοδότηση από το Ταµείο Συνοχής θα επιφέρει µόχλευση σε επενδύσεις ύψους 11.5 δισεκατ. ευρώ

 

σε εκατ. ευρώ Εκτιµήσεις 
επενδύσεων για 

έργα 
προκαθορισµέν
α στο µέρος 1 

του 
παραρτήµατος 
του κανονισµού 

για τη ∆ΣΕ 

Οριζόντιες προτεραιότητες 47.500,00 

εκ των οποίων το SESAR 30.000,00 

1. ∆ιάδροµος Βαλτικής - Αδριατικής 13.353,20 

2. Βαρσοβία – Bερολίνο – Άµστερνταµ/Ρόττερνταµ – 
Felixstowe – Midlands 

5.673,00 

3. ∆ιάδροµος Μεσογείου 37.690,00 

4. Αµβούργο – Rostock – Κωστάντζα – 
Μπουργκάς/τουρκική µεθόριος – Πειραιάς – 
Λευκωσία 

8.037,60 

5. Ελσίνκι – Βαλέτα 31.936,00 
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6. Γένοβα – Ρότερνταµ 15.622,50 

7. Λισαβόνα- Στρασβούργο 17.170,00 

8. ∆ουβλίνο – Λονδίνο – Παρίσι – Βρυξέλλες 4.582,00 

9. Άµστερνταµ – Βασιλεία/Λυών – Mασσαλία 12.551,30 

10. ∆ιάδροµος Στρασβούργου – ∆ούναβη 15.939,40 

Άλλα τµήµατα στο κύριο δίκτυο 27.563,21 

Σύνολο 237.618,21 

Λεπτοµερή στοιχεία ανά διάδροµο θα είναι διαθέσιµα κατά τον σχεδιασµό και την υλοποίηση του προγράµµατος. 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ενεργειακά δίκτυα 

- Εκροές Υλοποίηση των 11 διαδρόµων και πεδίων προτεραιότητας µε 
940,5 εκατ. ευρώ ανά διάδροµο κατά µέσο όρο 

 

 

 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ τηλεπικοινωνιακά δίκτυα83: 

                                                 
83 Η τελική κατανοµή σε χρηµατοδοτικά µέσα και επιχορηγήσεις των κονδυλίων του προϋπολογισµού που θα διατεθούν θα εξαρτηθεί από την απορρόφηση των 

χρηµατοδοτικών µέσων από την αγορά. 
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- Εκροές Ανάπτυξη και 
εγκατάσταση 
υποδοµών 
ψηφιακών 
υπηρεσιών 
στην Ευρώπη 

Αναµένεται να χρηµατοδοτηθούν από τη ∆ΣΕ οι κάτωθι υποδοµές ψηφιακών υπηρεσιών: 

 

• ∆ιαλειτουργική ηλεκτρονική ταυτοποίηση και επιβεβαίωση γνησιότητας σε όλη την Ευρώπη  

• Ευρωπαϊκή κεντρική πλατφόρµα διασύνδεσης των ευρωπαϊκών µητρώων επιχειρήσεων 

• Ηλεκτρονικές διαδικασίες σύστασης και λειτουργίας επιχείρησης σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα 

• ∆ιαλειτουργικές διασυνοριακές ηλεκτρονικές υπηρεσίες δηµοσίων συµβάσεων 

• ∆ιαλειτουργικές διασυνοριακές υπηρεσίες ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-Justice) 

• ∆ιαλειτουργικές διασυνοριακές υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας (eHealth) 

2446,000 

- Εκροές Χιλιάδες 
νοικοκυριά 
συνδεδεµένα 

µε 
ευρυζωνικό 
διαδίκτυο  

0.18 182
7 

321,00
0 

357
3 

627,800 554
7 

974,60
0 

6269 1101,400 80
31 

1411,20
0 

927
6 

1630
,000 

111
26 

1955,000 456
49 

8021,000 

Υποσύνολο για ειδικό στόχο 
τηλεπικοινωνίες  679,0

00   843,800   1 302,600   1 621,400   
 1 

734,20
0 

 
 2 

003,00
0 

  2 284,000   10 468,000  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ                56 539,354 
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3.2.3. Εκτιµώµενη επίπτωση στις πιστώσεις διοικητικής φύσεως 

3.2.3.1. Περίληψη  

•  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν απαιτεί τη χρήση διοικητικών πιστώσεων  

• X Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση πιστώσεων 
διοικητικού χαρακτήρα, όπως εξηγείται κατωτέρω: 

εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία) 

Γ∆ MOVE Έτος 
2014 

Έτος 
2015 

Έτος 
2016 

Έτος 
2017 

Έτος 
2018 

Έτος 
2019 

Έτος 
2020 

ΣΥΝΟΛ
Ο 

ΤΟΜΕΑΣ 5 
του πολυετούς 
δηµοσιονοµικού 

πλαισίου 
        

Ανθρώπινοι πόροι  4,198 4,516 4,771 5,089 5,280 5,280 5,280 34,414 

Άλλες διοικητικές 
δαπάνες  1,100 1,110 1,120 1,230 1,240 1,250 1,260 8,310 

Υποσύνολο ΤΟΜΕΑ 5 
του πολυετούς 
δηµοσιονοµικού 

πλαισίου  
5,298 5,626 5,891 6,319 6,520 6,530 6,54 42,724 

Εκτός ΤΟΜΕΑ 584 του 
πολυετούς 

δηµοσιονοµικού 
πλαισίου(*)  

 

        

Ανθρώπινοι πόροι          

Άλλες δαπάνες  
διοικητικής φύσεως 
06 01 04 31 

12,7 17,5 17,8 18,2 18,5 18,8 19,1 
122,6

 

Άλλες δαπάνες  
διοικητικής φύσεως 
13 01 04 XX 

5,1 5,4 5,6 5,9 6,2 6,6 6,6 41,4 

Υποσύνολο  
εκτός ΤΟΜΕΑ 5(**)  

του πολυετούς 
δηµοσιονοµικού 

πλαισίου 

12,7 17,5 17,8 18,2 18,5 18,8 19,1 
122,6 

 

Υποσύνολο  
εκτός ΤΟΜΕΑ 5  
του πολυετούς 
δηµοσιονοµικού 

πλαισίου  

17,8 22,9 23,4 24,1 24,7 25,4 25,7 164,0 

                                                 
84 Τεχνική ή/και διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρµογής προγραµµάτων ή/και δράσεων 

της ΕΕ (πρώην γραµµές «BA»), έµµεση έρευνα, άµεση έρευνα. 
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ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ 
MOVE(*) 17,998 23,126 23,691 24,519 25,02 25,33 25,64 

165,324

 

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ 
MOVE 23,098 28,526 29,291 30,419 31,22 31,93 32,24 206,724

(*) Με την παραδοχή ότι τα τµήµατα της ∆ΣΕ που αφορούν τις µεταφορές και το Ταµείο 
Συνοχής θα ανατεθούν στον εκτελεστικό οργανισµό ∆Ε∆-Μ. 

(**) εξαιρουµένης της 13 01 04 XX του Ταµείου Συνοχής 

εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία) 

Γ∆ ENER Έτος 
2014 

Έτος 
2015 

Έτος 
2016 

Έτος 
2017 

Έτος 
2018 

Έτος 
2019 

Έτος 
2020 

ΣΥΝΟΛ
Ο 

ΤΟΜΕΑΣ 5(*) 
του πολυετούς 
δηµοσιονοµικού 

πλαισίου 
        

Ανθρώπινοι πόροι  5,406 6,233 7,123 7,315 7,315 7,506 7,506 48,404 

Άλλες διοικητικές 
δαπάνες  0,171 0,171 0,171 0,471 0,171 0,171 0,471 1,797 

Υποσύνολο ΤΟΜΕΑ 5 
του πολυετούς 
δηµοσιονοµικού 

πλαισίου  5,577 6,404 7,294 7,786 7,486 7,677 7,977 50,201 

Εκτός ΤΟΜΕΑ 585 του 
πολυετούς 

δηµοσιονοµικού 
πλαισίου  

 

        

Ανθρώπινοι πόροι          

Άλλες δαπάνες  
διοικητικού 
χαρακτήρα(**) 3,478 1,978 1,978 1,978 1,978 1,978 1,978 15,346 

Υποσύνολο  
εκτός ΤΟΜΕΑ 5 
του πολυετούς 
δηµοσιονοµικού 

πλαισίου  3,478 1,978 1,978 1,978 1,978 1,978 1,978 15,346 

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ 
ENER 9,055 8,382 9,272 9,764 9,464 9,655 9,955 65,547

(*) (*) Η Γ∆ ENER ενδέχεται επίσης να εξωτερικεύσει (εν µέρει) την εφαρµογή της ∆ΣΕ 
σε οργανισµούς. Τα ποσά και οι τεκµαρτοί υπολογισµοί θα αναπροσαρµοσθούν εάν 
χρειασθεί ανάλογα µε τα αποτελέσµατα της διαδικασίας εξωτερίκευσης. 

                                                 
85 Τεχνική ή/και διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρµογής προγραµµάτων ή/και δράσεων 

της ΕΕ (πρώην γραµµές «BA»), έµµεση έρευνα, άµεση έρευνα. 
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(**) Στις πιστώσεις αυτές περιλαµβάνονται οι δαπάνες για τους συντονιστές ΕΕ. Επίσης, 
ενδεχοµένως να συµµετάσχει ο Οργανισµός Συνεργασίας των Ρυθµιστικών Αρχών Ενεργείας 
για να εκτελεί τα καθήκοντα που καθορίζονται στις διατάξεις του κανονισµού σχετικά µε τις 
κατευθυντήριες γραµµές για τις διευρωπαϊκές υποδοµές ενέργειας που θα αποφασιστούν 
αργότερα. 
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εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία) 

Γ∆ INFSO Έτος 
2014 

Έτος 
2015 

Έτος 
2016 

Έτος 
2017 

Έτος 
2018 

Έτος 
2019 

Έτος 
2020 

ΣΥΝΟΛ
Ο 

ΤΟΜΕΑΣ 5(*) 
του πολυετούς 
δηµοσιονοµικού 

πλαισίου 
        

Ανθρώπινοι πόροι  11,117 12,451 14,484 15,310  16,263  17,025   17,279  103,929 

Άλλες διοικητικές 
δαπάνες  0,2 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26 1,61 

Υποσύνολο ΤΟΜΕΑ 5 
του πολυετούς 
δηµοσιονοµικού 

πλαισίου  
11,317 12,661 14,704 15,540  16,503  17,275   17,539  105,539 

Εκτός ΤΟΜΕΑ 586 του 
πολυετούς 

δηµοσιονοµικού 
πλαισίου  

 

        

Ανθρώπινοι πόροι          

Άλλες δαπάνες  
διοικητικού 
χαρακτήρα 

2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3 18 

Υποσύνολο  
εκτός ΤΟΜΕΑ 5 
του πολυετούς 
δηµοσιονοµικού 

πλαισίου  

2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3 18 

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ 
INFSO 13,317 14,861 17,104 18,140  19,303  20,275   20,539  123,539 

(*) (*) Η Γ∆ INFSO ενδέχεται επίσης να εξωτερικεύσει (εν µέρει) την εφαρµογή της ∆ΣΕ 
σε οργανισµούς. Τα ποσά και οι τεκµαρτοί υπολογισµοί θα αναπροσαρµοσθούν εάν 
χρειασθεί ανάλογα µε τα αποτελέσµατα της διαδικασίας εξωτερίκευσης. 

ΣΥΝΟΛΟ 
πιστώσεων 
ανάληψης 

υποχρεώσεων 
διοικητικού 

χαρακτήρα του 
Τοµέα 5 του 
πολυετούς 

δηµοσιονοµικού 
πλαισίου 

22,192 24,691 27,889 29,645 30,509 31,482 32,056 198,464

                                                 
86 Τεχνική ή/και διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρµογής προγραµµάτων ή/και δράσεων 

της ΕΕ (πρώην γραµµές «BA»), έµµεση έρευνα, άµεση έρευνα. 
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ΣΥΝΟΛΟ 
πιστώσεων 
ανάληψης 

υποχρεώσεων 
διοικητικού 

χαρακτήρα του 
εκτός του Τοµέα 5 
του πολυετούς 
δηµοσιονοµικού 
πλαισίου(*) 

18,178 21,678 22,178 22,778 23,278 23,778 24,078 155,946

ΣΥΝΟΛΟ 
πιστώσεων 
ανάληψης 

υποχρεώσεων 
διοικητικού 

χαρακτήρα του 
εκτός του Τοµέα 5 
του πολυετούς 
δηµοσιονοµικού 

πλαισίου 

23,278 27,078 27,778 28,678 29,478 30,378 30,778 
197,346 

ΣΥΝΟΛΟ 
πιστώσεων 
διοικητικού 
χαρακτήρα (*) 

40,37 46,369 50,067 52,423 53,787 55,26 56,134 354,410

ΣΥΝΟΛΟ 
πιστώσεων 
διοικητικού 
χαρακτήρα 

45,47 51,769 55,667 
58,323

 
59,987 61,86 62,734 395,810

(*) εξαιρουµένης της 13 01 04 XX του Ταµείου Συνοχής  

3.2.3.2. Κατ’ εκτίµηση απαιτούµενοι ανθρώπινοι πόροι  

•  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση ανθρώπινων 
πόρων  

• X Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση ανθρώπινων πόρων, 
όπως εξηγείται κατωτέρω: 

Εκτίµηση που εκφράζεται σε µονάδες ισοδυνάµων πλήρους απασχόλησης  

Γ∆ MOVE Έτος 
2014 

Έτος 
2015 

Έτος 
2016 

Έτος 
2017 

Έτος 
2018 

Έτος 
2019 

ς απασχόλησης του πίνακα προσωπικού (θέσεις µόνιµων και έκτακτων υπαλλήλων) 
06 01 01 01 (έδρα και γραφεία 
αντιπροσωπείας της Επιτροπής) 26 28 29 31 32 32 

XX 01 01 02 (σε Αντιπροσωπεία)       

06 01 05 01 (έµµεση έρευνα)       

10 01 05 01 (άµεση έρευνα)       
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 Εξωτερικό προσωπικό (σε µονάδες ισοδυνάµου πλήρους απασχόλησης: ΙΠΑ)87 
 

06 01 02 01 (ΣΥ, ΠΠ, ΑΕΕ από το 
«συνολικό κονδύλιο») 14 15 17 18 19 19 

XX 01 02 02 (ΣΥ, ΠΠ, ΝΕΑ, TΥ και 
ΑΕΕ στις αντιπροσωπείες)       

       XX 01 04 
yy88 
        

06 01 05 02 (ΣΥ, ΠΠ, ΑΕΕ σε 
έµµεση έρευνα)       

10 01 05 02 (ΣΥ, ΠΠ, ΑΕΕ - Άµεση 
έρευνα)       

Άλλη γραµµή του προϋπολογισµού 
(να προσδιοριστεί)        

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ MOVE 40 43 46 49 51 51 

XX είναι ο τοµέας πολιτικής ή ο σχετικός τίτλος του προϋπολογισµού 

Οι ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους θα καλυφθούν από το προσωπικό της Γ∆ που έχει ήδη 
διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης ή/και που έχει ανακατανεµηθεί στο πλαίσιο της ίδιας 
Γ∆, και θα συµπληρωθούν, ενδεχοµένως, µε κονδύλια που ενδέχεται να διατεθούν στη 
διαχειρίστρια Γ∆ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας χορήγησης και µε βάση τους 
δηµοσιονοµικούς περιορισµούς. Τα ποσά και οι τεκµαρτοί υπολογισµοί θα 
αναπροσαρµοσθούν ανάλογα µε τα αποτελέσµατα της διαδικασίας εξωτερίκευσης. 

Περιγραφή των καθηκόντων προς εκτέλεση: 

Μόνιµοι και έκτακτοι υπάλληλοι Κατάστρωση πολιτικής και στρατηγικής, διαχείριση και έλεγχος προγράµµατος 
επιλογή έργων, συντονισµός και επαφή µε όλους τους ενδιαφερόµενους σε επίπεδο 
προγράµµατος (υπουργεία, άλλες Γ∆, ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα, διεθνείς τράπεζες 
(π.χ. ΕΤΕπ), εποπτεία και έλεγχος συνδεδεµένων οργανισµών (εξωτερικό προσωπικό). 

Εξωτερικό προσωπικό ∆ιαχείριση του προγράµµατος πληροφοριών TENtec: συλλογή τεχνικών, 
χρηµατοδοτικών και γεωγραφικών δεδοµένων για ανάλυση, διαχείριση του 
προγράµµατο ςκαι λήψη απόφασης. 

 

Εκτίµηση που εκφράζεται σε µονάδες ισοδυνάµων πλήρους απασχόλησης  

Γ∆ ENER Έτος 
2014 

Έτος 
2015 

Έτος 
2016 

Έτος 
2017 

Έτος 
2018 

Έτος 
2019 

ς απασχόλησης του πίνακα προσωπικού (θέσεις µόνιµων και έκτακτων υπαλλήλων) 
32 01 01 01 (έδρα και γραφεία 
αντιπροσωπείας της Επιτροπής) 34 39 45 45 45 46 

XX 01 01 02 (σε Αντιπροσωπεία)       

                                                 
87 ΣΥ = Συµβασιούχος υπάλληλος· ΠΠ = Προσωρινό προσωπικό («Intérimaire»), JED= «Jeune Expert en 

Délégation» (Νεαρός εµπειρογνώµονας σε αντιπροσωπεία), ΤΥ = τοπικός υπάλληλος, ΑΕΕ = 
Αποσπασµένος εθνικός εµπειρογνώµονας.  

88 Κάτω από το ανώτατο όριο εξωτερικού προσωπικού βάσει επιχειρησιακών πιστώσεων (πρώην γραµµές 
«BA»). 
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XX 01 05 01 (Έµµεση έρευνα)       

10 01 05 01 (άµεση έρευνα)       

 Εξωτερικό προσωπικό (σε µονάδα ισοδυνάµου πλήρους απασχόλησης: ΙΠΑ)89 
 

32 01 02 01 (ΣΥ, ΠΠ, ΑΕΕ από το 
«συνολικό κονδύλιο») 17 20 22 25 25 26 

XX 01 02 02 (ΣΥ, ΠΠ, ΝΕΑ, TΥ και 
ΑΕΕ στις αντιπροσωπείες)       

- στις έδρες91 
 

     XX 01 04 
yy90 
 - σε 

αντιπροσωπείες       

XX 01 05 02 (ΣΥ, ΠΠ, ΑΕΕ - 
Έµµεση έρευνα)       

10 01 05 02 (ΣΥ, ΠΠ, ΑΕΕ - Άµεση 
έρευνα)       

Άλλη γραµµή του προϋπολογισµού 
(να προσδιοριστεί)       

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ENER 51 59 67 70 70 72 

XX είναι ο τοµέας πολιτικής ή ο σχετικός τίτλος του προϋπολογισµού 

Οι ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους θα καλυφθούν από το προσωπικό της Γ∆ που έχει ήδη 
διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης ή/και που έχει ανακατανεµηθεί στο πλαίσιο της ίδιας 
Γ∆, και θα συµπληρωθούν, ενδεχοµένως, µε κονδύλια που ενδέχεται να διατεθούν στη 
διαχειρίστρια Γ∆ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας χορήγησης και µε βάση τους 
δηµοσιονοµικούς περιορισµούς. Τα ποσά και οι τεκµαρτοί υπολογισµοί θα 
αναπροσαρµοσθούν ανάλογα µε τα αποτελέσµατα της διαδικασίας εξωτερίκευσης. 

Περιγραφή των καθηκόντων προς εκτέλεση: 

Μόνιµοι και έκτακτοι υπάλληλοι - Στήριξη περιφερειακών και θεµατικών φόρουµ για τον προσδιορισµό έργων κοινού 
ενδιαφέροντος 

- διαδικασία επιλογής 

- διαχείριση ετήσιων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και επιλογή έργων για ενωσιακή 
χρηµατοδοτική στήριξη 

- χρηµατοοικονοµική διαχείριση και διαχείριση έργου  

- αξιολογήσεις 

Εξωτερικό προσωπικό Στήριξη περιφερειακών και θεµατικών φόρουµ για τον προσδιορισµό έργων κοινού 

                                                 
89 ΣΥ = Συµβασιούχος υπάλληλος· ΠΠ = Προσωρινό προσωπικό («Intérimaire»), JED= «Jeune Expert en 

Délégation» (Νεαρός εµπειρογνώµονας σε αντιπροσωπεία), ΤΥ = τοπικός υπάλληλος, ΑΕΕ = 
Αποσπασµένος εθνικός εµπειρογνώµονας.  

90 Κάτω από το ανώτατο όριο εξωτερικού προσωπικού βάσει επιχειρησιακών πιστώσεων (πρώην γραµµές 
«BA»). 

91 Κυρίως για τα διαρθρωτικά ταµεία, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 
και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας (ΕΤΑ). 
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ενδιαφέροντος  

- διαδικασία επιλογής 

- διαχείριση ετήσιων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και επιλογή έργων για 
χρηµατοδότηση  

- χρηµατοοικονοµική διαχείριση και διαχείριση έργου  

- αξιολογήσεις 
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Εκτίµηση που εκφράζεται σε µονάδες ισοδυνάµων πλήρους απασχόλησης  

Γ∆ INFSO Έτος 
2014 

Έτος 
2015 

Έτος 
2016 

Έτος 
2017 

Έτος 
2018 

Έτος 
2019 

Έτος
2020 

 Θέσεις απασχόλησης του πίνακα προσωπικού (θέσεις µόνιµων και έκτακτων 
υπαλλήλων) 

09 01 01 01 (έδρα και γραφεία 
αντιπροσωπείας της Επιτροπής) 83  93  108  114  121  127  129  

XX 01 01 02 (σε Αντιπροσωπεία)        

XX 01 05 01 (Έµµεση έρευνα)        

10 01 05 01 (άµεση έρευνα)        

 Εξωτερικό προσωπικό (σε µονάδα ισοδυνάµου πλήρους απασχόλησης: ΙΠΑ)92 
 

09 01 02 01 (ΣΥ, ΠΠ, ΑΕΕ από το 
«συνολικό κονδύλιο») 9  10  12  13  14  14  14  

XX 01 02 02 (ΣΥ, ΠΠ, ΝΕΑ, TΥ και ΑΕΕ 
στις αντιπροσωπείες)        

- στις έδρες94 
 

      XX 01 04 yy93 
 

- σε 
αντιπροσωπε
ίες  

      

XX 01 05 02 (ΣΥ, ΠΠ, ΑΕΕ - Έµµεση 
έρευνα)        

10 01 05 02 (ΣΥ, ΠΠ, ΑΕΕ - Άµεση 
έρευνα)        

Άλλη γραµµή του προϋπολογισµού (να 
προσδιοριστεί)        

ΣΥΝΟΛΟ 92 103 120 127 135 141 143 

XX είναι ο τοµέας πολιτικής ή ο σχετικός τίτλος του προϋπολογισµού 

Οι ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους θα καλυφθούν από το προσωπικό της Γ∆ που έχει ήδη 
διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης ή/και που έχει ανακατανεµηθεί στο πλαίσιο της ίδιας 
Γ∆, και θα συµπληρωθούν, ενδεχοµένως, µε κονδύλια που ενδέχεται να διατεθούν στη 
διαχειρίστρια Γ∆ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας χορήγησης και µε βάση τους 
δηµοσιονοµικούς περιορισµούς. Τα ποσά και οι τεκµαρτοί υπολογισµοί θα 
αναπροσαρµοσθούν ανάλογα µε τα αποτελέσµατα της διαδικασίας εξωτερίκευσης. 

Περιγραφή των καθηκόντων προς εκτέλεση: 

Μόνιµοι και έκτακτοι υπάλληλοι Συντονισµός πολιτικής και στρατηγικής, διαχείριση προγράµµατος, διαχείριση έργου 
και επιχορηγήσεων 

                                                 
92 ΣΥ = Συµβασιούχος υπάλληλος· ΠΠ = Προσωρινό προσωπικό («Intérimaire»), JED= «Jeune Expert en 

Délégation» (Νεαρός εµπειρογνώµονας σε αντιπροσωπεία), ΤΥ = τοπικός υπάλληλος, ΑΕΕ = 
Αποσπασµένος εθνικός εµπειρογνώµονας.  

93 Κάτω από το ανώτατο όριο εξωτερικού προσωπικού βάσει επιχειρησιακών πιστώσεων (πρώην γραµµές 
«BA»). 

94 Κυρίως για τα διαρθρωτικά ταµεία, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 
και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας (ΕΤΑ). 
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Εξωτερικό προσωπικό ∆ιαχείριση έργου και επιχορηγήσεων 

Σύνολο υπολογιζόµενων 
απαιτήσεων 
σε ανθρώπινους πόρους 

183 205 233 246 256 264 266 
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3.2.4. Συµβατότητα µε το πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο 2014-2020 

• X Η πρόταση/πρωτοβουλία είναι συµβατή µε τον πολυετές δηµοσιονοµικό 
πλαίσιο 2014-2020. 

•  Η πρόταση απαιτεί επαναπρογραµµατισµό του σχετικού τοµέα του 
πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου. 

Να εξηγηθεί ο απαιτούµενος επαναπρογραµµατισµός µε τον προσδιορισµό των σχετικών γραµµών 
του προϋπολογισµού και των αντίστοιχων ποσών. 

ά.α. 

•  Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί τη χρησιµοποίηση του µέσου ευελιξίας ή 
την αναθεώρηση του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου95. 

Να εξηγηθεί η ανάγκη µε τον προσδιορισµό των σχετικών τοµέων και γραµµών του προϋπολογισµού, 
καθώς και των αντίστοιχων ποσών. 

ά.α. 

3.2.5. Συνεισφορές τρίτων  

• X Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν προβλέπει συγχρηµατοδότηση από τρίτα µέρη  

• Η πρόταση/πρωτοβουλία προβλέπει τη χρηµατοδότηση που εκτιµάται παρακάτω: 

Πιστώσεις σε εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία) 

 
Έτος 

N 
Έτος 
N+1 

Έτος 
N+2 

Έτος 
N+3 

Εισάγονται όσα έτη χρειάζονται, 
ώστε να αντικατοπτρίζεται η 

διάρκεια του αντίκτυπου (Πρβλ. 
σηµείο 1.6) 

Σύνολο 

Να προσδιοριστεί η 
πηγή/οργανισµός 
συγχρηµατοδότησης  

        

ΣΥΝΟΛΟ 
συγχρηµατοδοτούµενων 
πιστώσεων  

        

 

                                                 
95 Βλέπε σηµεία 19 και 24 της διοργανικής συµφωνίας. 
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3.3. Εκτιµώµενες επιπτώσεις στα έσοδα  

•  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν έχει καµία δηµοσιονοµική επίπτωση στα έσοδα. 

• X Η πρόταση/πρωτοβουλία έχει τον δηµοσιονοµικό αντίκτυπο που 
περιγράφεται κατωτέρω. 

–  στους ιδίους πόρους  

– X στα διάφορα έσοδα  

εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία) 

Αντίκτυπος της πρότασης /πρωτοβουλίας96 

 Γραµµή εσόδων του 
προϋπολογισµού: 

∆ιαθέσιµες 
πιστώσεις για 
το τρέχον 

οικονοµικό έτος Έτος 
N 

Έτος 
N+1 

Έτος 
N+2 

Έτος 
N+3 

… να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, 
ώστε να αντικατοπτρίζεται η διάρκεια 

του αντικτύπου (βλ. σηµείο 1.6) 

Άρθρο ………….         

Για τα διάφορα έσοδα «για ειδικό προορισµό», να προσδιοριστεί(ούν) η(οι) γραµµή(ές) δαπανών του 
προϋπολογισµού που έχει(ουν) επηρεαστεί. 

Θα καθορισθεί (τα έσοδα που θα προκύψουν από τα χρηµατοδοτικά µέσα θα 
χρησιµοποιηθούν εκ νέου κατά τη διάρκεια του προγράµµατος και, τελικώς, θα 
εισπραχθούν ως έσοδα µαζί µε το κύριο ποσό στο τέλος του προγράµµατος.) 

Να προσδιοριστεί η µέθοδος υπολογισµού του αντίκτυπου στα έσοδα. 

                                                 
96 Όσον αφορά τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους (δασµούς, εισφορές ζάχαρης) τα αναγραφόµενα ποσά 

πρέπει να είναι καθαρά ποσά, δηλ. τα ακαθάριστα ποσά µετά την αφαίρεση του 25% για έξοδα 
είσπραξης. 


