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ΕΤΣΕ: λίγα είναι τα στοιχεία που δικαιολογούν την αύξηση των 
πόρων, σύμφωνα με τους ελεγκτές της ΕΕ 

Τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αυξήσει τους πόρους και να παρατείνει τη λειτουργία του ταμείου 
επενδύσεων που βρίσκεται στην καρδιά του «σχεδίου Juncker» ήταν πολύ πρόωρα, ενώ λίγα στοιχεία 
δικαιολογούν την αύξηση αυτή, σύμφωνα με νέα γνώμη που δημοσίευσε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 
(ΕΕΣ).  

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) συνιστά κοινή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Αποτελεί τη βάση του επενδυτικού σχεδίου της ΕΕ, γνωστού 
επίσης ως «σχεδίου Juncker», στόχος του οποίου είναι η συγκέντρωση 315 δισεκατομμυρίων ευρώ από 
δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους για τη χρηματοδότηση στρατηγικών επενδύσεων.  

Οι ελεγκτές έλαβαν υπόψη τρεις πτυχές του ζητήματος: την περιορισμένη αποδεικτική βάση επί της οποίας 
θεμελιώνεται η πρόταση για παράταση της λειτουργίας του ΕΤΣΕ, το ενδεχόμενο υπερβολής ως προς τον 
αντίκτυπό του και τις ρυθμίσεις που αφορούν τη διακυβέρνηση και τη διαφάνεια.  

Ο Mihails Kozlovs, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για τη γνώμη, δήλωσε: «Η 
Επιτροπή σχεδιάζει να παρατείνει τη λειτουργία του ΕΤΣΕ μόλις ένα χρόνο μετά τη δρομολόγησή του. Πρόκειται 
για μεγάλη αλλαγή σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα. Είναι πολύ νωρίς ακόμη να μετρηθεί ο οικονομικός, 
κοινωνικός και περιβαλλοντικός αντίκτυπος ή να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με το κατά πόσον το ΕΤΣΕ 
επιτυγχάνει τους στόχους του.» 

Τα κύρια συμπεράσματα και προτάσεις που διατυπώνονται στη γνώμη είναι:  

Η Επιτροπή πρότεινε την παράταση της λειτουργίας του ΕΤΣΕ μόλις ένα χρόνο μετά τη δρομολόγησή του, 
ωστόσο λίγα είναι τα στοιχεία εκείνα που δικαιολογούν την προτεινόμενη αύξηση των πόρων του, με εξαίρεση 
ό,τι αφορά τις επενδύσεις υπέρ των ΜΜΕ, τομέας όπου παρατηρείται μεγάλη απορρόφηση πόρων. 

Για μία ακόμη φορά δεν πραγματοποιήθηκε συνολική εκτίμηση του αντικτύπου και οι ελεγκτές θέτουν εν 
αμφιβόλω την απάλειψη της διάταξης που όριζε ότι η συνέχιση του ΕΤΣΕ θα συνδεόταν από τα αποτελέσματα 
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ανεξάρτητης αξιολόγησης.   

Η μείωση του ποσοστού κάλυψης του ταμείου εγγυήσεων από 50 % σε 35 % αποτελεί, βέβαια, ευκαιρία για 
αποδοτικότερη χρησιμοποίηση των περιορισμένων πόρων του προϋπολογισμού της ΕΕ, ωστόσο, θα αυξήσει 
την πιθανότητα περαιτέρω αιτημάτων για άντληση πόρων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Η πιθανή 
επιβάρυνση για τον προϋπολογισμό της ΕΕ ανέρχεται τουλάχιστον σε 26 δισεκατομμύρια ευρώ.  

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι όλα τα έργα που υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ πρέπει να αποκαθιστούν αστοχίες 
της αγοράς ή καταστάσεις υποαξιοποίησης επενδύσεων και ότι τα έργα αυτά δεν θα μπορούσαν να είχαν 
υλοποιηθεί καθόλου, ή τουλάχιστον όχι στον ίδιο βαθμό, χωρίς την υποστήριξη του ΕΤΣΕ. Η εξομοίωση των 
πράξεων του ΕΤΣΕ με τις ειδικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ ενέχει τον κίνδυνο ώθησης στην άσκοπη χρήση 
περίπλοκων χρηματοδοτικών δομών ή απόδοσης σε συγκεκριμένη πράξη ενός προφίλ κινδύνου που δεν 
ανταποκρίνεται στον πραγματικό κίνδυνο που αυτή ενέχει.  

Επίσης, υπάρχει ο κίνδυνος υπερτίμησης του πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος. Οι ελεγκτές προτείνουν τη 
βελτίωση της «μεθοδολογίας υπολογισμού του πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος του ΕΤΣΕ» και τη 
χρησιμοποίησή της για την παραγωγή του βασικού δείκτη επιδόσεων του ΕΤΣΕ, ο οποίος θα δηλώνει το ύψος 
των κινητοποιηθέντων ιδιωτικών κεφαλαίων. 

 

Σημείωμα προς τους συντάκτες 

Επί του παρόντος το ΕΤΣΕ συντίθεται από εγγύηση 16 δισεκατομμυρίων ευρώ προερχόμενη από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ, στην οποία έχουν προστεθεί κεφάλαια ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ προερχόμενα 
από την ΕΤΕπ. Η Επιτροπή έχει προτείνει την παράταση της λειτουργίας του ΕΤΣΕ και την αύξηση της εγγύησης 
από τον προϋπολογισμό της ΕΕ σε 26 δισεκατομμύρια ευρώ, με παράλληλη αύξηση της εισφοράς της ΕΤΕπ 
στα 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ.  

Η πρόταση συνοδευόταν από εσωτερική αξιολόγηση της Επιτροπής, η οποία θα συμπληρωθεί από περαιτέρω 
ανεξάρτητη αξιολόγηση που θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του τρέχοντος μήνα. Η γνώμη καλύπτει τόσο τις 
προτεινόμενες νομοθετικές τροποποιήσεις όσο και την αξιολόγηση της Επιτροπής.  

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο συμβάλλει στη βελτίωση της δημοσιονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ 
δημοσιεύοντας γνώμες επί προτάσεων για νέα νομοθεσία με δημοσιονομικό αντίκτυπο ή για την τροποποίηση 
της ισχύουσας. Οι γνώμες αυτές χρησιμοποιούνται από τις νομοθετικές αρχές, ήτοι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο, στο πλαίσιο των εργασιών τους. 

Η εν προκειμένω γνώμη δεν βασίζεται στις διαδικασίες που εφαρμόζονται για μια ειδική έκθεση. Οι ελεγκτές 
προτίθενται να δημοσιεύσουν ειδική έκθεση σχετικά με τις επιδόσεις του ΕΤΣΕ το πρώτο εξάμηνο του 2018. 

Η γνώμη αριθ. 2/2016 του ΕΕΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) 2015/1017 και την από μέρους 
της Επιτροπής έκθεση αξιολόγησης που τη συνοδεύει, σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 2, του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/1017, διατίθεται προς το παρόν στα αγγλικά, σύντομα δε θα είναι διαθέσιμη και σε 
άλλες γλώσσες. 

 


