
 

Συντονιστική συνάντηση της ΕΕ για τη χρηματοδοτική βοήθεια προς τη Σερβία 
(Βελιγράδι, 14.3.2022)   
Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Βελιγράδι διοργάνωσε συνεδρίαση συντονισμού για την 
χρηματοδοτική βοήθεια της Ε.Ε. προς τη Σερβία. Την συνάντηση «άνοιξε» ο Πρέσβης της ΕΕ 
στη Σερβίας κ. Giaufret ενώ προήδρευσε ο επικεφαλής του Τμήματος για τη Συνεργασία της 
Αντιπροσωπείας, κ. Nicola Bertolini.  
Η συζήτηση περιελάμβανε τα ακόλουθα θέματα: 
1. ‘’Ομάδα Ευρώπη και Παγκόσμια Πύλη’’ (Team Europe and Global Gateway) 
2. Χρονοδιάγραμμα προγραμματισμού για το πρόγραμμα 2023 του Προενταξιακού 
Μηχανισμού Βοήθειας, συμπεριλαμβανομένης της επικαιροποίησης της Στρατηγικής 
Ανταπόκρισης (Strategic Response) και των χρηματοδοτικών μέσων. 
3. Νέα προγράμματα και στρατηγικές των κρατών μελών.  
4. Τομεακές ομάδες εργασίας. 
5. Ενημέρωση (brainstorming) σχετικά με τη βοήθεια προς τη Σερβία μετά τη ρωσική 
εισβολή στην Ουκρανία και τα αποτελέσματα των εκλογών. 
 
Ο κ. Giaufret έκανε μια γενική τοποθέτηση για το γενικό πλαίσιο λειτουργίας του Team 
Europe. Ο δε κ. Bertolini παρουσίασε βασικά στοιχεία για το IPA 2023. 
Από τα διαμειφθέντα συγκρατούμε τα κάτωθι: 
 
Ομάδα Ευρώπη και Παγκόσμια Πύλη (Team Europe and Global Gateway): 

- Η Παγκόσμια Πύλη αφορά την αύξηση των επενδύσεων που προωθούν τις 
δημοκρατικές αξίες και τα υψηλά πρότυπα, τη χρηστή διακυβέρνηση και τη 
διαφάνεια, τις ισότιμες εταιρικές σχέσεις, τις ‘’πράσινες και καθαρές’’, ασφαλείς 
υποδομές, όπως και τις σχετικές επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα. 

- Μέσω της προσέγγισης "Ομάδα Ευρώπη", η Παγκόσμια Πύλη έχει ως στόχο να 
συνδέσει την ΕΕ και τα κράτη μέλη, με τα χρηματοπιστωτικά και αναπτυξιακά 
ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), ώστε να 
μοχλεύσει πόρους για επενδύσεις.  

- Η Παγκόσμια Πύλη βασίζεται στα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ 2021-2027. Το Μέσο Γειτονίας, Ανάπτυξης και 
Διεθνούς Συνεργασίας (NDICI)-Παγκόσμια Ευρώπη, το Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας 
(ΜΠΒ) ΙΙΙ, καθώς και το Interreg, το InvestEU, όπως και το πρόγραμμα έρευνας και 
καινοτομίας της ΕΕ "Horizon Europe"-. Όλα αυτά επιτρέπουν στην ΕΕ να 
κινητοποιήσει δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε τομείς προτεραιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της συνδεσιμότητας. Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη+ (ΕΤΒΑ+) ή ο χρηματοδοτικός βραχίονας της NDICI-Global Europe, 
θα διαθέσει έως και 135 δισ. ευρώ για εγγυημένες επενδύσεις έργων υποδομής μεταξύ 
2021 και 2027. Σύμφωνα με αυτά, έως το ποσό των 18 δισ. ευρώ θα διατεθούν σε 
επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά και 
αναπτυξιακά ιδρύματα έχουν προγραμματίσει επενδυτικό όγκο μέχρι 145 δισ. ευρώ. 

- Η ΕΕ θα παράσχει τεχνική βοήθεια στους εταίρους για να ενισχύσει την ικανότητά 
τους να προετοιμάζουν αξιόπιστα έργα που εξασφαλίζουν τη βέλτιστη σχέση 
ποιότητας-τιμής στις υποδομές. 
IPA (ΜΠΒ) 

- Σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό για το IPA 2023, τα Δ. Βαλκάνια θα λάβουν (μόνο 
για το 2023) περίπου 500 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τη μερίδα του λέοντος θα κληθεί 
να απορροφήσει η Σερβία. 
Τα συγκεκριμένα Πλαίσια (‘’Windows’’ ) του προγράμματος περιλαμβάνουν τα εξής: 
1 Κράτος δικαίου, θεμελιώδη δικαιώματα και δημοκρατία  
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2 Χρηστή διακυβέρνηση, ευθυγράμμιση με το κεκτημένο, σχέσεις καλής γειτονίας και 
στρατηγική επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος Erasmus (EAC)  
3 ‘’Πράσινη ατζέντα και βιώσιμη συνδεσιμότητα’’, συμπεριλαμβανομένων 
δημοσιονομικών εγγυήσεων και άλλων χρηματοδοτικών μέσων  
4 Ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, συμπεριλαμβανομένων 
δημοσιονομικών εγγυήσεων και άλλων χρηματοδοτικών μέσων, 
συμπεριλαμβανομένης της αγροτικής ανάπτυξης του ΜΠΒ (AGRI)  
5 Εδαφική και διασυνοριακή συνεργασία, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων 
διασυνοριακής συνεργασίας (REGIO) 
Τα ανωτέρα Πλαίσια περιλαμβάνουν θεματικές προτεραιότητες. 

IPA III 2021-2027 ενδεικτικές κατανομές* 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ενδεικτική κατανομή για την περίοδο 2021-
2027 για την υποστήριξη των θεματικών προτεραιοτήτων του πλαισίου προγραμματισμού 
ΜΠΒ ΙΙΙ. (οι τιμές εκφράζονται σε εκατομμύρια ευρώ). 

IPA III Windows/Πλαίσια 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Σύνολο 

Πλαίσιο 1: Κράτος δικαίου, θεμελιώδη δικαιώματα και 
δημοκρατία 

281 287 292 298 304 310 317 2.089 

Πλαίσιο 2: χρηστή διακυβέρνηση, ευθυγράμμιση με το 
κεκτημένο της ΕΕ, σχέσεις καλής γειτονίας και στρατηγική 
επικοινωνία 

308 314 321 327 333 340 347 2.291 

Πλαίσιο 3: Πράσινη ατζέντα και βιώσιμη συνδεσιμότητα 788 804 820 837 853 870 888 5.860 

Πλαίσιο 4: Ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη χωρίς 
αποκλεισμούς 

414 422 431 440 448 457 467 3.080 

Πλαίσιο 5: Εδαφική και διασυνοριακή συνεργασία 65 66 68 69 71 72 73 485 

Συνολικός επιχειρησιακός προϋπολογισμός 1.855 1.894 1.932 1.971 2.010 2.051 2.093 13.804 

Διοικητικές πιστώσεις 49 49 50 51 52 53 54 357 

Σύνολο 1.904 1.943 1.982 2.022 2.062 2.104 2.147 14.162 
Δικτυακοί τόποι που παρέχουν περισσότερες πληροφορίες: 
Πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ: https://ec.europa.eu/info/policies/eu-enlargement_en  

Μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/overview_en 
EU Aid Explorer: https://euaidexplorer.ec.europa.eu   
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