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Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Τον Ιούνιο του 2011, δημοσιεύθηκαν οι προτάσεις της Επιτροπής για τη νέα περίοδο 2014-
2020 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) υπό τον τίτλο: «Προϋπολογισμός για 
την «Ευρώπη 2020» (COM (2011) 500: μέρος I και μέρος II). Αυτά τα έγραφα 
υπογραμμίζουν την ανάγκη μεγαλύτερης εστίασης στην προστιθέμενη αξία της ΕΕ, παροχής 
βασικών προτεραιοτήτων σχετικά με τις πολιτικές, απλοποίησης των κανόνων 
χρηματοδότησης και των προϋποθέσεων χρηματοδότησης (π.χ. στην πολιτική συνοχής). 
Επίσης, βασικό μήνυμα αποτελεί η δυνατότητα προσέλκυσης χρηματοδότησης από τον 
ιδιωτικό τομέα για τη μόχλευση του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Μια πλήρως λειτουργική ενιαία αγορά εξαρτάται από σύγχρονες υποδομές υψηλής 
απόδοσης, ιδίως στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και της τεχνολογίας της 
πληροφορίας και των επικοινωνιών1.

Ως εκ τούτου, τον Οκτώβριο του 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε δέσμη προτάσεων 
για μια νέα ευρωπαϊκή πολιτική υποδομών που αποτελείται από έναν κανονισμό για τη 
Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», κανονισμούς για τις αναθεωρημένες 
κατευθυντήριες γραμμές για την ενέργεια, το ΔΕΔ-Μ και την ΤΠΕ και μια πρόταση για την 
έναρξη πιλοτικής φάσης της πρωτοβουλίας για ομόλογα χρηματοδότησης έργων. Προς το 
παρόν, αυτές οι προτάσεις κανονισμών συζητούνται στο πλαίσιο της νομοθετικής 
διαδικασίας.

Σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 
2010, η Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» αποσκοπεί στη στήριξη των υποδομών με 
ευρωπαϊκή διάσταση και διάσταση ενιαίας αγοράς, με στόχο τη στήριξη της ΕΕ σε δίκτυα 
προτεραιότητας που πρόκειται να εφαρμοστούν έως το 2020, και για τα οποία παρέχεται η 
μεγαλύτερη εγγύηση ευρωπαϊκής δράσης2.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση Monti, αλλά και σε διάφορα ψηφίσματα του ΕΚ, οι συνδέσεις 
μεταφορών είναι ζωτικής σημασίας για έναν λειτουργικό, ολοκληρωμένο οικονομικό χώρο 
και για την κοινωνική και εδαφική συνοχή του. Εντούτοις, ενώ η ρυθμιστική ολοκλήρωση 
εξελίσσεται εντός της ΕΕ και οι αγορές καθίστανται ολοένα και πιο ολοκληρωμένες, η 
διασυνοριακή φυσική διασύνδεση είναι ελλιπής. Υπάρχουν ελλείποντες κρίκοι, κυρίως στα 
νέα κράτη μέλη, που δημιουργούν διαχωριστικές γραμμές μεταξύ του κέντρου και των 
περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η ΔΣΕ έχει στόχο τη χρηματοδότηση έργων στο βασικό δίκτυο τα οποία έχουν την 
υψηλότερη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, τους διασυνοριακούς ελλείποντες κρίκους, τα 
σημεία συμφόρησης και τους πολυτροπικούς κόμβους, καθώς και το όφελος όλων των 
κρατών μελών, προκειμένου να τους παρέχει ισότιμη πρόσβαση στην εσωτερική αγορά και 

                                               
1 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, και την Επιτροπή των Περιφερειών με θέμα «Προϋπολογισμός 
για την Ευρώπη 2020», Βρυξέλλες, 29.06.2011.
2 Ανεπίσημο έγγραφο της Επιτροπής σχετικά με τη διαχείριση 10 δισεκατομμυρίων ευρώ που 
μεταφέρονται από το Ταμείο Συνοχής προκειμένου να δαπανηθούν σύμφωνα με τους κανόνες της 
Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», 30.04.2012, σ.1.
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να επιταχύνει την ανάπτυξη των υποδομών που χρειάζεται η ΕΕ. 

Ευαίσθητα ζητήματα που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Επιτροπής 

Δημοσιονομικές επιπτώσεις - Τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ που μεταφέρονται από το 
Ταμείο Συνοχής

Η Επιτροπή προτείνει τη χορήγηση 50 δισεκατομμυρίων ευρώ στη Διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» για την περίοδο 2014-2020, εκ των οποίων 10 δισεκατομμύρια 
ευρώ πρέπει να μεταβιβαστούν από το Ταμείο Συνοχής, προκειμένου να δαπανηθούν σε έργα 
του τομέα μεταφορών σε κράτη μέλη που δικαιούνται χρηματοδότηση από το Ταμείο 
Συνοχής1.

Το άρθρο 84 της πρότασης της Επιτροπής για κοινές διατάξεις για το Ταμείο Συνοχής και τα
διαρθρωτικά ταμεία (CPR) προτείνει η στήριξη από το Ταμείο Συνοχής για τις υποδομές 
μεταφορών βάσει της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» να ανέρχεται σε 10 
δισεκατομμύρια ευρώ (με βάση τις τιμές του 2011), ενώ η Επιτροπή εγκρίνει απόφαση μέσω 
εκτελεστικής πράξης η οποία ορίζει το ποσό που θα μεταφερθεί από την πίστωση κάθε 
κράτους μέλους από το Ταμείο Συνοχής για ολόκληρη την περίοδο. Η πίστωση του Ταμείου 
Συνοχής για κάθε κράτος μέλος μειώνεται αντίστοιχα σε αναλογική βάση.

Ως εκ τούτου, από τα 31,7 δισεκατομμύρια ευρώ που χορηγούνται για τις μεταφορές, τα 10 
δισεκατομμύρια ευρώ που μεταφέρονται από το Ταμείο Συνοχής πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
βάσει των κανόνων της ΔΣΕ αποκλειστικά για κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για το Ταμείο 
Συνοχής2, προκειμένου να διασφαλισθούν ευφυή, βιώσιμα και πλήρως διασυνδεδεμένα 
δίκτυα μεταφορών και να αντιμετωπιστούν οι ελλείποντες κρίκοι και το έλλειμμα υποδομών 
των κρατών μελών συνοχής. Το νέο σύστημα θα συνεχίσει να διασφαλίζει τους πιο ευνοϊκούς 
όρους στήριξης που παρέχει το Ταμείο Συνοχής – υψηλότερο ποσοστό συγχρηματοδότησης3

έως 85% για όλους τους τύπους επιλέξιμων έργων. Θα συμπληρώνει τις προτεραιότητες της 
πολιτικής συνοχής στον τομέα μεταφορών έχοντας ως στόχο, ιδίως, την παροχή 
διασυνοριακών και σιδηροδρομικών έργων.

Επιλογή των έργων

Τα έργα του κεντρικού δικτύου στον τομέα των μεταφορών, που παρουσιάστηκαν στο μέρος 
Ι του παραρτήματος του προτεινόμενου κανονισμού, για τα κράτη μέλη που υπάγονται στο 
Ταμείο Συνοχής έχουν καθοριστεί εκ των προτέρων από την Επιτροπή στο πλαίσιο 
διαβούλευσης και συνεργασίας με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος σχετικά με το 
χαρτοφυλάκιο του έργου του, καθώς και στο πλαίσιο διμερών και τριμερών συναντήσεων με 
εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής.

                                               
1 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση της 
Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», 19.10.2011, άρθρο 5.
2 Ομοίως 3, άρθρο 11 παράγραφος 1.
3 Ομοίως 3, άρθρο 11 παράγραφος 3.
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Αρχές

 Η ποιότητα των έργων –η πληρότητα και η σαφήνεια της πρότασης, η περιγραφή των 
σχεδιαζόμενων δραστηριοτήτων, η συνοχή μεταξύ των στόχων, των δραστηριοτήτων 
και των προγραμματισμένων πόρων, η αρτιότητα της διαδικασίας διαχείρισης έργου–
αποτελεί ένα από τα βασικά κριτήρια επιλογής των έργων σύμφωνα με το υφιστάμενο 
πρόγραμμα ΔΕΔ-Μ και θεωρείται βασικός παράγοντας για τη διασφάλιση της 
επιτυχίας του προγράμματος. Εντούτοις, κατά την επιλογή των έργων βάσει της 
Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», η ποιότητα είναι ένα από τα κριτήρια 
επιλογής, αλλά όχι το μοναδικό. Η Επιτροπή δεν επιλέγει μόνο έργα τα οποία 
λαμβάνουν τη μέγιστη βαθμολογία όσον αφορά την ποιότητα, αλλά θα τηρηθούν 
επίσης οι εθνικές πιστώσεις στον μέγιστο δυνατό βαθμό1. Εντούτοις, οι εθνικές 
πιστώσεις δεν είναι συμβατές με την αρχή της ανταγωνιστικής υποβολής προτάσεων, 
διότι ο ανταγωνισμός δεν μπορεί να λειτουργήσει εάν υπάρχει η βεβαιότητα της 
λήψης της χρηματοδότησης. Συνεπώς, η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει τα διαφορετικά 
βήματα της διαδικασίας για την επιλογή έργου ώστε να τηρήσει αυτόν τον κανόνα. 
Συγκεκριμένα στη δεύτερη φάση της επιλογής εφαρμόζεται ο κανόνας του σεβασμού 
των εθνικών πιστώσεων. Ωστόσο, ενδέχεται να μην είναι εφικτή η κατάλληλη 
ισορροπία από την πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων το 2014, λόγω της 
έλλειψης διαθέσιμων έργων επαρκούς ποιότητας και ωριμότητας σε αυτό το στάδιο. 
Σε αυτήν την περίπτωση, η αντίστοιχη ανισορροπία θα αποκατασταθεί κατά τις 
επόμενες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του πολυετούς 
προγράμματος εργασίας2.

 Ο κανόνας της «απώλειας σε περίπτωση μη χρήσης» ασκεί περισσότερη πίεση για την 
εφαρμογή έργων υψηλής ποιότητας σύμφωνα με την απόφαση περί χρηματοδότησης.
Επιπλέον, θα διασφαλίσει τη σταθερή πολιτική ένταση για τα επιτεύγματα των 
επιλεγμένων έργων, τα οποία φέρονται να παρέχουν υψηλή προστιθέμενη αξία στην 
ΕΕ, γεγονός το οποίο έχει αποδειχθεί δύσκολο με την πάροδο του χρόνου σε πολλά 
κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων εκ των χωρών συνοχής. Η ικανότητα 
της Επιτροπής για ανακατανομή αχρησιμοποίητων κονδυλίων σε νέα έργα μέσω 
ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων αποτελεί σημαντικό στοιχείο 
ενθάρρυνσης/μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο παροχής κινήτρων για την υλοποίηση 
των έργων.  Ωστόσο, η αρχή δεν θα εφαρμόζεται τυφλά στα έργα. Η Επιτροπή και ο 
εκτελεστικός οργανισμός ΔΕΔ θα παρέχουν βοήθεια κατά την υλοποίηση του έργου 
ώστε να δοθεί έμφαση στη «χρήση» και να αποφευχθεί η «απώλεια». Ούτως ή άλλως, 
η εκροή χρηματοδότησης βάσει της αρχής «απώλειας σε περίπτωση μη χρήσης» θα 
επαναεπενδυθεί στα έργα των χωρών συνοχής στο πλαίσιο του στοιχείου των 10 
δισεκατομμυρίων ευρώ της ΔΣΕ, για συγχρηματοδοτούμενα έργα στα κράτη μέλη που 
είναι επιλέξιμα για το Ταμείο Συνοχής3.

Κοινή διαχείριση έναντι κεντρικής διαχείρισης
                                               
1 Ομοίως 3, άρθρο 11 παράγραφος 2.
2 Ομοίως, σελ. 4, 8. 
3 Ομοίως, σελ. 4, 9.
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Η πολιτική συνοχής εφαρμόζεται βάσει της αρχής της κοινής διαχείρισης μεταξύ της Ένωσης 
και των κρατών μελών και των περιφερειών, ενώ η Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», 
συμπεριλαμβανομένων των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ που μεταφέρονται από το Ταμείο 
Συνοχής, υπόκειται σε διαχείριση βάσει της αρχής κεντρικής διαχείρισης. 

Η κεντρική διαχείριση σημαίνει ότι η επιλογή έργου και ο οικονομικός κύκλος και κύκλος 
ελέγχου πραγματοποιείται απευθείας από τα τμήματα ή τις υπηρεσίες της Επιτροπής όπως 
είναι οι εκτελεστικοί οργανισμοί. Ως εκ τούτου, η αναγνώριση των έργων θα γίνεται από την 
Επιτροπή μέσω της προετοιμασίας των ετήσιων και πολυετών προγραμμάτων εργασίας (τα 
οποία προορίζονται να εγκριθούν από την Επιτροπή μετά την έγκριση από τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης). Αυτά τα προγράμματα εργασίας θα καθορίζουν τον 
προϋπολογισμό, τις προτεραιότητες και τα κριτήρια επιλογής και ανάθεσης για τις 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων. Εντούτοις, παρότι η Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά 
την υλοποίηση των έργων και το αποτέλεσμά της, δεν θα επεμβαίνει στην υλοποίηση στο 
έδαφος των κρατών μελών: η αξιολόγηση τοπικών εναλλακτικών και οι διασυνδέσεις τους με 
τα περιφερειακά και εθνικά δίκτυα θα συνεχίσουν να αποτελούν αρμοδιότητα των εθνικών 
και περιφερειακών αρχών.

Η κεντρική διαχείριση και οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων διαφέρουν, ωστόσο, από την 
αρχή της «εξυπηρέτησης κατά χρονολογική σειρά προτεραιότητας». Σύμφωνα με την 
πρόταση της ΔΣΕ, αυτή η αρχή θα ισχύει μόνο για τη χρηματοδότηση μέσων και όχι για 
επιχορηγήσεις1.  

Το ζήτημα της ωριμότητας των έργων

Για την αντιμετώπιση των ανησυχιών που σχετίζονται με την απαίτηση έργων επαρκούς 
ποιότητας και ωριμότητας, τα οποία είναι έτοιμα για το συγκεκριμένο πολυετές πρόγραμμα 
εργασίας του 2014 για τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ που μεταφέρονται από το Ταμείο 
Συνοχής, η Επιτροπή προτίθεται να δημιουργήσει διάφορα πολυετή προγράμματα εργασίας 
και σχετικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, προκειμένου να παρέχει χρόνο στα κράτη 
μέλη για να προετοιμάσουν έργα ύψιστης δυσκολίας. Επίσης, δεδομένης της πολυπλοκότητας 
των έργων που προβλέπονται βάσει της ΔΣΕ, η Επιτροπή προτίθεται να αξιοποιήσει την 
εμπειρογνωμοσύνη του JASPERS ώστε να συνεχίσει να αναπτύσσει βοήθεια με στόχο την 
ενίσχυση, όπου απαιτείται, της διαχειριστικής ικανότητας. Το 2012 και το 2013 θα 
αφιερωθούν στην προετοιμασία έργων. Επίσης, ο κανονισμός για τη ΔΣΕ προβλέπει τη 
χρηματοδότηση ενεργειών στήριξης προγραμμάτων2. 

Η συντονισμένη στήριξη για την ανάπτυξη της πορείας του έργου που προβλέπεται στο 
παράρτημα I του κανονισμού για τη ΔΣΕ βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη μέσω των κονδυλίων 
ΔΕΔ-Μ (στήριξη σπουδών και προκαταρκτικών ενεργειών στο πλαίσιο των ετήσιων 
προκλήσεων υποβολής προτάσεων 2007-2013, έναρξη έργων τα οποία πρόκειται να 
ολοκληρωθούν την περίοδο 2014-2020) καθώς και μέσω της τεχνικής στήριξης της πολιτικής 
συνοχής, ενώ η πολιτική ΔΕΔ-Μ (και συνεπώς το παράρτημα I του κανονισμού ΔΣΕ) 
αποτελεί το πλαίσιο αναφοράς για την αναγνώριση των βασικών έργων μεταφοράς στην ΕΕ.

                                               
1 Ομοίως, σελ. 5, 6.
2 Ομοίως, σ. 6.
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Χρήση χρηματοδοτικών μέσων1

Για την αύξηση του αντικτύπου των δημοσιονομικών πόρων της ΕΕ, η Επιτροπή προτείνει τη 
συστηματικότερη χρήση καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων ώστε να λειτουργήσει 
συμπληρωματικά ως προς τις επιχορηγήσεις και για τη μόχλευση των επενδύσεων. Ο 
προϋπολογισμός που διατίθεται για τα χρηματοδοτικά μέσα, σύμφωνα με την πρόταση της 
ΔΣΕ, θα προέλθει από το στοιχείο των 21,7 δισεκατομμυρίων ευρώ της ΔΣΕ, ακόμη και για 
τα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για το Ταμείο Συνοχής2.

Οι προτάσεις προβλέπουν, ιδίως, τη χρήση των ακόλουθων χρηματοδοτικών μέσων, χωρίς να 
αποκλείεται βεβαίως η χρήση άλλων:

- Ίδια κεφάλαια – Τα ίδια κεφάλαια είναι η παροχή κεφαλαίων επιχειρηματικού 
κινδύνου, συνήθως από ενδιαφερόμενα μέρη του έργου, μέρη τα οποία έχουν 
συμφέρον από την πραγματοποίηση του έργου. Για παράδειγμα μια κατασκευαστική 
εταιρεία μπορεί να συνεισφέρει ίδια κεφάλαια στη χρηματοδοτική δομή μιας ΣΔΙΤ 
(σύμπραξη δημοσίου/ιδιωτικού τομέα) στην οποία συμμετέχει. Ίδια κεφάλαια 
μπορούν, επίσης, να παρασχεθούν από τρίτα μέρη. Ταμεία υποδομών και –ολοένα και 
περισσότερο– συνταξιοδοτικά ταμεία συνεισφέρουν ίδια κεφάλαια σε διάφορα έργα 
μεταφορών σε όλη την Ευρώπη (και εκτός αυτής). Τα ίδια κεφάλαια 
αντιπροσωπεύουν την υπολειπόμενη απαίτηση ή το συμφέρον της νεότερης ομάδας 
επενδυτών ενός έργου. Σε περίπτωση που το έργο περιέλθει σε κίνδυνο, τα ίδια 
κεφάλαια θα είναι τα πρώτα που θα χρησιμοποιηθούν για την επίλυση οποιωνδήποτε 
προβλημάτων –παρέχοντας, συνεπώς, προστασία για τη χρηματοδότηση των παρόχων 
σε ανώτερο επίπεδο της διάρθρωσης του κεφαλαίου. Υπό κανονικές συνθήκες, οι 
κάτοχοι ιδίων κεφαλαίων λαμβάνουν καταβολές χρηματικών ποσών (μερίσματα), 
μόνο εάν η απόδοση των έργων είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις ή ξεπερνά τις 
προσδοκίες. Από την άλλη πλευρά, στους δανειοδότες οφείλονται οι επιστροφές 
ανεξαρτήτως της απόδοσης του έργου.

- Εγγυήσεις δανείων – Πρόκειται για νομικά δεσμευτικές συμφωνίες βάσει των οποίων 
ο τριτεγγυητής (συνήθως τράπεζα με υψηλή πιστοληπτική ικανότητα) συμφωνεί για 
την καταβολή ενός ποσού ή ολόκληρου του ποσού που οφείλεται επί δανείου σε 
περίπτωση μη επιστροφής από τον δανειολήπτη. Η παροχή δανειακής εγγύησης 
μπορεί να ενθαρρύνει ορισμένες τράπεζες να χρηματοδοτήσουν έργα τα οποία υπό 
άλλες συνθήκες θα απέφευγαν λόγω φερόμενων πιστωτικών κινδύνων.

Παρατηρήσεις και προτάσεις του συντάκτη

Καταρχάς, ο συντάκτης χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για την καθιέρωσης της 
Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», θεωρώντας ότι αποτελεί απαραίτητο μέσο 
διασφάλισης ευφυών, βιώσιμων και διασυνδεδεμένων δικτύων μεταφορών, ενέργειας και 

                                               
1 Ομοίως 3, άρθρα 14, 15.
2 Ομοίως, σ. 7.
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ψηφιακών συστημάτων.

Όσον αφορά τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ που μεταφέρονται από το Ταμείο Συνοχής και 
εγγράφονται στο πλαίσιο της ΔΣΕ σε έργα υποδομών μεταφορών αποκλειστικά για κράτη 
μέλη που υπάγονται στο Ταμείο Συνοχής, ο συντάκτης γνωρίζει τις υφιστάμενες επιφυλάξεις 
και ακόμα και την αντίθεση των κρατών μελών που υπάγονται στο Ταμείο Συνοχής.  
Εντούτοις, ο συντάκτης θεωρεί ότι αποτελεί ευθύνη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως 
συννομοθέτη, να επεξεργαστεί την πρόταση της Επιτροπής και να επιφέρει τις απαραίτητες 
διευκρινίσεις στο κείμενο με σκοπό να διασφαλίσει τη στήριξη όλων των κρατών μελών για 
μια καλή πρόταση με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

Πέραν της διευκρίνισης των ασαφειών της πρότασης της Επιτροπής κατά την έννοια που ήδη 
παρουσιάζεται στο πρώτο μέρος του παρόντος εγγράφου εργασίας, το σχέδιο υποβάλλει τις 
ακόλουθες επιπρόσθετες προτάσεις:

Τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ που μεταφέρονται από το Ταμείο Συνοχής δεν πρέπει να 
συνυπολογιστούν στη θέσπιση ανώτατου ορίου 2,5% του ΑΕγχΠ.

Σε επίπεδο αρχών, δεν έχει νόημα να συμπεριληφθεί ένα κεντρικά διαχειριζόμενο μέσο όπως 
η ΔΣΕ στη θέσπιση ανώτατου ορίου. Τα περισσότερα έργα προς χρηματοδότηση είναι 
διασυνοριακά και η θέσπιση ανώτατου ορίου ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την άνιση 
μεταχείριση των δύο μερών του έργου. Επιπλέον, εισάγει για τα κράτη μέλη που υπάγονται 
στο Ταμείο Συνοχής το στοιχείο της άνισης μεταχείρισης μεταξύ των 21,7 δισεκατομμυρίων 
ευρώ και των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ, δεδομένου ότι κατά την υλοποίηση του έργου που 
βασίζεται στον ανταγωνισμό δεν είναι δυνατό να τηρηθεί ένα τέτοιο ανώτατο όριο, όπως τα 
απολύτως σταθερά κονδύλια ανά χώρα. 

Ενίσχυση της χρηματοδότησης υποδομών σε διασυνοριακές περιφέρειες

Σε πολλές παραμεθόριες περιοχές, οι υφιστάμενες υποδομές αντικατοπτρίζουν περιορισμένες 
εθνικές αρχές (δεν αποτελούν εκλογική προτεραιότητα για τα κράτη μέλη τα οποία προτιμούν 
επενδύσεις υποδομών στο κέντρο, μολονότι είναι σημαντικές προκειμένου να επωφεληθούν 
από την ευρωπαϊκή διαδικασία ολοκλήρωσης και την εσωτερική αγορά) και αντίστοιχες 
περιφέρειες πλήττονται λόγω της περιφερειακής θέσης τους. Μεγάλο μέρος των έργων 
προτεραιότητας αφορά, πράγματι, διεθνικά έργα υποδομών, αλλά συχνά τέτοια έργα σε 
διασυνοριακές περιοχές ολοκληρώνονται πολύ αργά ή δεν ολοκληρώνονται καθόλου. 

Ως εκ τούτου, ο συντάκτης προτείνει να δηλωθεί ρητά στο πλαίσιο του πρώτου ειδικού 
θεματικού στόχου1 ότι τα σημεία συμφόρησης και οι ελλείποντος κρίκοι πρέπει να 
εξαλειφθούν τόσο στις υποδομές μεταφορών όσο και στα σημεία σύνδεσης αυτών στα σημεία 
συνοριακής διέλευσης και, συνεπώς, να χρησιμοποιηθούν ποσοστώσεις και αντίστοιχα 
υψηλότερα ποσοστά συγχρηματοδότησης. 

Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη πρέπει να υποχρεωθούν να επενδύσουν 30% της 
χρηματοδότησης στο πλαίσιο της ΔΣΕ σε έργα σε διασυνοριακές περιφέρειες, με ποσοστά 
                                               
1 Ομοίως 3, άρθρο 4 στοιχείο α) περίπτωση i).
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συγχρηματοδότησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο β) περίπτωση i) της 
πρότασης της Επιτροπής για τη ΔΣΕ. Επίσης, η διάταξη του άρθρου 10 παράγραφος 5 
(αύξηση έως 10% της συγχρηματοδότησης) πρέπει να εφαρμοστεί και για ενέργειες που 
διασφαλίζουν τις διασυνοριακές συνέργειες.

Οι συνέργειες όσον αφορά τις υποδομές διασυνοριακών έργων πρέπει να αναπτύσσονται, 
επίσης, με προγράμματα εδαφικής συνεργασίας χρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Επίσης, ο συντάκτης θεωρεί ότι τέτοια 
διασυνοριακά έργα υποδομών ακόμη και σε πλουσιότερες περιφέρειες πρέπει να είναι ρητώς 
επιλέξιμα στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ.

Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, αξίζει να επισημανθεί ότι απαιτείται ένα 
πανευρωπαϊκό όραμα για έναν χώρο μεγάλων αποστάσεων που εκτείνεται πέραν των εθνικών 
συνόρων προκειμένου να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν τα εμπόδια (υποδομών, 
τεχνικά και διοικητικά) για τις ομαλές, διαλειτουργικές και διατροπικές μεταφορές. Αυτά τα 
εμπόδια πλήττουν βαθιά την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα μέσω της αύξησης των δαπανών 
και της μείωσης της αξιοπιστίας της αλυσίδας εφοδιασμού, και επηρεάζουν ασύμμετρα τις 
πιο περιφερειακές χώρες, υποβαθμίζοντας, συνεπώς, την εδαφική συνοχή της ΕΕ.

Βαθύτερη Διευκόλυνση Σύνδεσης

Οι χώρες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες είναι αυτές που εξαρτώνται 
περισσότερο από τις επενδύσεις σε υποδομές, διότι ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και 
δημιουργούν θέσεις απασχόλησης. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 22 και του άρθρου 110 παράγραφος 3 της πρότασης 
για ΔΣΕ, πέραν του υψηλότερου ποσοστού συγχρηματοδότησης έως 10%, επίσης στο πλαίσιο 
της ΔΣΕ1, πρέπει να χρησιμοποιούν τους πόρους που απορρέουν από διορθωμένες ή 
ανακτημένες ταμειακές ροές στο πλαίσιο των εθνικών κονδυλίων τους για έργα υποδομών. Η 
διαχείριση των αντίστοιχων ποσών πρέπει να πραγματοποιείται κεντρικά από την Επιτροπή 
στο πλαίσιο προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη. Το γεγονός αυτό θα 
πρέπει να ενισχύσει τις επενδύσεις σε εθνικά καθώς και σε διεθνικά έργα υποδομών και, 
συνεπώς, να συμβάλει στην ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

                                               
1 Ομοίως 3, άρθρο 11 παράγραφος 3.


