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Η αποτελεσματικότητα του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) στο μικροσκόπιο των 
ελεγκτών της ΕΕ  
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο σκοπεύει να διενεργήσει έλεγχο με αντικείμενο το ΕΤΣΕ, το 
επενδυτικό ταμείο που βρίσκεται στον πυρήνα του «σχεδίου Juncker». Οι ελεγκτές θα 
εξετάσουν κατά πόσον το ΕΤΣΕ ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στην ανάγκη στήριξης των 
επενδύσεων στην ΕΕ. Σήμερα δημοσιεύεται επίσης ενημερωτικό έγγραφο για το ΕΤΣΕ, στη 
διάθεση κάθε ενδιαφερομένου.  

Το ΕΤΣΕ συστήθηκε το 2015 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων από κοινού, ως ο κύριος πυλώνας του 
επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη, της πρώτης μεγάλης πρωτοβουλίας της Επιτροπής 
Juncker.  

Οι ελεγκτές θα εξετάσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Επιτροπής σε ό,τι αφορά το 
ΕΤΣΕ, καθώς και τον ρόλο των εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών και ιδρυμάτων. Θα 
αξιολογήσουν επίσης την «προσθετικότητα» του ΕΤΣΕ –ήτοι το κατά πόσον τα έργα επιλέγονται 
μόνον εφόσον δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν χωρίς τη στήριξη του ΕΤΣΕ– και την 
προστιθέμενη αξία των πράξεών του. 

«Χρηματοοικονομικά μέσα όπως το ΕΤΣΕ χρησιμοποιούνται ολοένα περισσότερο για την παροχή 
στήριξης από τον προϋπολογισμό της ΕΕ μέσω εγγυήσεων και επενδύσεων ιδίων κεφαλαίων», 
δήλωσε ο Leo Brincat, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για τον 
έλεγχο. «Είναι επομένως ύψιστης σημασίας να διασφαλιστεί ότι τα μέσα αυτά λειτουργούν 
πάντοτε κατά τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο». 

Στόχος του ΕΤΣΕ είναι να κινητοποιήσει έως και 315 δισεκατομμύρια ευρώ πρόσθετες 
επενδύσεις το διάστημα μεταξύ 2015 και 2018 και να διευρύνει την πρόσβαση των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση. Ο στόχος αυτός προβλέπεται να επιτευχθεί με 
τη βοήθεια χρηματοδότησης από την ΕΤΕπ, βάσει εγγύησης ύψους 16 δισεκατομμυρίων ευρώ 
από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, η οποία συμπληρώνεται από επιπλέον 5 δισεκατομμύρια ευρώ 
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από τους ιδίους πόρους της ΕΤΕπ. 

Οι ελεγκτές δημοσιεύουν σήμερα ενημερωτικό σημείωμα ελέγχου για το ΕΤΣΕ, με γενικές 
πληροφορίες βάσει των προπαρασκευαστικών εργασιών που προηγούνται της έναρξης του 
ελέγχου τους. Τα ενημερωτικά σημειώματα ελέγχου είναι ένα νέο είδος δημοσίευσης που στόχο 
έχουν να χρησιμεύουν ως πηγή πληροφοριών για όσους ενδιαφέρονται για την υπό έλεγχο 
πολιτική ή/και τα υπό έλεγχο προγράμματα. 

 


