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Στρατηγική "Ευρώπη 2020"
•‘‘Ευρώπη 2020’’ προτάσσει τρεις αλληλοενισχυόμενες προτεραιότητες:
 Έξυπνη ανάπτυξη: ανάπτυξη μιας οικονομίας βασιζόμενης στη
γνώση και την καινοτομία.
 Διατηρήσιμη ανάπτυξη: προώθηση μιας πιο αποδοτικής στη
χρήση πόρων, πιο πράσινης και πιο ανταγωνιστικής οικονομίας.
 Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς: μια οικονομία με υψηλή
απασχόληση που θα επιτυγχάνει κοινωνική και εδαφική συνοχή.
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Λευκή βίβλος
•Χάρτης πορείας για έναν:
 Ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο μεταφορών
 Ανταγωνιστικό
μεταφορών

και

ενεργειακά

αποδοτικό

σύστημα

•

9 Μελλοντικές
μεταφορών

προκλήσεις

και

όραμα

για

ένα

σύστημα

9 Η στρατηγική – τι χρειάζεται να γίνει
9 Σύγχρονες υποδομές και χρηματοδότηση
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Βασικά προβλήματα των υποδομών
μεταφορών
 Ανύπαρκτες διασυνδέσεις, ιδίως στα διασυνοριακά τμήματα
 Μεγάλες ανισότητες από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, καθώς και
στο εσωτερικό των κρατών μελών
 Κατακερματισμός των υποδομών μεταφορών μεταξύ των διαφόρων
τρόπων
 Μακροχρόνιες επενδύσεις που πρέπει να εξυπηρετούν και τους
περιβαλοντικούς στόχους
 Διαφορετικοί επιχειρησιακοί κανόνες και απαιτήσεις, ιδίως όσον
αφορά τη διαλειτουργικότητα
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Γιατί χρειαζόμαστε μια νέα πολιτική υποδομών
στην Ευρώπη;
 Οι μεταφορές έχουν θεμελιώδη σημασία για μια αποτελεσματική
ευρωπαϊκή οικονομία
 Οι μεταφορές εμπορευμάτων αναμένεται να αυξηθούν κατά 80%
μέχρι το 2050, και οι μεταφορές επιβατών κατά 50% και πλέον
 Η ανάπτυξη προϋποθέτει εμπορικές συναλλαγές. Και οι εμπορικές
συναλλαγές χρειάζονται μεταφορές. Οι περιοχές της Ευρώπης που
δεν θα έχουν καλές συνδέσεις δεν θα έχουν πιθανότητες να
αναπτυχθούν και να ευημερήσουν
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Στρατηγική
 Εσωτερική αγορά
9 Δημιουργία ενός πραγματικού Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών
με την εξάλειψη όλων των εναπομεινάντων φραγμών μεταξύ τρόπων
μεταφοράς και εθνικών συστημάτων
 Καινοτομία
9 Η ΕΕ πρέπει να εξετάσει με ολοκληρωμένο τρόπο τον πλήρη κύκλο
της έρευνας, της καινοτομίας και της ανάπτυξης
 Υποδομές
9 Η πολιτική της ΕΕ για τις υποδομές μεταφορών έχει ανάγκη από ένα
κοινό όραμα και επαρκείς πόρους. Το κόστος των μεταφορών πρέπει
να αντανακλάται στην τιμή τους χωρίς στρεβλώσεις
 Εξωτερική διάσταση
9 Το άνοιγμα των αγορών τρίτων χωρών στον τομέα των υπηρεσιών,
των προϊόντων και των επενδύσεων στον τομέα των μεταφορών
εξακολουθεί να αποτελεί υψηλή προτεραιότητα
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Στόχοι του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών
 Να διασφαλίζει, σε ένα χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα, τη διαρκή και σταθερή
κινητικότητα προσώπων και αγαθών, να συμβάλει στην ενίσχυση της
οικονομικής και κοινωνικής συνοχής
 Να παρέχει στους χρήστες υποδομές υψηλής ποιότητας υπό αποδεκτούς
οικονομικούς όρους
 Να περιλαμβάνει το σύνολο των μέσων μεταφοράς, λαμβάνοντας υπόψη τα
συγκριτικά πλεονεκτήματά τους
 Να καθιστά δυνατή τη βέλτιστη χρησιμοποίηση του υφιστάμενου δυναμικού
 Να είναι στο μέτρο του εφικτού διαλειτουργικό και να ευνοεί τις συνδυασμένες
μεταφορές
 Να είναι, στο μέτρο του εφικτού, οικονομικά βιώσιμο
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Τα βασικά στοιχεία της νέας αρχιτεκτονικής
 Διάρθρωση του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών σε δύο
επίπεδα, που συνίσταται σε ένα εκτεταμένο δίκτυο και ένα
κεντρικό δίκτυο βασισμένα σε κοινή και διάφανη μεθοδολογία
 Φιλόδοξα πρότυπα και απαιτήσεις για όλες τις υποδομές
 Κοινές

προθεσμίες

για

την

ολοκλήρωση

του

δικτύου

(2030/2050)
 Διάδρομοι και συντονιστές για την υλοποίηση του δικτύου
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Στοιχεία του νέου κεντρικού δικτύου
Το νέο κεντρικό δίκτυο θα περιλαμβάνει:
9 94 μεγάλους ευρωπαϊκούς λιμένες και συνδέσεις με το
σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο
9 38 μεγάλους αερολιμένες και σιδηροδρομικές συνδέσεις με μεγάλες
πόλεις
9 15.000 χλμ. σιδηροδρομικών γραμμών αναβαθμισμένων σε
γραμμές υψηλής ταχύτητας
9 35 διασυνοριακά έργα για τη μείωση των κυκλοφοριακών
συμφορήσεων
Αυτό θα δώσει νέα πνοή στην οικονομία της ενιαίας αγοράς, γιατί θα
καταστήσει πραγματικά δυνατή την ελεύθερη ροή προσώπων και
εμπορευμάτων σε όλη την Ένωση
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Οι 9 νέοι «διάδρομοι» και οι δομές υλοποίησης
 Σημαντική καινοτομία των νέων κατευθυντηρίων γραμμών για το
ΔΕΔ-Μ είναι η δημιουργία 9 «διαδρόμων» στο κεντρικό δίκτυο
 Κάθε διάδρομος πρέπει να περιλαμβάνει τρεις τρόπους μεταφοράς,
τρία κράτη μέλη και 2 διασυνοριακά τμήματα
 Η "πλατφόρμα διαδρόμου" είναι μια διοικητική δομή η οποία θα
επεξεργάζεται και θα εφαρμόζει «σχέδια ανάπτυξης διαδρόμων», έτσι
ώστε οι εργασίες κατά μήκος ενός διαδρόμου σε διάφορα κράτη μέλη
και σε διάφορα στάδια προόδου να συγκλίνουν αποτελεσματικά
 Σε κάθε "πλατφόρμα διαδρόμου"
Ευρωπαίος συντονιστής
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Οι 9
διάδρομοι
όπως
σχηματικά
ορίζονται
στο
παράρτημα
του CEF
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Ανάγκες σε χρηματοδοτικούς πόρους
 Το κόστος της ανάπτυξης υποδομών στην Ένωση για την αντιμετώπιση
της ζήτησης μεταφορών εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περισσότερα από
1,5 τρισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2010-2030
 Η ολοκλήρωση του δικτύου ΔΕΔ-Μ απαιτεί περίπου 550
δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2020, εκ των οποίων 215 δισεκατομμύρια
ευρώ μπορούν να διατεθούν για την εξάλειψη των κύριων σημείων
συμφόρησης
 Στα ποσά αυτά δεν περιλαμβάνονται οι επενδύσεις σε οχήματα,
εξοπλισμό και υποδομές χρέωσης για τις οποίες ενδέχεται να
απαιτηθούν ένα τρισεκατομμύριο επιπλέον
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Διαθέσιμα χρηματοδοτικά προγράμματα και μέσα
 Ίδιοι πόροι
 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
 Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά κονδύλια (ΣΕΣ):
¾ Περιφερειακό ταμείο
9 Επιχειρησιακό πρόγραμμα περιφέρειας
9 Τομεακό επιχειρησιακό πρόγραμμα

¾ Ταμείο Συνοχής (Εθνική διαχείριση)
 Μηχανισμός Συνδέοντας την Ευρώπη (CEF):
¾ Αμιγείς πόροι
¾ Ταμείο Συνοχής (Ευρωπαϊκή διαχείριση)
¾ Καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία
 Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων
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CEF: Νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο
 Ισχυρότερη συγκέντρωση της χρηματοδοτικής στήριξης σε
έργα με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία
 Αξιοποίηση των διατομεακών συνεργειών
 Μεγαλύτερη έμφαση στη χρήση καινοτόμων χρηματοδοτικών
μέσων, όπως τα ομόλογα έργων και δυνατότητα
συγκέντρωσης κεφαλαίων από τον ιδιωτικό τομέα μέσω
συστημάτων μόχλευσης της χρηματοδότησης
 Συμπληρωματικότητα (και όχι αλληλοεπικάλυψη) με το
πλαίσιο της πολιτικής συνοχής
14
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CEF Μεταφορών
Χρηματοδοτικοί πόροι 2014 - 2020
€24.2 δισ. για ΔΕΔ-Μ
¾ €12.9δισ. διαθέσιμα για όλα τα κράτη μέλη
¾ €11.3δισ. για τις επιλέξιμες χώρες του Ταμείου Συνοχής

Για να δαπανηθούν μέσω :
¾ Επιχορηγήσεων (€22.2 δισ.)
¾ Καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων (€ 1,5 δισ.)
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CEF Μεταφορών: Αμιγείς πόροι ΔΕΔ-Μ
80 – 85 % των διαθέσιμων κονδυλίων για προκαθορισμένα
έργα του καταλόγου 1 του παραρτήματος CEF
¾Οριζόντιες προτεραιότητες
¾9 διάδρομοι του κεντρικού δικτύου
¾Σημαντικά διασυνοριακά τμήματα και σημεία συμφόρησης
15 – 20 % για άλλα έργα του κεντρικού και εκτεταμένου
δικτύου και για χρηματοδοτικά μέσα
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CEF Μεταφορών: 11,3 δισ. του Ταμείου Συνοχής
Αποκλειστικά για έργα μεταφορών στα κράτη-μέλη που
είναι επιλέξιμα για το Ταμείο Συνοχής
 Δεσμευτική κατανομή ανά κράτος 2014 - 2016: κανένα κράτος-μέλος
δεν μπορεί να λάβει μεγαλύτερη χρηματοδότηση
 Ο στόχος είναι να χρηματοδοτήσει δύσκολα έργα που τα κράτη-μέλη
δεν θα χρηματοδοτήσουν από τα Διαρθρωτικά Ταμεία
 Έργα με υψηλή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία
 Μόνο για έργα του κεντρικού
παράρτημα του κανονισμού CEF

δικτύου

που

αναφέρονται

στο

 Ανάγκη να διασφαλιστεί η ευρωπαϊκή διάσταση του δικτύου, ιδίως
όσον αφορά διαδρόμους του κεντρικού δικτύου
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Καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα
 Ο στόχος των χρηματοδοτικών μέσων στο πλαίσιο της ΔΣΕ είναι να
διευκολύνει τα έργα υποδομής να αποκτήσουν πρόσβαση σε
χρηματοδότηση έργων και επιχειρήσεων, χρησιμοποιώντας ως μόχλευση
την ενωσιακή χρηματοδότηση.

 Παρέχουν στους εμπλεκόμενους με τις υποδομές όπως χρηματοδότες,
δημόσιες αρχές, διαχειριστές υποδομών, κατασκευαστικές επιχειρήσεις
και
επιχειρηματίες
μια
συνεκτική
εργαλειοθήκη
ενωσιακής
χρηματοδοτικής στήριξης προσανατολισμένη προς την αγορά.
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Τα χρηματοδοτικά μέσα

συνίστανται σε :

Χρεωστικό Μέσο / Debt instrument:
Ένα μέσο για δάνεια και εγγυήσεις που διευκολύνεται από μηχανισμούς
επιμερισμού
του
κινδύνου,
συμπεριλαμβανομένων
μηχανισμών
πιστωτικής ενίσχυσης για ομόλογα έργων (Project bonds)

Συμμετοχικό Μέσο / Equity instrument:
Ένα μέσο ιδίων κεφαλαίων
Τα χρηματοδοτικά μέσα βοηθούν να ξεπεραστούν οι περιορισμοί της αγοράς
βελτιώνοντας τη χρηματοδότηση και / ή το προφίλ κινδύνου των επενδύσεων σε
υποδομές. Αυτό, με τη σειρά του, ενισχύει την πρόσβαση των επιχειρήσεων και
των άλλων δικαιούχων σε δάνεια, εγγυήσεις, μετοχές και άλλες μορφές ιδιωτικής
χρηματοδότησης.

Transport
Transport

19

Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων
Η στρατηγική του σχεδίου Juncker στηρίζεται σε τρεις άξονες:

 Κινητοποίηση
της
χρηματοδότησης
πραγματοποίηση επενδύσεων

για

την

 Διοχέτευση των επενδύσεων στην πραγματική οικονομία
 Βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος στην Ένωση
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Γενικοί στόχοι
 Ανάπτυξη υποδομών, μεταξύ άλλων στους τομείς των μεταφορών, ιδιαίτερα σε
βιομηχανικά κέντρα, ενέργειας, ιδίως ενεργειακές διασυνδέσεις και ψηφιακές
υποδομές
 Επενδύσεις στην εκπαίδευση και κατάρτιση, την υγεία, την έρευνα και
ανάπτυξη, την τεχνολογία της πληροφορίας και των επικοινωνιών και την
καινοτομία
 Επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης
και αποδοτικότητας των πόρων
 Έργα υποδομών στους τομείς του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και της
αστικής ανάπτυξης, καθώς και στον κοινωνικό τομέα
 Χορήγηση χρηματοδοτικής στήριξης σε επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένου του
κινδύνου για κεφάλαια κίνησης
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Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στοχεύει σε:
 Έργα υψηλής κοινωνικοοικονομικής αξίας που προωθούν τη δημιουργία
θέσεων
απασχόλησης,
την
μακροπρόθεσμη
ανάπτυξη
και
την
ανταγωνιστικότητα
 Έργα με υψηλότερο προφίλ κινδύνου/απόδοσης σε σχέση με τα υφιστάμενα
μέσα της ΕΤΕπ και της Ένωσης ώστε να εξασφαλιστεί η προσθετικότητα επί
των υφιστάμενων δραστηριοτήτων
 Έργα σε ολόκληρη την Ένωση, μεταξύ άλλων και στις χώρες που έχουν
πληγεί περισσότερο από την χρηματοπιστωτική κρίση
 Έργα για τα οποία δεν υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση από άλλες πηγές
με λογικούς όρους
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Αξιολόγηση προγραμμάτων και δράσεων
 "Εκ των προτέρων" αξιολόγηση:
9 Στρατηγική του προγράμματος
9 Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης
9 Συνέπεια των χρηματοδοτικών κονδυλίων
9 Συμβολή στη στρατηγική "Ευρώπη 2020"
9 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

 Ενδιάμεση και "Εκ των υστέρων" αξιολόγηση:
9 Επίτευξη των στόχων
9 Συμβολή στην επίτευξη των προτεραιοτήτων για ευφυή και βιώσιμη ανάπτυξη
9 Αντίκτυπο στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή
9 Αποτελεσματικότητα των χρηματοδοτικών μέσων
9 Μακροπρόθεσμες επιπτώσεις
9 Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του προγράμματος
9 Επιπτώσεις στην κλιματική αλλαγή
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Αξιολόγηση έργων
 Τα προτεινόμενα προς χρηματοδότηση έργα θα πρέπει να υπόκεινται σε
ανάλυση κόστους/οφέλους σε κοινωνικό, οικονομικό, κλιματικό και
περιβαλλοντικό επίπεδο
 Ενδιάμεση αξιολόγηση εκτέλεσης του έργου σε σχέση με προκαθορισμένους
δείκτες με πιθανή τροποποίηση του χρηματοδοτικού σχήματος
 Πιθανή αξιολόγηση των μεθόδων εκτέλεσης των έργων και των επιπτώσεων
της υλοποίησής τους
 Ειδική αξιολόγηση από τα κράτη-μέλη των δράσεων και συναφών έργων που
χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα CEF
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Διάδρομοι ΔΕΔ-Μ στην Ελλάδα
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.
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Εκτεταμένο Δίκτυο:
Οδοί, λιμένες, σιδηροδρομικοίοδικοί τερματικοί σταθμοί και
αερολιμένες
Κεντρικό Δίκτυο:
Οδοί, λιμένες, σιδηροδρομικοίοδικοί τερματικοί σταθμοί και
αερολιμένες
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Εκτεταμένο Δίκτυο:
Σιδηρόδρομοι, λιμένες και
σιδηροδρομικοί-οδικοί τερματικοί
σταθμοί (RRT)
Κεντρικό Δίκτυο: Σιδηρόδρομοι,
λιμένες και σιδηροδρομικοί-οδικοί
τερματικοί σταθμοί (RRT)
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Ευχαριστώ για τη προσοχή σας!
Email: alexandros.sotiriou@ec.europa.eu
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