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Ο Σύνδεσμος  Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (Σ.Β.Θ.Κ.Ε.), 
μέλος του  EEnntteerrpprriissee  EEuurrooppee  NNeettwwoorrkk  --HHeellllaass  σας ενημερώνει: 

 

Επενδυτική «επίθεση» της ΕΕ: Ο Αντιπρόεδρος 
Katainen κηρύσσει την έναρξη περιοδείας για την 

προσέλκυση επενδύσεων 

Στις 15 Δεκεμβρίου 2014 ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jyrki 
Katainen, αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την 
ανταγωνιστικότητα, κήρυξε την έναρξη περιοδείας σε 28 χώρες για την προώθηση 
του προγράμματος επενδύσεων της ΕΕ, ύψους άνω των 300 δισ. ευρώ, και την 
παρουσίαση των νέων ευκαιριών που προσφέρονται σε κυβερνήσεις, επενδυτές, 
επιχειρήσεις, καθώς και σε περιφερειακές αρχές, συνδικαλιστικές οργανώσεις και 

κοινότητες. 

Ο Αντιπρόεδρος Katainen δήλωσε: 

«Το μήνυμά μας είναι ξεκάθαρο: εργαζόμαστε με πολύ πιεστικό χρονοδιάγραμμα 
για να διοχετεύσουμε νέα επενδυτικά κεφάλαια σε επιχειρηματικές 
δραστηριότητες, σε νεοσύστατες επιχειρήσεις, σε υποδομές, όπως οι μεταφορές ή 
οι ευρυζωνικές συνδέσεις, και σε νέα σχολεία και νοσοκομεία, που παρουσιάζουν 
έλλειψη ρευστότητας. Περιοδεύουμε ανά την Ευρώπη για να αξιοποιήσουμε την 
ισχυρή πολιτική στήριξη που έχουμε λάβει ήδη και να εξηγήσουμε στον δημόσιο 

και τον ιδιωτικό τομέα πώς μπορούν να συμμετάσχουν.»  

Η περιοδεία ξεκινά σήμερα στη Ρουμανία, όπου ο Αντιπρόεδρος θα συνοδεύεται 
από την Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής Corina Crețu. 

Ο Αντιπρόεδρος Katainen θα συναντήσει τον πρωθυπουργό Victor Ponta, τον 
εκλεγέντα πρόεδρο Klaus Iohannis, τον πρόεδρο της Γερουσίας Călin Popescu 
Tăriceanu, καθώς και υπουργούς και μέλη του κοινοβουλίου. Θα συμμετάσχει σε 



συνέδριο με τίτλο «Τόνωση των επενδύσεων στην Ευρώπη» για την προώθηση 
του προγράμματος σε περίπου 100 δυνητικούς επενδυτές και επιχειρήσεις, με τη 

συμμετοχή του διοικητή της Εθνικής Τράπεζας της Ρουμανίας. 

Θα συζητήσει, επίσης, το μέλλον της ΕΕ με φοιτητές και πανεπιστημιακούς στο 

Πανεπιστήμιο Οικονομικών Σπουδών του Βουκουρεστίου. 

Επιπλέον, θα εγκαινιάσει το γκαλά διαρθρωτικών ταμείων, μια εκδήλωση 
επιβράβευσης έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και τα οποία έκαναν τη 

διαφορά στη ζωή των κοινοτήτων όπου υλοποιήθηκαν. 

Θα ολοκληρώσει το πρόγραμμά του στο Βουκουρέστι με επίσκεψη στο 
χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο LuminaLed στη Microelectronica, ιδιωτική 
επιχείρηση έρευνας και παραγωγής LED για κατασκευαστές αυτοκινήτων. 

Τη σημερινή επίσκεψη στη Ρουμανία θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην Ιταλία και 
τη Γερμανία τον Ιανουάριο, στην Ισπανία, την Κροατία, την Τσεχική Δημοκρατία 
και το Ηνωμένο Βασίλειο τον Φεβρουάριο και στη Γαλλία τον Μάρτιο. Στόχος είναι 
να πραγματοποιηθούν επισκέψεις και στις 28 χώρες της ΕΕ έως τον Οκτώβριο του 
2015. Ο Αντιπρόεδρος θα επισκεφθεί επίσης τρίτες χώρες για την προώθηση του 

προγράμματος επενδύσεων. 

Το πρόγραμμα θα προσαρμοστεί, ώστε να καλύψει συγκεκριμένες επενδυτικές 
ανάγκες σε συγκεκριμένα κράτη μέλη. Παράλληλα με τις εθνικές, περιφερειακές 
και τοπικές αρχές, ο Αντιπρόεδρος θα συζητήσει το πρόγραμμα επενδύσεων με 
εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας, συνδικαλιστικές οργανώσεις, 
πανεπιστημιακούς και σπουδαστές, καθώς και με δυνητικούς επενδυτές. Θα 
επισκεφθεί επίσης έργα που επωφελούνται από τη χρηματοδότηση της ΕΕ και θα 

συζητήσει τις ευκαιρίες που προσφέρει το πρόγραμμα. 

  



 

Χώρες όπου θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη 

 

Ιστορικό: 

Η περιοδεία θα καλύψει τις τρεις πτυχές του προγράμματος επενδύσεων της ΕΕ: 

(1) Κινητοποίηση πόρων χρηματοδότησης επενδύσεων. Ο στόχος είναι να 
παράσχουμε τόσο στους δυνητικούς επενδυτές (από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό 
τομέα), όσο και σε εκείνους που επιδιώκουν να επωφεληθούν από χρηματοδότηση 
στο μέλλον, πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα 
λειτουργεί το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και πώς 

μπορούν να συμμετάσχουν. 



Αν υπάρξει ισχυρή πολιτική στήριξη από τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων θα μπορούσε να 
συσταθεί τον Ιούνιο του 2015 και να διαθέσει χρηματοδότηση για έργα το 
φθινόπωρο του 2015. Για τις ΜΜΕ η χρηματοδότηση θα μπορούσε να διατεθεί 
ακόμα νωρίτερα, καθώς το υφιστάμενο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων θα 

ενισχυθεί. 

(2) Το νέο αποθεματικό έργων. Στο πλαίσιο του προγράμματος επενδύσεων, θα 
δημιουργηθεί αποθεματικό αξιόπιστων, βιώσιμων έργων, τα οποία θα ελέγχονται 
από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και θα είναι ελκυστικά για τους επενδυτές. 
Κατά την περιοδεία θα δοθούν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών, των περιφερειών 
ή των φορέων υλοποίησης των έργων, μπορούν να υποβάλουν έργα για έλεγχο, 
καθώς και για την υπηρεσία που θα παρέχεται από νέο κόμβο τεχνικής βοήθειας, 
ώστε να διασφαλίζεται ότι τα έργα είναι καλά διαρθρωμένα και συμμορφώνονται 

με τις κανονιστικές απαιτήσεις. 

(3) Οι κανονιστικές μεταρρυθμίσεις. Η περιοδεία θα συγκεντρώσει πολιτική 
στήριξη για κανονιστικές μεταρρυθμίσεις, σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, οι 
οποίες είναι αποφασιστικής σημασίας για την άρση των φραγμών στις επενδύσεις, 
την προσφορά νέων επενδυτικών ευκαιριών (σε τομείς όπως η ψηφιακή 
τεχνολογία, η ενέργεια και οι κεφαλαιαγορές) και τη μόνιμη μεταβολή του 
επενδυτικού περιβάλλοντος στην Ευρώπη. 
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