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Παράτασημέχρι το 2020 και πρόσθετα κονδύλια για τη χρηματοδότηση περισσότερων έργων θα
λάβει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI), γνωστό ως "σχέδιο Γιούνκερ", με
στόχο την κινητοποίηση 500 δισ. ευρώ.
Σύμφωναμε τη σχετική ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα βασικά σημεία της
νομοθεσίας, έτσι όπως συμφωνήθηκαν από τους ευρωβουλευτές και τους ευρωπαίους υπουργούς
και εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (502 ψήφοι υπέρ, 125 κατά, 19 αποχές) είναι τα
εξής:
ΤοEFSI, θα παραταθεί μέχρι το 2020 με στόχο την κινητοποίηση 500 δισ. ευρώ.
Θα αντιμετωπίσει τις αποτυχίες της αγοράς και τα κενά στις επενδύσεις και θα χρηματοδοτήσει
έργα υψηλού κινδύνου τα οποία διαφορετικά δεν θα λάμβαναν επενδυτική στήριξη.
Οιεπενδύσεις θα στοχεύουν στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ιδίως για τους νέους, και στην
ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας, εστιάζοντας στους τομείς της ενέργειας, του
περιβάλλοντος και του κλίματος, της υγειονομικής περίθαλψης, της έρευνας και της καινοτομίας,
των βιώσιμων μεταφορών, του ψηφιακού τομέα.
ΤοΕυρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποκτά το δικαίωμα να διορίσει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
του EFSI, το οποίο θα μπορεί να παρέχει επιπλέον εμπειρογνωμοσύνη, γεγονός που θα ενισχύσει
τη διαφάνεια.
Έχονταςως στόχο την προώθηση περιφερειακών, τοπικών και μικρότερων έργων:
Οινέοι κανόνες προβλέπουν την ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών
Συμβουλών με ισχυρότερη τοπική παρουσία.
ΗΕυρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) θα πρέπει, ει δυνατόν, να μεταβιβάσει την επιλογή
και την παρακολούθηση των μικρών έργων στις εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες, οι οποίες είναι και
οι πιο κατάλληλες για να βοηθήσουν στην κάλυψη περιφερειακών, τομεακών και διασυνοριακών
έργων.
Σεπερίπτωση που οι συνθήκες της αγοράς προκαλούν προβλήματα στην ολοκλήρωση ενός

έργου, η ΕΤΕπ θα πρέπει κατ' εξαίρεση να μειώσει το κόστος για τον δικαιούχο της
χρηματοδότησης.
Δηλώσεις εισηγητών
Οεισηγητής της επιτροπής Προϋπολογισμών, José Manuel Fernandes (ΕΛΚ, Πορτογαλία),
δήλωσε τα εξής: "Το EFSI συνέβαλε στη μείωση των ανισοτήτων και στη δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας. Έχουν ήδη κινητοποιηθεί 250 δισ. ευρώ και 400.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν
λάβει στήριξη. Τώρα, με τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών προσφέρουμε ακόμα
περισσότερη τεχνογνωσία για να βοηθήσουμε τους νέους επενδυτές και να επεκτείνουμε το ταμείο
σε νέους τομείς."
Οεισηγητής της επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, Udo Bullmann (Σοσιαλιστές,
Γερμανία), δήλωσε τα εξής: "Το ΕFSI δημιουργήθηκε για να καλύψει το επενδυτικό κενό των 700
δισ. ευρώ στην ΕΕ και κατέστησε δυνατή τη μείωση αυτού του κενού. Θέλαμε να βελτιώσουμε το
EFSI, να το εκσυγχρονίσουμε και να το καταστήσουμε πιο προσβάσιμο στις ευρωπαϊκές
περιφέρειες που το χρειάζονται."
Ιστορικό
ΤοΕυρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων υλοποιείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων. Δημιουργήθηκε το 2015 για αρχική περίοδο 3 ετών, με στόχο την κινητοποίηση
τουλάχιστον 315 δισ. ευρώ σε επενδύσεις στην πραγματική οικονομία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
πρότεινε να παραταθεί η διάρκεια του ταμείου έως το τέλος του τρέχοντος πολυετούς
δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), δηλαδή ως το Δεκέμβριο του 2020, με στόχο την επίτευξη
επενδυτικού στόχου ύψους 500 δισ. ευρώ.
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