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Σηπαηηγική "Δςπώπη 2020"
•‘‘Ευρώπη 2020’’ προτάσσει τρεις αλληλοενιστσόμενες προτεραιότητες:
 Έξςπνη ανάπηςξη: αλάπηπμε κηαο νηθνλνκίαο βαζηδόκελεο ζηε
γλώζε θαη ηελ θαηλνηνκία.
 Γιαηηπήζιμη ανάπηςξη: πξνώζεζε κηαο πην απνδνηηθήο ζηε
ρξήζε πόξσλ, πην πξάζηλεο θαη πην αληαγσληζηηθήο νηθνλνκίαο.
 Ανάπηςξη συπίρ αποκλειζμούρ: κηα νηθνλνκία κε πςειή
απαζρόιεζε πνπ ζα επηηπγράλεη θνηλσληθή θαη εδαθηθή ζπλνρή.

Λεςκή βίβλορ μεηαθοπών
 Δνιαίο εςπυπαφκό σώπο μεηαθοπών
 Ανηαγυνιζηικό
μεηαθοπών

και

ενεπγειακά
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Βαζικά πποβλήμαηα ηυν ςποδομών
μεηαθοπών
 Αλύπαξθηεο δηαζπλδέζεηο, ηδίσο ζηα δηαζπλνξηαθά ηκήκαηα
 Μεγάιεο αληζόηεηεο από ην έλα θξάηνο κέινο ζην άιιν, θαζώο θαη
ζην εζσηεξηθό ησλ θξαηώλ κειώλ
 Καηαθεξκαηηζκόο ησλ ππνδνκώλ κεηαθνξώλ κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ
ηξόπσλ
 Μαθξνρξόληεο επελδύζεηο πνπ πξέπεη λα εμππεξεηνύλ θαη ηνπο
πεξηβαινληηθνύο ζηόρνπο
 Γηαθνξεηηθνί επηρεηξεζηαθνί θαλόλεο θαη απαηηήζεηο, ηδίσο όζνλ
αθνξά ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα
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Σηόσοι ηος Γιεςπυπαφκού Γικηύος Μεηαθοπάρ
 Να δηαζθαιίδεη ηελ θηλεηηθόηεηα πξνζώπσλ θαη αγαζώλ
 Να ζπκβάιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο

 Να θαζηζηά δπλαηή ηε βέιηηζηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ πθηζηάκελνπ
δπλακηθνύ
 Να είλαη ζην κέηξν ηνπ εθηθηνύ δηαιεηηνπξγηθό θαη λα επλνεί ηηο
ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο
 Να είλαη, ζην κέηξν ηνπ εθηθηνύ, νηθνλνκηθά βηώζηκν
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Τα βαζικά ζηοισεία ηηρ νέαρ απσιηεκηονικήρ
 Καζνξηζκόο "έπγυν κοινού ενδιαθέπονηορ"
 Γηάξζξσζε ηνπ δηεπξσπατθνύ δηθηύνπ κεηαθνξάο ζε δύν
επίπεδα, πνπ ζπλίζηαληαη ζε έλα εκηεηαμένο δίκηςο θαη έλα
κενηπικό δίκηςο βαζηζκέλα ζε θνηλή θαη δηάθαλε κεζνδνινγία
 Φηιόδνμα πξόηππα θαη απαηηήζεηο γηα όιεο ηηο ππνδνκέο
 Κνηλέο

πξνζεζκίεο

γηα

ηελ

νινθιήξσζε

ηνπ

δηθηύνπ

(2030/2050)

 Γηάδξνκνη θαη ζπληνληζηέο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ δηθηύνπ
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Οη 9 δηάδξνκνη
όπσο ζρεκαηηθά
νξίδνληαη ζην
παξάξηεκα ηνπ CEF
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Ανάγκερ ζε σπημαηοδοηικούρ πόποςρ
 Τν θόζηνο ηεο αλάπηπμεο ππνδνκώλ ζηελ Έλσζε γηα ηελ αληηκεηώπηζε
ηεο δήηεζεο κεηαθνξώλ εθηηκάηαη όηη αλέξρεηαη ζε πεξηζζόηεξα από
1,5 ηξηζεθαηνκκύξηα επξώ γηα ηελ πεξίνδν 2010-2030

 Η νινθιήξσζε
ηνπ δηθηύνπ ΓΔΓ-Μ απαηηεί
πεξίπνπ 550
δηζεθαηνκκύξηα επξώ έσο ην 2020, εθ ησλ νπνίσλ 215 δηζεθαηνκκύξηα
επξώ κπνξνύλ λα δηαηεζνύλ γηα ηελ εμάιεηςε ησλ θύξησλ ζεκείσλ
ζπκθόξεζεο
 Σηα πνζά απηά δελ πεξηιακβάλνληαη νη επελδύζεηο ζε νρήκαηα,
εμνπιηζκό θαη ππνδνκέο ρξέσζεο γηα ηηο νπνίεο ελδέρεηαη λα
απαηηεζνύλ έλα ηξηζεθαηνκκύξην επηπιένλ
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Γιαθέζιμα σπημαηοδοηικά ππογπάμμαηα και μέζα
 Ίδηνη πόξνη
 Πξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ
 Δπξσπατθά Γηαξζξσηηθά θαη Δπελδπηηθά θνλδύιηα (ΣΔΣ):
 Πεξηθεξεηαθό ηακείν
 Τακείν Σπλνρήο (Δζληθή δηαρείξηζε)
 Μεραληζκόο Σπλδένληαο ηελ Δπξώπε (CEF):
 Ακηγείο πόξνη
 Τακείν Σπλνρήο (Δπξσπατθή δηαρείξηζε)
 Καηλνηόκα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία
 Δπξσπατθό Τακείν Σηξαηεγηθώλ Δπελδύζεσλ
 Τξαπεδηθά δάλεηα (ΔΤΔπ)
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CEF: Νέο σπημαηοδοηικό πλαίζιο
 Ιζρπξόηεξε ζπγθέληξσζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο ζηήξημεο ζε
έξγα κε επξσπατθή πξνζηηζέκελε αμία
 Αμηνπνίεζε ησλ δηαηνκεαθώλ ζπλεξγεηώλ

 Μεγαιύηεξε έκθαζε ζηε ρξήζε θαηλνηόκσλ ρξεκαηνδνηηθώλ
κέζσλ, όπσο ηα νκόινγα έξγσλ θαη δπλαηόηεηα
ζπγθέληξσζεο θεθαιαίσλ από ηνλ ηδησηηθό ηνκέα κέζσ
ζπζηεκάησλ κόριεπζεο ηεο ρξεκαηνδόηεζεο
 Σπκπιεξσκαηηθόηεηα (θαη όρη αιιεινεπηθάιπςε) κε ην
πιαίζην ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο
9
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CEF: Έναρ σπημαηοδοηικόρ κανονιζμόρ - Τπειρ ηομείρ
Γηαζέζηκα θνλδύιηα γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020:
30,45 δηζ. €
 Γηεπξσπατθό Γίθηπν Μεηαθνξάο: 24,05 δηζ. €
 Γηεπξσπατθό Γίθηπν Δλέξγεηαο: 5,35 δηζ. €
 Γηεπξσπατθό Γίθηπν Τειεπηθνηλσληώλ: 1,05 δηζ. €

 Υπνρξέσζε παξνπζίαζεο θνηλνύ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο γηα
ηελ αμηνπνίεζε ησλ δηαηνκεαθώλ ζπλεξγεηώλ
 Κνηλά πξνγξάκκαηα εξγαζίαο γηα ηα θαηλνηόκα ρξεκαηνδνηηθά
κέζα
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CEF Μεηαθοπών
Χπημαηοδοηικοί πόποι 2014 - 2020
€24,05 διζ. για ΓΔΓ-Μ
 €12,75 διζ. δηαζέζηκα γηα όια ηα θξάηε κέιε

(General envelope)

 €11,30 διζ. γηα ηηο ρώξεο ηνπ Τακείνπ Σπλνρήο

(Cohesion envelope)

Για να δαπανηθούν μέζυ :
 Δπηρνξεγήζεσλ (€22.5 δηζ.)
 Καηλνηόκσλ ρξεκαηνδνηηθώλ κέζσλ (€ 1,55 δηζ.)

Transport
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CEF Μεηαθορών: Αμιγείς πόροι ΔΕΔ-Μ
80 – 85 % ηων διαθέζιμων κονδσλίων για προκαθοριζμένα
έργα ηοσ καηαλόγοσ 1 ηοσ παραρηήμαηος CEF (μέζω
πολσεηών προγραμμάηων – MAP)
Οριζόνηιες προηεραιόηηηες
9 διάδρομοι ηοσ κενηρικού δικηύοσ

Σημανηικά διαζσνοριακά ημήμαηα και ζημεία ζσμθόρηζης
15 – 20 % για άλλα έργα ηοσ κενηρικού και εκηεηαμένοσ
δικηύοσ και για τρημαηοδοηικά μέζα (μέζω μονοεηών
προγραμμάηων – AWP)
Transport
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CEF Μεηαθοπών: 11,3 διζ. ηος Ταμείος Σςνοσήρ
Αποκλειζηικά για έπγα μεηαθοπών ζηα κπάηη-μέλη πος
είναι επιλέξιμα για ηο Ταμείο Σςνοσήρ
 Γεζκεπηηθή θαηαλνκή αλά θξάηνο 2014 - 2016: θαλέλα θξάηνο-κέινο
δελ κπνξεί λα ιάβεη κεγαιύηεξε ρξεκαηνδόηεζε
 Ο ζηόρνο είλαη λα ρξεκαηνδνηήζεη δύζθνια έξγα πνπ ηα θξάηε-κέιε
δελ ζα ρξεκαηνδνηήζνπλ από ηα Γηαξζξσηηθά Τακεία
 Έξγα κε πςειή επξσπατθή πξνζηηζέκελε αμία
 Μόλν γηα έξγα ηνπ θεληξηθνύ δηθηύνπ θαη θπξίσο
αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα ηνπ θαλνληζκνύ CEF

Transport
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Καινοηόμα σπημαηοδοηικά μέζα
 Γηεπθνιύλνπλ ηα έξγα ππνδνκήο λα απνθηήζνπλ πξόζβαζε ζηελ
αγνξά ρξήκαηνο, ρξεζηκνπνηώληαο σο κόριεπζε ηελ ελσζηαθή
ρξεκαηνδόηεζε.
 Βνεζνύλ
λα μεπεξαζηνύλ νη πεξηνξηζκνί ηεο αγνξάο
βειηηώλνληαο ηε ρξεκαηνδόηεζε θαη / ή ην πξνθίι θηλδύλνπ ησλ
επελδύζεσλ ζε ππνδνκέο.

 Παξέρνπλ ζηνπο εκπιεθόκελνπο κε ηηο ππνδνκέο (όπσο
ρξεκαηνδόηεο,
δεκόζηεο
αξρέο,
δηαρεηξηζηέο
ππνδνκώλ,
θαηαζθεπαζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη επηρεηξεκαηίεο) κηα ζπλεθηηθή
εξγαιεηνζήθε
ελσζηαθήο
ρξεκαηνδνηηθήο
ζηήξημεο
πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ηελ αγνξά.
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CEF Μεηαθοπών / Πποκηπύξειρ 2016
 Σεκαληηθό πνζό ηεο ηάμεο ησλ €1.95 δηζ. (εθ ησλ νπνίσλ
€1,1 δηζ. ζην πιαίζην ηνπ θαθέινπ "Σπλνρή")
 Σε επζπγξάκκηζε κε ηηο πξνηεξαηόηεηεο Juncker, ηδίσο "ηην
απαζσόληζη, ηην ανάπηςξη και ηιρ επενδύζειρ" (έξγα
επί ησλ δηαδξόκσλ), "τηθιακή ενιαία αγοπά" (ζπζηήκαηα
δηαρείξηζεο ηεο θπθινθνξίαο) θαη "ενεπγειακή ένυζη και
ηο κλίμα" (θαηλνηνκία θαη λέεο ηερλνινγίεο)
 Έληνλε επηθέληξσζε ζηελ θαηλνηνκία θαη ηηο λέεο
ηερλνινγίεο, ζηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο θπθινθνξίαο,
θαζώο θαη ζε έξγα ζρεηηθά κε ην "Core Network" γηα ηα
θξάηε Σπλνρήο
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MAP Calls 2016
General Envelope
(million €)
Projects on the Corridors of the Core
Network
Projects on the other sections of the Core
Network
Rail interoperability
ERTMS

New technologies and innovation
Safe and Secure infrastructure
Single European Sky – SESAR
ITS
MoS

400
100
70

80

Nodes, including urban nodes

Transport

20
80

300
120
40

59.5
10
100
20
20

40

20

650

20
849.5

Multimodal logistics platforms
Total

Cohesion Envelope
(million €)

AWP Calls 2016
General Envelope
(million €)
Railways, inland waterways and roads
projects on the Core Network including
connections to inland and maritime ports
and airports
Cross-border infrastructure projects which
are not pre-identified in Annex I of the
CEF Regulation
Cross-border connections to neighbouring
countries

250

110
40

Freight Transport Services

20

Actions to reduce rail freight noise,
including by retrofitting of existing rolling
stock

20

Total
Transport

Cohesion Envelope
(million €)

190

250

CEF Blending Call 2016 (1)
Πλαίζιο και ζηόχοι
 Θα αθνξά κόλν έξγα ηνπ ΓΔΓ-Μ
 Θα ζεζπίζεη ρξεκαηνδνηηθό κνληέιν γηα νηθνλνκηθά απνδνηηθά έξγα,
πνπ παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζηε ρξεκαηνδόηεζε
 Θα πξνζειθύζεη ηδησηηθά θεθαιαία κέζσ ηνπ ζπλδπαζκνύ ενόρ
δηζεθαηνκκπξίνπ € επηρνξεγήζεσλ CEF κε EFSI ή άιιε ηδησηηθή
ρξεκαηνδόηεζε
 Θα εληζρύζεη ηελ παξνπζία έξγσλ κεηαθνξώλ ζην θαηάινγν EFSI
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CEF Blending Call 2016 (2)
Προζέγγιζη (χρονοδιάγραμμα, διάρκεια, διαδικαζίες, κριηήρια κλπ)
 Πξνβιεπόκελνο ρξόλνο ελεξγνπνίεζεο
ππνβνιήο πξνηάζεσλ έλα έηνο

ηέινο

2016

κε

πξνζεζκία

 Γηα έξγα θαη όρη κειέηεο
 Δθαξκνγή ηνπ
ρνξεγήζεσλ

θαλνληζκνύ

CEF

γηα

ζέκαηα

επηιεμηκόηεηαο

θαη

 Δπίπεδν επηδόηεζεο πνπ πξέπεη λα δηθαηνινγείηαη κέζσ ηεο αλάιπζεο
θόζηνπο-νθέινπο

 Η πξόηαζε ζα πξέπεη λα είλαη δνκεκέλε γηα λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο
απαηηήζεηο ηεο ΔΤΔπ θαη/ή ηεο ηδησηηθήο ρξεκαηνδόηεζεο
 Θα θαζνξηζζνύλ από νκάδα εξγαζίαο Δπηηξνπήο θαη ΔΤΔπ ζε ζπλεξγαζία
κε ηελ INEA
Transport
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Δκηεηαμένο Γίκηςο:
Οδνί, ιηκέλεο,
ζηδεξνδξνκηθνί-νδηθνί
ηεξκαηηθνί ζηαζκνί θαη
αεξνιηκέλεο
Κενηπικό Γίκηςο:
Οδνί, ιηκέλεο,
ζηδεξνδξνκηθνί-νδηθνί
ηεξκαηηθνί ζηαζκνί θαη
αεξνιηκέλεο

Transport
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Δκηεηαμένο Γίκηςο:
Σηδεξόδξνκνη, ιηκέλεο θαη
ζηδεξνδξνκηθνί-νδηθνί
ηεξκαηηθνί ζηαζκνί (RRT)
Κενηπικό Γίκηςο:
Σηδεξόδξνκνη, ιηκέλεο θαη
ζηδεξνδξνκηθνί-νδηθνί
ηεξκαηηθνί ζηαζκνί (RRT)
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Εσταριζηώ για ηη προζοτή ζας!
Email: alexandros.sotiriou@ec.europa.eu
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