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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Την προηγούµενη δεκαετία οι δαπάνες για υποδοµές στην Ευρώπη ακολούθησαν κατά µέσο 
όρο πτωτική πορεία. Ωστόσο, η οικονοµική και χρηµατοπιστωτική κρίση επανέφερε στο 
προσκήνιο την ανάγκη για επενδύσεις στις υποδοµές. Κατά τη διάρκεια της οικονοµικής 
κρίσης, οι στοχοθετηµένες επενδύσεις στην ανανέωση ή την κατασκευή υποδοµών 
αποτέλεσαν σηµαντικό παράγοντα των σχεδίων τόνωσης και ανάκαµψης τόσο σε επίπεδο ΕΕ 
όσο και σε επίπεδο κρατών µελών, ως ένας τρόπος στήριξης της συγκεντρωµένης ζήτησης, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα µακροπρόθεσµη απόδοση των δαπανώµενων κεφαλαίων. 
Σηµαντικότερο είναι το γεγονός ότι η κρίση κατέδειξε ότι οι υποδοµές είναι κεφαλαιώδους 
σηµασίας για το οικονοµικό µέλλον της Ευρώπης. 

Όπως καταδείχθηκε στην έκθεση Monti1, δεν θα ήταν δυνατόν να επιτευχθεί µια πραγµατικά 
ολοκληρωµένη ενιαία αγορά χωρίς την άρρηκτη σύνδεση µεταξύ όλων των συνιστωσών της. 
Οι οδικές και οι λοιπές µεταφορικές συνδέσεις, τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού 
αερίου, καθώς και τα ευρυζωνικά δίκτυα είναι ζωτικής σηµασίας για έναν λειτουργικό, 
ολοκληρωµένο οικονοµικό χώρο και για την κοινωνική και εδαφική συνοχή του. Ωστόσο, 
µολονότι οι εξελίξεις της κανονιστικής ολοκλήρωσης στην ΕΕ και στις αγορές προχωρούν 
όλο και περισσότερο, τελευταία δε στον τοµέα της ενέργειας µε τη θέσπιση και την έναρξη 
ισχύος του τρίτου πακέτου απελευθέρωσης, η διασυνοριακή υλική διασύνδεση υστερεί. 
Σηµειώνεται απουσία συνδέσµων, ιδίως στα νεότερα κράτη µέλη, µε συνέπεια τη δηµιουργία 
διαχωριστικών γραµµών µεταξύ του κέντρου και των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και την παρεµπόδιση περαιτέρω ανάπτυξης ενδοκοινοτικών εµπορικών συναλλαγών ή 
ανάπτυξης νέων οικονοµικών τοµέων, όπως το ηλεκτρονικό εµπόριο. 

Νέες ανάγκες υποδοµών ανακύπτουν επίσης σε σχέση µε την εφαρµογή της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020». Η προώθηση της διαµόρφωσης της Ευρώπης σε οικονοµία µε ένταση 
γνώσης, µε χαµηλές εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα και µε υψηλή ανταγωνιστικότητα 
απαιτεί επαρκή, σύγχρονα και ευέλικτα δίκτυα ενέργειας, µεταφορών και υποδοµών ΤΠΕ. Η 
Επιτροπή έχει υπογραµµίσει, µεταξύ των προτεραιοτήτων της για την ανάπτυξη2, την ανάγκη 
προώθησης των υποδοµών µεταφορών, ενέργειας και τηλεπικοινωνιών που απαιτούνται για 
µια πραγµατικά ολοκληρωµένη ενιαία αγορά. Επίσης ζητείται από τα κράτη µέλη, στο 
πλαίσιο µιας ενισχυµένης οικονοµικής διακυβέρνησης, να εξακολουθήσουν να 

                                                 
1 "A new Strategy for the Single Market at the service of Europe's economy and society" (Μια νέα 

στρατηγική για την ενιαία αγορά στην υπηρεσία της ευρωπαϊκής οικονοµίας και κοινωνίας). Έκθεση 
του Mario Monti προς τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 9 Μαΐου 2010, σ. 64-65. 

2 Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2011, COM(2011) 11. 
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διαδραµατίζουν τον ρόλο τους, τόσο κανονιστικό όσο και χρηµατοοικονοµικό, σ’ αυτούς 
τους κεφαλαιώδους σηµασίας τοµείς, παρά την τρέχουσα οικονοµική κρίση. 

Οι συνολικές επενδυτικές ανάγκες για δίκτυα ευρωπαϊκής σηµασίας ανέρχονται σε περίπου 1 
τρισεκατοµµύριο ευρώ για την περίοδο έως το 2020 στους τρεις τοµείς που 
προαναφέρθηκαν3. Το πώς θα αντιµετωπιστεί η επενδυτική αυτή πρόκληση είναι ένα από τα 
µεγάλα ζητήµατα που πρέπει να επιλύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την επόµενη δεκαετία. 
Μολονότι η αγορά, µέσω των κατάλληλων επενδύσεων και µηχανισµών τιµολόγησης, 
αναµένεται να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην υλοποίηση των απαιτούµενων υποδοµών, 
χωρίς δηµόσια παρέµβαση, ορισµένες από τις αναγκαίες επενδύσεις δεν θα 
πραγµατοποιηθούν ή θα καθυστερήσουν πολύ πέρα από το 2020. Γι’ αυτόν τον λόγο, η 
Επιτροπή προτείνει σήµερα ένα πακέτο για τις υποδοµές, που συνίσταται σ’ ένα νέο 
δηµοσιονοµικό µέσο, τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», καθώς και σε 
αναθεωρηµένες κατευθυντήριες γραµµές για τις µεταφορές, την ενέργεια και τις ΤΠΕ. 

2. ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

Στους τρεις τοµείς, των µεταφορών, της ενέργειας και των ψηφιακών υποδοµών, 
παρατηρούνται παρόµοιες προκλήσεις και εµπόδια, που απαιτούν παρόµοιες λύσεις. 
Μολονότι οι περισσότερες επενδύσεις στις υποδοµές µπορούν να πραγµατοποιηθούν από τα 
κράτη µέλη και τις αγορές (µε κανονιστικά µέτρα), δεν θεωρείται πιθανό ότι το πεδίο 
εφαρµογής και η ταχύτητα των επενδύσεων θα επιτρέψουν την επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η παρέµβαση σε επίπεδο ΕΕ, µε επιχορηγήσεις και 
χρηµατοδοτικά µέσα, θα επικεντρωθεί σε πρωτοβουλίες που αίρουν ή µειώνουν τον 
κατακερµατισµό της αγοράς, αυξάνουν την ευρωπαϊκή ασφάλεια, έχουν σηµαντικό δυναµικό 
αύξησης της ανάπτυξης και/ή κοινωνικοοικονοµικά οφέλη αν δεν µπορούν να καλυφθούν ή 
να αποτιµηθούν χρηµατικά σε επίπεδο έργων. Επίσης, θα «ξεκλειδώσει» τη βραχυπρόθεσµη 
απασχόληση στη φάση της κατασκευής. 

Είναι επίσης σηµαντικές οι εσωτερικές συνέργειες για τη διαχείριση της ∆ιευκόλυνσης: η 
χρησιµοποίηση κοινών φορέων θα συµβάλει στην επίτευξη οικονοµιών κλίµακας. Υψηλό 
επίπεδο συντονισµού σε επίπεδο προγραµµάτων θα επιτρέψει την επίτευξη συνεργειών 
µεταξύ των τοµεακών εργασιών: η ενέργεια, οι µεταφορές και τα ευρυζωνικά δίκτυα µπορούν 
να µοιράζονται κοινές εγκαταστάσεις (φρεάτια, αγωγοί, πρόσβαση στις εγκαταστάσεις)· ως 
εκ τούτου, είναι σκόπιµο να ενθαρρυνθεί η συντονισµένη ανάπτυξη των παθητικών στοιχείων 
του δικτύου σε συνεργασία µε τις σχετικές εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές. 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Παρά τις σηµαντικές επενδύσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν 
διαθέτει επαρκώς διαλειτουργικό και ενεργειακά αποδοτικό δίκτυο διασυνδεδεµένων 
διασυνοριακών υποδοµών µεταφορών. Όπως υπογραµµίστηκε στην ανακοίνωση «Χάρτης 
πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και 
ενεργειακά αποδοτικό σύστηµα µεταφορών»4, οι υποδοµές των µεταφορών είναι 
κεφαλαιώδους σηµασίας προκειµένου να διασφαλιστεί η λειτουργία της ενιαίας αγοράς, ενώ 

                                                 
3 Περίπου 500 δισ. ευρώ στις µεταφορές, 200 δισ. ευρώ στην ενέργεια και 270 δισ. ευρώ για τις 

ευρυζωνικές υποδοµές. 
4 COM(2011) 144. 
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πρέπει και να προωθούν την ανταγωνιστικότητα και την αειφόρο ανάπτυξη. Επιπλέον της 
έλλειψης συντονισµού µεταξύ των κρατών µελών στους τοµείς της διαχείρισης, του 
σχεδιασµού και της χρηµατοδότησης έργων, η απουσία συνολικού πλαισίου για τη 
χρηµατοδότηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο που να µπορεί να επικεντρωθεί στα σηµαντικότερα 
εµπόδια και στους διασυνοριακούς συνδέσµους που λείπουν στην ενιαία αγορά αποτελεί 
σηµαντικό φραγµό που πρέπει να αρθεί στο επόµενο πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο. 

Οι νέες κατευθυντήριες γραµµές για το διευρωπαϊκό δίκτυο µεταφορών (∆Ε∆-Μ) θα 
παράσχουν ένα πλαίσιο πολιτικής στο οποίο οι ευρωπαϊκές υποδοµές υπηρετούν την 
υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών. Οι κατευθυντήριες γραµµές 
καθορίζουν επίσης ένα κανονιστικό πλαίσιο µε πρότυπα που εξασφαλίζουν την 
αποτελεσµατικότητα και τη διαλειτουργικότητα. Επιπλέον, δηµιουργούν ένα πιο σταθερό, πιο 
δεσµευτικό πλαίσιο σχεδιασµού, που απαρτίζεται από τα εκτεταµένα και τα κεντρικά δίκτυα, 
το οποίο θα επιτρέψει να επικεντρωθούν οι ευρωπαϊκού επιπέδου προσπάθειες τις οποίες 
καταβάλλουν τα κράτη µέλη, τα θεσµικά όργανα της ΕΕ και οι ενδιαφερόµενοι για την 
προώθηση της δηµιουργίας, έως το 2030 και το 2050, ενός λειτουργικού δικτύου ευρωπαϊκών 
υποδοµών. 

Το εκτεταµένο δίκτυο συνιστά το βασικό στρώµα του ∆Ε∆-Μ. Αποτελείται από όλες τις 
υπάρχουσες και προγραµµατιζόµενες υποδοµές που πληρούν τις απαιτήσεις των 
κατευθυντήριων γραµµών. Το εκτεταµένο δίκτυο θα έχει διαµορφωθεί το αργότερο έως τις 31 
∆εκεµβρίου 2050. 

Το κεντρικό δίκτυο είναι υπερκείµενο του εκτεταµένου και απαρτίζεται από τα 
σηµαντικότερα από στρατηγική άποψη µέρη αυτού. Συνιστά τη σπονδυλική στήλη του 
δικτύου πολυτροπικής κινητικότητας που χρειάζονται οι πολίτες και οι επιχειρήσεις της 
Ευρώπης. Επικεντρώνεται στις συνιστώσες του ∆Ε∆-Μ που παρουσιάζουν την υψηλότερη 
ευρωπαϊκή προστιθεµένη αξία: διασυνοριακοί ελλείποντες σύνδεσµοι, κύρια σηµεία 
συµφόρησης και πολυτροπικοί κόµβοι. Το κεντρικό δίκτυο θα έχει διαµορφωθεί το αργότερο 
έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2030 και θα χρηµατοδοτηθεί µέσω της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την 
Ευρώπη». 

Οι κατευθυντήριες γραµµές για το ∆Ε∆-Μ στοχεύουν επίσης στην ενίσχυση των µέσων 
εφαρµογής όσον αφορά την έννοια των διαδρόµων του κεντρικού δικτύου, λαµβανοµένων 
δεόντως υπόψη των διαδρόµων σιδηροδροµικών εµπορευµατικών µεταφορών5. Οι διάδροµοι 
αυτοί θα είναι το πλαίσιο για τη συντονισµένη υλοποίηση του κεντρικού δικτύου. Όσον 
αφορά την εµβέλεια, οι διάδροµοι του κεντρικού δικτύου θα καλύπτουν καταρχήν τρεις 
τρόπους µεταφοράς και θα διέρχονται από τρία τουλάχιστον κράτη µέλη. Πρέπει να 
συνδέονται, αν είναι δυνατόν, µε έναν θαλάσσιο λιµένα. Όσον αφορά τις δραστηριότητες, οι 
διάδροµοι του κεντρικού δικτύου θα αποτελούν πλατφόρµα διαχείρισης της µεταφορικής 
ικανότητας, των επενδύσεων, της κατασκευής και του συντονισµού πολυτροπικών 
εγκαταστάσεων µεταφόρτωσης και εγκατάστασης διαλειτουργικών συστηµάτων διαχείρισης 
της κυκλοφορίας. 

                                                 
5 Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 913/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας 

Σεπτεµβρίου 2010, σχετικά µε το ευρωπαϊκό σιδηροδροµικό δίκτυο για ανταγωνιστικές 
εµπορευµατικές µεταφορές, ΕΕ L 276 της 20.10.2010, σ. 22.  
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Απαιτούνται µεγάλες προσπάθειες για τον εκσυγχρονισµό και την επέκταση των ευρωπαϊκών 
ενεργειακών υποδοµών και για τη διασυνοριακή διασύνδεση των δικτύων, ώστε αυτά να 
ανταποκρίνονται στους κύριους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ένωσης, που είναι η 
ανταγωνιστικότητα, η αειφορία και η ασφάλεια του εφοδιασµού. Ως εκ τούτου, η 
ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τις προτεραιότητες για την ενεργειακή υποδοµή για το 
2020 και µετέπειτα6, η οποία εκδόθηκε στις 17 Νοεµβρίου 2010, ζήτησε νέα πολιτική της ΕΕ 
για τις ενεργειακές υποδοµές που να συντονίζει και να βελτιστοποιεί την ανάπτυξη του 
δικτύου σε ηπειρωτική κλίµακα. Ειδικότερα, επιβεβαίωσε την ανάγκη επανεξέτασης της 
υφιστάµενης πολιτικής για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας (∆Ε∆-Ε) και του σχετικού 
πλαισίου χρηµατοδότησης. Μια τέτοια νέα πολιτική έχει ζωτική σηµασία προκειµένου να 
εξασφαλιστεί ότι θα αρχίσει να λειτουργεί η αλληλεγγύη µεταξύ των κρατών µελών, ότι η 
εσωτερική αγορά ενέργειας θα έχει ολοκληρωθεί και ότι οι αποµονωµένες περιοχές θα 
διασυνδεθούν, ότι θα υλοποιηθούν εναλλακτικές οδοί εφοδιασµού ή διέλευσης και ότι οι 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας θα αναπτύσσονται και θα ανταγωνίζονται τις παραδοσιακές 
πηγές ενέργειας, όπως υπογραµµίστηκε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου 
2011. 

Οι νέες κατευθυντήριες γραµµές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδοµές θεσπίζουν 
κανόνες για την έγκαιρη ανάπτυξη και διαλειτουργικότητα των διευρωπαϊκών δικτύων 
ενέργειας. 

Ειδικότερα, στοχεύουν στη δηµιουργία των καλύτερων όρων για την ανάπτυξη έργων 
ενεργειακής υποδοµής που υποστηρίζουν την πλήρη ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένης της εξασφάλισης ότι κανένα κράτος µέλος δεν 
αποµονώνεται από το ευρωπαϊκό δίκτυο και κάθε κράτος µέλος συµβάλλει στην αειφόρο 
ανάπτυξη και στην προστασία του περιβάλλοντος, επιτρέποντας στην Ένωση να επιτύχει τους 
στόχους της για κατά 20% µείωση7 των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου, κατά 20% αύξηση 
της ενεργειακής απόδοσης και ποσοστό των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην τελική 
κατανάλωση 20% έως το 2020, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια εφοδιασµού και 
την αλληλεγγύη µεταξύ των κρατών µελών. 

Για τον σκοπό αυτό, οι κατευθυντήριες γραµµές προσδιορίζουν, για την περίοδο έως το 2020 
και µετά, έναν περιορισµένο αριθµό διευρωπαϊκών διαδρόµων και τοµέων προτεραιότητας 
που καλύπτουν τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, καθώς επίσης και τις 
υποδοµές µεταφοράς πετρελαίου και διοξειδίου του άνθρακα, για τους οποίους 
δικαιολογείται απόλυτα η ανάληψη ευρωπαϊκής δράσης. Κατόπιν, επιδιώκεται η υλοποίηση 
των εν λόγω προτεραιοτήτων: 

– µε τον εξορθολογισµό των διαδικασιών χορήγησης αδειών, έτσι ώστε να µειωθεί 
σηµαντικά η διάρκειά τους για έργα κοινού ενδιαφέροντος και να αυξηθούν η 
δηµόσια συµµετοχή και η αποδοχή για την εκτέλεση των εν λόγω έργων· 

– µε τη διευκόλυνση της κανονιστικής αντιµετώπισης των έργων κοινού 
ενδιαφέροντος στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου, µέσω 

                                                 
6 COM(2010) 677. 
7 30%, υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις. 
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του διασυνοριακού επιµερισµού των δαπανών ανάλογα µε τα οφέλη και της 
εξασφάλισης ότι τα κέρδη συνάδουν µε τη σχετική επικινδυνότητα· 

– µε την εξασφάλιση της εκτέλεσης έργων κοινού ενδιαφέροντος µέσω της παροχής 
της αναγκαίας βασισµένης στην αγορά και άµεσης οικονοµικής υποστήριξης από 
την ΕΕ. Σχετικά µε το τελευταίο αυτό σηµείο, η πρόταση παρέχει τη βάση για την 
επιλεξιµότητα των έργων για οικονοµική υποστήριξη από την ΕΕ µέσω της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη». 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 

Η επένδυση στη συνδεσιµότητα και τις υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας που παρέχονται από τα 
σύγχρονα δίκτυα του ∆ιαδικτύου (ή µέσω αυτών) είναι επένδυση στο µέλλον. Οι ψηφιακές 
υποδοµές –τόσο υλικές όσο και βάσει υπηρεσιών– είναι βασικές προϋποθέσεις για την 
έξυπνη ανάπτυξη που πρέπει να επιτύχει η Ευρώπη στα επόµενα δέκα έτη ώστε να 
εξασφαλιστεί η ικανότητά της να είναι ανταγωνιστική σε διεθνές επίπεδο και να παραγάγει 
πλούτο για τους πολίτες της. Πράγµατι, η πρωτοβουλία αυτή θεµελιώνεται στη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη, η οποία 
τοποθετεί τις ψηφιακές υποδοµές στην πρώτη γραµµή, ως µέρος της εµβληµατικής 
πρωτοβουλίας «Ψηφιακό θεµατολόγιο για την Ευρώπη». Υπογράµµισε την ανάγκη να 
εξασφαλιστεί η ανάπτυξη και η αφοµοίωση των ευρυζωνικών συνδέσεων για όλους, µε 
αυξηµένες ταχύτητες, µέσω σταθερών και ασύρµατων τεχνολογιών, καθώς και για τη 
διευκόλυνση των επενδύσεων στα νέα, ταχύτατα και ανταγωνιστικά δίκτυα του ∆ιαδικτύου 
που θα αποτελέσουν τις αρτηρίες µιας µελλοντικής οικονοµίας.  

Σκοπός των κατευθυντήριων γραµµών είναι να καθοριστούν οι στόχοι και οι προτεραιότητες 
που προβλέπονται για τα ευρυζωνικά δίκτυα και τις υποδοµές ψηφιακών υπηρεσιών στον 
τοµέα των τηλεπικοινωνιών. Οι κατευθυντήριες γραµµές προσδιορίζουν περαιτέρω τα έργα 
κοινού ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων και των υποδοµών 
ψηφιακών υπηρεσιών (π.χ. ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική ταυτότητα, ηλεκτρονικές 
δηµόσιες συµβάσεις κ.λπ.). Αυτά τα έργα θα συµβάλουν στην αντιµετώπιση των ζητηµάτων 
που αναγνωρίζονται ως σηµαντικά εµπόδια στην ανάπτυξη µιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς, 
συµπεριλαµβανοµένων, π.χ., της απουσίας ευρυζωνικών επενδύσεων στην Ευρώπη 
συγκριτικά µε τους κύριους ανταγωνιστές µας, πράγµα που αφήνει το αναπτυξιακό δυναµικό 
και τα κοινωνικά οφέλη αναξιοποίητα· της ανάγκης να αυξηθεί η ανταγωνιστική πίεση στον 
τοµέα των σύγχρονων ευρυζωνικών δικτύων, καθώς και της ανάγκης να αναπτυχθούν 
επαρκείς στρατηγικές για να υπάρξει δηµόσια υποστήριξη της ανάπτυξης ευρυζωνικών 
δικτύων σε περιπτώσεις που αυτή δεν παρουσιάζει εµπορικό ενδιαφέρον. Για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες, τα εµπόδια αφορούν κυρίως την απουσία τεχνικής διαλειτουργικότητας, πράγµα 
που αναγκάζει τις διαδικτυακές δηµόσιες υπηρεσίες να σταµατούν στα σύνορα. ∆εν 
υπάρχουν φυσικοί ιδιοκτήτες των ευρωπαϊκών υποδοµών διαλειτουργικών υπηρεσιών, ενώ 
ούτε τα µεµονωµένα κράτη µέλη ούτε οι ιδιωτικοί επενδυτές εξασφαλίζουν την ανάπτυξη των 
υπηρεσιών µέσα στα διαλειτουργικά πλαίσια. Ως εκ τούτου, η προστιθέµενη αξία της ΕΕ 
είναι υψηλή. 

Η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» για τις ψηφιακές υποδοµές θα υποστηρίξει, µε ένα 
µείγµα επιχορηγήσεων και καινοτόµων χρηµατοδοτικών µέσων, επενδύσεις σε δίκτυα που 
µπορούν να επιτύχουν τους στόχους της εµβληµατικής πρωτοβουλίας «Ψηφιακό θεµατολόγιο 
για την Ευρώπη» για καθολική κάλυψη µε 30Mbps· ή για την εγγραφή τουλάχιστον του 50% 
των νοικοκυριών ως συνδροµητών σε ταχύτητες άνω των 100Mbps. Θα δηµιουργηθεί ένα 
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ισορροπηµένο χαρτοφυλάκιο έργων σχετικά µε τα 30 και τα 100 Mbps και θα ληφθούν 
δεόντως υπόψη οι επενδυτικές ανάγκες των κρατών µελών που αξιολογούνται ενδεικτικά ότι 
ανέρχονται σε ποσό ύψους έως 270 δισ. ευρώ. 

Για την υποδοµή ψηφιακών υπηρεσιών, τα διαλειτουργικά πλαίσια χρηµατοδοτούνται µε 
συστήµατα απευθείας επιχορηγήσεων και περιλαµβάνουν π.χ. τις διευρωπαϊκές κεντρικές 
συνδέσεις υψηλής ταχύτητας για τις δηµόσιες διοικήσεις, τη διασυνοριακή παροχή 
υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης µε βάση τη διαλειτουργική αναγνώριση και 
επαλήθευση ταυτότητας (επιτρέποντας τις ηλεκτρονικές δηµόσιες συµβάσεις και την 
ηλεκτρονική δικαιοσύνη, καθώς επίσης και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας)· τους 
ψηφιακούς πόρους της ευρωπαϊκής κληρονοµιάς· την ασφάλεια και την προστασία 
(ασφαλέστερο ∆ιαδίκτυο και υποδοµές κρίσιµων υπηρεσιών) και τις έξυπνες ενεργειακές 
υπηρεσίες. 

Αυτά τα έργα θα συµβάλουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
οικονοµίας, συµπεριλαµβανοµένων των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), θα 
προωθήσουν τη διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα των εθνικών δικτύων, καθώς επίσης 
και την πρόσβαση σ’ αυτά τα δίκτυα και θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη µιας ψηφιακής 
ενιαίας αγοράς. Για να καταστεί δυνατή η προσαρµογή στις µεταβαλλόµενες πολιτικές 
προτεραιότητες, τις τεχνολογικές εξελίξεις ή την κατάσταση στις σχετικές αγορές, θα είναι 
δυνατόν να προσδιοριστούν νέα έργα κοινού ενδιαφέροντος κατά τη διάρκεια της εφαρµογής 
των εν λόγω κατευθυντήριων γραµµών. 

3. ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ «ΣΥΝ∆ΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» (CEF) – ΕΝΑ ΚΟΙΝΟ ΜΕΣΟ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

Με βάση τις εµπειρίες και τα διδάγµατα που αντλήθηκαν από το υφιστάµενο πλαίσιο της 
πολιτικής για τα ∆Ε∆, η Επιτροπή προτείνει τώρα ένα νέο «Πακέτο για τις ευρωπαϊκές 
υποδοµές» (ΠΕΥ), βασισµένο στη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», που θα είναι το 
κοινό χρηµατοδοτικό µέσο για τα διευρωπαϊκά δίκτυα, δηµιουργεί δε το πλαίσιο µέσα στο 
οποίο θα εφαρµοστούν οι κατευθυντήριες γραµµές τοµεακών πολιτικών που περιγράφηκαν 
ανωτέρω. ∆εδοµένου ότι ορισµένα από τα έργα υποδοµής που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για 
την Ένωση χρειάζεται ενδεχοµένως να περάσουν από χώρες που είναι σε προενταξιακό 
στάδιο, από γειτονικές χώρες και από άλλες τρίτες χώρες, η CEF µπορεί να υποστηρίξει, κατά 
περίπτωση, έργα κοινού ενδιαφέροντος, προκειµένου να συνδεθούν τα διευρωπαϊκά δίκτυα 
µε τα δίκτυα υποδοµών αυτών των χωρών. 

Στόχος της CEF είναι να εξορθολογιστεί και να διευκολυνθεί η υποστήριξη των υποδοµών 
από την ΕΕ µε τη βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου των διαθέσιµων µέσων, την 
τυποποίηση των επιχειρησιακών κανόνων χρήσης τους και την αξιοποίηση δυνητικών 
συνεργειών στους τρεις τοµείς. Αυτή η συντονισµένη προσέγγιση όχι µόνο θα εξασφαλίσει τη 
µεγαλύτερη κατά το δυνατόν προστιθέµενη αξία για την ΕΕ, αλλά και θα απλουστεύσει τις 
διαδικασίες και θα µειώσει το συλλογικό κόστος. 

Για τον σκοπό αυτό, η πρόταση για τη CEF αναπτύσσει κοινό χρηµατοδοτικό πλαίσιο για 
όλους τους τοµείς, συµπεριλαµβανοµένων των συντονισµένων ετήσιων προγραµµάτων 
εργασίας, κοινή επιτροπή, ευελιξία µεταξύ των τοµεακών προϋπολογισµών, δείκτες και 
προϋποθέσεις αυξηµένων επιδόσεων και από κοινού χρήση των χρηµατοδοτικών µέσων που 
αφορούν ειδικά τις υποδοµές. 
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H διαχείριση των κεφαλαίων της CEF θα γίνεται κεντρικά, είτε απευθείας από το προσωπικό 
της Επιτροπής µε την υποστήριξη, κατά περίπτωση, ενός εκτελεστικού οργανισµού είτε µέσω 
σύµπραξης µεταξύ της Επιτροπής και ενός ή περισσότερων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. 
Οι λύσεις για την επιχειρησιακή διαχείριση των διαφόρων µέσων στο πλαίσιο της CEF θα 
προταθούν µέσα στο κατάλληλο νοµικό πλαίσιο, µε βάση την πείρα που αποκτήθηκε στο 
πλαίσιο του εκτελεστικού οργανισµού ∆Ε∆-Μ και την υφιστάµενη συνεργασία µε την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 

Η ∆ιευκόλυνση θα συντονίζεται µε τις υπόλοιπες παρεµβάσεις που προέρχονται από τον 
προϋπολογισµό της ΕΕ, όπως ο «Ορίζοντας 2020», το Ταµείο Συνοχής και τα διαρθρωτικά 
ταµεία. 

Όσον αφορά τον συντονισµό µε τον «Ορίζοντα 2020», θα εξασφαλίσει 
συµπληρωµατικότητες, αποφεύγοντας παράλληλα δυνητικές αλληλεπικαλύψεις. Ο 
συντονισµός µεταξύ της CEF και του «Ορίζοντα 2020» θα διασφαλίσει ότι δεν διακόπτεται η 
αλυσίδα έρευνας και καινοτοµίας που οδηγεί στην ανάπτυξη των υποδοµών. Ο συντονισµός 
αυτός είναι ιδιαίτερα σηµαντικός σε µια εποχή που θα χρειαστεί σηµαντική τεχνολογική 
πρόοδος στις µεταφορές, την ενέργεια και τις ΤΠΕ προκειµένου να βοηθηθεί η ΕΕ να 
εκπληρώσει τους φιλόδοξους στόχους της στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». 

Όσον αφορά τη σχέση µε το Ταµείο Συνοχής και τα διαρθρωτικά ταµεία, το κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο της πολιτικής για τη 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 ΤΠΕ. Οι αντίστοιχες κατευθυντήριες γραµµές κατά τοµέα θα 
στηριχθούν στο Ταµείο Συνοχής και στα διαρθρωτικά ταµεία, ώστε να κατασκευαστούν 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. 

Η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα έχει προϋπολογισµό ύψους 50 δισ. ευρώ8 για 
την περίοδο 2014-2020, από τα οποία 10 δισ. ευρώ προορίζονται για το Ταµείο Συνοχής 
προκειµένου να διατεθούν για τις υποδοµές των µεταφορών. Μολονότι η ∆ιευκόλυνση θα 
είναι ένα κεντρικά διαχειριζόµενο µέσο, θα δοθεί η µέγιστη δυνατή προτεραιότητα στην 
τήρηση της εθνικής κατανοµής στο πλαίσιο του Ταµείου Συνοχής όταν θα διατεθούν τα 10 
δισ. ευρώ. Αυτά τα 10 δισ. ευρώ θα κρατηθούν για τα κράτη µέλη που είναι επιλέξιµα για 
χρηµατοδότηση από το Ταµείο Συνοχής, και τα ποσοστά συγχρηµατοδότησης από τον 
προϋπολογισµό της ΕΕ θα καθορισθούν στο ίδιο ύψος µε εκείνα του Ταµείου Συνοχής. 

CEF 40 δισ. ευρώ 

•  Ενέργεια 9,1 δισ. ευρώ 

•  Μεταφορές 21,7 δισ. ευρώ 

•  Τηλεπικοινωνίες/Ψηφιακές υποδοµές 9,2 δισ. ευρώ 

Ποσά που προβλέπονται από το Ταµείο Συνοχής για 
υποδοµές µεταφορών 10 δισ. ευρώ 

Σύνολο 50 δισ. ευρώ 

                                                 
8 Όλα τα αριθµητικά στοιχεία παρέχονται σε σταθερές τιµές 2011. 
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4. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ CEF – ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ 
ΣΤΗΝ ΕΕ 

Ενώ οι κυβερνήσεις της ΕΕ δαπανούν κατά µέσο όρο το 1% του ΑΕγχΠ για επενδύσεις σε 
υποδοµές9, ενθαρρύνουν όλο και περισσότερο τον ιδιωτικό τοµέα να χρηµατοδοτεί 
επενδύσεις σε υποδοµές. Αυτό γίνεται είτε σε βάση καθαρά ιδιωτικού τοµέα µε 
ιδιωτικοποιήσεις είτε µε παραχωρήσεις είτε, πιο πρόσφατα, βάσει του µοντέλου σύµπραξης 
δηµόσιου–ιδιωτικού τοµέα.  

Ωστόσο, η τρέχουσα ροή της ιδιωτικής χρηµατοδότησης δεν είναι επαρκής για να καλύψει τις 
σηµαντικές επενδυτικές ανάγκες στους τοµείς των υποδοµών. Επιπλέον, η ιδιωτική 
χρηµατοδότηση δεν είναι άµεσα διαθέσιµη µε προθεσµίες εξόφλησης και όρους που να 
αντικατοπτρίζουν µε κατάλληλο τρόπο τον οικονοµικό κύκλο ζωής των εµπορικά βιώσιµων 
µακροπρόθεσµων έργων υποδοµής. Εποµένως, χρειάζονται ίδια κεφάλαια και δανειακά µέσα 
που να αποσκοπούν στη µείωση των συγκεκριµένων φραγµών που εµποδίζουν τη δυνατότητα 
πρόσβασης σε χρηµατοδοτήσεις συµµετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο και αποπληρωµής 
χρέους για έργα ουσιαστικής σηµασίας για την Ένωση, π.χ. τα έργα στο πλαίσιο της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη». 

Στόχος των µέσων υποδοµής είναι να προσελκυστεί η χρηµατοδότηση από τον ιδιωτικό 
τοµέα, έτσι ώστε να βοηθηθεί η Ευρώπη να ελευθερώσει το δυναµικό της τη στιγµή ενός 
κρίσιµου µετασχηµατισµού και να διευκολυνθεί η µετάβαση σε µια οικονοµία µε 
αποτελεσµατική χρήση των πόρων και χαµηλές εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα. Τα εν 
λόγω µέσα διαδραµατίζουν έναν όλο και περισσότερο σηµαντικό ρόλο στην επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων της Ένωσης, µε την εξασφάλιση της χρηµατοδότησης που απαιτείται 
για την εφαρµογή των έργων µε δυνατότητα τόνωσης της οικονοµικής ανάπτυξης. Τα 
χρηµατοδοτικά µέσα έχουν ιδιαίτερη προστιθέµενη αξία όταν οι πολιτικές της ΕΕ απαιτούν 
υψηλή ταχύτητα εφαρµογής, αλλά οι αβεβαιότητες για τα έργα και τις χρηµατοοικονοµικές 
αγορές είναι πάνω από τον µέσο όρο, όπως στο τρέχον οικονοµικό περιβάλλον. Επιπλέον, τα 
χρηµατοδοτικά µέσα δηµιουργούν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα για τον προϋπολογισµό 
της ΕΕ, διευκολύνοντας και προσελκύοντας ιδιωτική χρηµατοδότηση για έργα που 
παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την ΕΕ, µε αποτέλεσµα τη µεγιστοποίηση του αντικτύπου του 
προϋπολογισµού της ΕΕ. 

Το σύνολο των µέσων θα πρέπει να θέσει τη βάση για ένα µακροπρόθεσµο σταθερό 
επενδυτικό πλαίσιο και να δράσει ως καταλύτης και τονωτικός παράγοντας. Η διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» επιδιώκει να το επιτύχει µε δύο είδη κύριων µέσων: 

• συµµετοχές σε µετοχικά κεφάλαια που παρέχουν επιχειρηµατικά κεφάλαια σε 
ενέργειες οι οποίες συµβάλλουν σε έργα κοινού ενδιαφέροντος· 

• δάνεια και/ή εγγυήσεις για έργα κοινού ενδιαφέροντος που διευκολύνονται 
από µέσα επιµερισµού του κινδύνου, συµπεριλαµβανοµένων των µηχανισµών 
ενίσχυσης για µακροπρόθεσµο τραπεζικό δανεισµό και για οµόλογα έργων που 
εκδίδονται από τις κατασκευαστικές εταιρείες. 

                                                 
9 Μεταξύ ½ και 2%, βλ. Alegre κ.ά., Έγγραφα ΕΤΕπ, Τόµος 13/1 (2008). Η κύρια µεροληψία που 

επηρεάζει την εκτίµηση είναι ο χαρακτηρισµός της επένδυσης των εµπορικών εταιρειών ως ιδιωτικής, 
ακόµη και αν οι εταιρείες αυτές ανήκουν στο ∆ηµόσιο. 
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Τα εν λόγω µέσα θα επικεντρωθούν στους πολιτικούς στόχους στο πλαίσιο των 
προτεραιοτήτων της «Ευρώπης 2020» και θα καλύψουν τους τρεις τοµείς πολιτικής, δηλαδή 
των µεταφορών, της ενέργειας και των ψηφιακών υποδοµών, έτσι ώστε να αποφευχθεί ο 
περιττός πολλαπλασιασµός των µέσων παρόµοιας φύσης ή µε παρόµοιους δικαιούχους-
στόχους και δοµές έργων. Η προβλεπόµενη λογική παρέµβασης είναι να συνεργαστεί η 
Επιτροπή στενά µε τα σχετικά διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, όπως η Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων. 

Ωστόσο, ο µακροπρόθεσµος σχεδιασµός, η κατασκευή και ο επιχειρησιακός χρονικός 
ορίζοντας των έργων υποδοµής χρειάζονται επίσης µακροχρόνια προετοιµασία για την 
εφαρµογή των χρηµατοδοτικών µέσων. Γι’ αυτό, ταυτόχρονα µε την πρόταση για τη 
διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», η Επιτροπή προτείνει τη δροµολόγηση µιας 
πιλοτικής φάσης της πρωτοβουλίας οµολόγων έργων στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» που περιλαµβάνεται ήδη στο τρέχον δηµοσιονοµικό πλαίσιο. Μια λειτουργική αγορά 
οµολόγων έργων, η οποία µετά βίας υπάρχει σήµερα στην Ευρώπη, µπορεί να συγκεντρώσει 
τα έργα υποδοµής και τους µακροπρόθεσµους επενδυτές που είναι απρόθυµοι να αναλάβουν 
κινδύνους, όπως τα συνταξιοδοτικά ταµεία και οι ασφαλιστικές εταιρείες. Η πιλοτική φάση 
θα προετοιµάσει το έδαφος για ένα ολοκληρωµένο µέσο επιµερισµού του κινδύνου για τη 
χρηµατοδότηση των έργων υποδοµής µε δάνεια και οµόλογα έργων, µόλις τεθεί σε ισχύ η 
διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη». 

5. ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

Το κόστος που θα είχε για την Ευρώπη η ανεπαρκής επένδυση στα µελλοντικά δίκτυά της 
µπορεί είναι πολύ υψηλό. Η όλο και µεγαλύτερη αλληλεξάρτηση των ευρωπαϊκών 
οικονοµιών και η αλλαγή κατεύθυνσης των εµπορικών ροών θέτουν τα υφιστάµενα 
συστήµατα υποδοµών υπό πίεση, ενώ οι νέες επιχειρηµατικές ευκαιρίες ή οι ανάγκες των 
πολιτών απαιτούν σύγχρονα, έξυπνα και ευέλικτα δίκτυα. Οι στόχοι της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020», όπως η προώθηση της µετάβασης σε µια οικονοµία µε αποτελεσµατική 
χρήση των πόρων και χαµηλές εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα ή η διαµόρφωση µιας 
ψηφιακής οικονοµίας δεν µπορούν να επιτευχθούν ρεαλιστικά, παρά µόνο αν 
αντιµετωπιστούν επαρκώς οι συνέπειές τους για τις υποδοµές. 

Η ΕΕ έχει, κατά παράδοση, διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην παρότρυνση των κρατών 
µελών και των αγορών να επενδύσουν σε υποδοµές ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και µε 
σηµαντικά κοινωνικοοικονοµικά οφέλη, µέσω της πολιτικής της για την υποστήριξη της 
ανάπτυξης των διευρωπαϊκών δικτύων. Σήµερα, η στρατηγική σηµασία του εκσυγχρονισµού 
και της αναβάθµισης των υλικών υποδοµών στην Ευρώπη και η κλίµακα της επενδυτικής 
πρόκλησης που σχετίζεται µ’ αυτά απαιτούν µια σηµαντική αλλαγή στον τρόπο µε τον οποίο 
η ΕΕ προσδιορίζει, υποστηρίζει και εφαρµόζει τα διασυνοριακά δίκτυα υποδοµών. 

Η πρόταση για µια ολοκληρωµένη πολυτοµεακή διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», 
που να συµπληρώνεται από ειδικές κατευθυντήριες γραµµές για τους τοµείς των µεταφορών, 
της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών, αποσκοπεί στη δηµιουργία των κατάλληλων 
συνθηκών για την ενίσχυση της ανάπτυξης των υποδοµών, την άντληση χρηµατοδοτικών 
πόρων από ιδιωτικές πηγές σε µια χρονική συγκυρία κατά την οποία οι δηµόσιοι 
προϋπολογισµοί είναι αυστηρά περιορισµένοι, καθώς και την προσέλκυση µακροπρόθεσµων 
ειδικευµένων επενδυτών ώστε να επενδύσουν στην Ευρώπη, συµβάλλοντας έτσι στην 
ανάπτυξη και την απασχόληση. Μαζί µε τη νέα προσέγγιση όσον αφορά τη χρήση 
καινοτόµων χρηµατοδοτικών µέσων και τη δροµολόγηση πιλοτικού σχεδίου για τα 
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ευρωπαϊκά οµόλογα έργων, το παρόν πακέτο προτάσεων έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να 
επιτευχθεί η αλλαγή ρυθµού που χρειάζεται η Ευρώπη προκειµένου να ανταποκριθεί στην 
πρόκληση των υποδοµών. 


