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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 — ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΙΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΙΕΞΗΧΘΗΣΑΝ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Επενδυτικές επιδόσεις και σημεία συμφόρησης
Θεματική
Ημερομηνία Περιεχόμενο
ανασκόπηση
Απρίλιος
Τα πλαίσια αφερεγγυότητας έχουν οικονομικές
Πλαίσια
2016
επιπτώσεις διότι διαμορφώνουν τα κίνητρα των
αφερεγγυότητας
ιδιωτικών φορέων. Ο οικονομικός ρόλος των
στη ζώνη του ευρώ:
πλαισίων αφερεγγυότητας είναι ιδιαίτερα
Αρχές και κριτήρια
σημαντικός σε καταστάσεις υψηλού χρέους.
αξιολόγησης της
Παρουσίαση κοινών αρχών για τα πλαίσια
αποδοτικότητας
αφερεγγυότητας.
Ιούνιος 2016 Η συζήτηση αυτή επικεντρώθηκε στις ρυθμιστικές
Θεματική
αγκυλώσεις και τα σημεία συμφόρησης για
συζήτηση για τις
επενδύσεις στις χώρες της ζώνης του ευρώ και τον
επενδύσεις
τρόπο με τον οποίο οι προκλήσεις αυτές
αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων
τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο.
Ιανουάριος
Η διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας ή η μείωση
Εύκολη
της γραφειοκρατίας γίνεται, σε μεγάλο βαθμό, με
επιχειρηματικότητα 2017
μέτρα που συνεπάγονται μηδενικό ή περιορισμένο
κόστος και, ενδεχομένως, σημαντικά οφέλη.
Μάιος 2017 Η συζήτηση επικεντρώθηκε στον ρόλο των
Μεταρρυθμίσεις
μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας και στις
στην αγορά
αγορές προϊόντων για τις επενδύσεις και την
εργασίας και στις
αλληλεπίδρασή τους.
αγορές προϊόντων
2. Επενδύσεις σε υποδομές
Θεματική
ανασκόπηση
Δημόσιες
επενδύσεις σε
υποδομές

Ημερομηνία Περιεχόμενο

Συμπράξεις
δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα

Ιανουάριος
2016

Επενδύσεις στους
κλάδους των
δικτύων

Μάιος 2016

Σεπτέμβριος
2015

Κατά τη συζήτηση εξετάστηκαν οι πρόσφατες τάσεις
των επενδύσεων στον τομέα των υποδομών και ο
τρόπος αξιολόγησης των πιθανών προκλήσεων που
συνδέονται με την αποτελεσματικότητα των δημοσίων
δαπανών. Εξετάστηκε το πλαίσιο συνθηκών που
ευνοούν τις επενδύσεις και ιδιαίτερα η χρήση των
κονδυλίων της ΕΕ.
Κατά τη συζήτηση εξετάστηκαν οι συμπράξεις
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) ως τρόπος
συμμετοχής ιδιωτικών φορέων στον σχεδιασμό και
την κατασκευή των υποδομών και στην παροχή
δημόσιων υπηρεσιών.
Στόχος ήταν η επισκόπηση των εξελίξεων που
αφορούν τις επενδύσεις στους τομείς των μεταφορών,
της ενέργειας και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και
η εξέταση των σημείων συμφόρησης για τις
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Επενδύσεις του
οικιστικού
κλάδου σε
ενεργειακή
απόδοση και
ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας
Επενδύσεις στην
ψηφιακή
οικονομία

επενδύσεις.
Ιούνιος 2016 Κατά τη συζήτηση αξιολογήθηκαν οι επενδύσεις του
οικιστικού κλάδου στην ενεργειακή απόδοση, τα
σημεία συμφόρησης που εμποδίζουν τα νοικοκυριά να
επενδύσουν περισσότερο και οι προοπτικές της
ενεργειακής απόδοσης στον τομέα αυτό της
οικονομίας.
Νοέμβριος
2016

Η συζήτηση εστιάστηκε ιδίως στις επενδύσεις για την
ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας.

3. Επενδύσεις σε άυλα στοιχεία
Θεματική
ανασκόπηση
Επενδύσεις σε
άυλα στοιχεία
ενεργητικού

Ημερομηνία Περιεχόμενο

Ενεργοποίηση
επενδύσεων σε
άυλα στοιχεία
ενεργητικού

Ιανουάριος
2017

Οκτώβριος
2016

Η συζήτηση παρείχε συναφείς πληροφορίες σχετικά
με τα άυλα στοιχεία ενεργητικού στην Ευρώπη και, ως
εκ τούτου, εξετάστηκαν η έννοια των άυλων
στοιχείων ενεργητικού, οι πρόσφατες εξελίξεις στον
τομέα των επενδύσεων σε άυλα στοιχεία και οι
επιπτώσεις τους στην παραγωγικότητα και την
αύξηση του ΑΕΠ.
Σε μία άλλη συζήτηση εξετάστηκαν οι κινητήριες
δυνάμεις για επενδύσεις σε άυλα στοιχεία και τα
εμπόδια στις επενδύσεις αυτές. Συζητήθηκε κατά
πόσον υπάρχει ανάγκη συγκεκριμένων μέτρων
πολιτικής για την αντιμετώπιση των εμποδίων στις
επενδύσεις σε άυλα στοιχεία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 — ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ
Όλα τα ΚΜ

AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR HR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK

Κανονιστικός και διοικητικός φόρτος
Δημόσια διοίκηση
Δημόσιες συμβάσεις / ΣΔΙΤ
Σύστημα απονομής δικαιοσύνης
Πλαίσιο αφερεγγυότητας
Ανταγωνισμός και κανονιστικό πλαίσιο

Αγορά
Χρηματο
πιστωτικ εργασίας /
Ε&Α&Κ
ά/Φορο εκπαίδευσ
λογία
η

Δημόσια διοίκηση /
Επιχειρηματικό
περιβάλλον

Επενδυτικές προκλήσεις

ΝΠΑ & πλαίσιο για τις συμβάσεις εργασίας
Μισθοί και διαμόρφωσή τους
Εκπαίδευση, δεξιότητες και δια βίου μάθηση
Φορολογία
Πρόσβαση στη χρηματοδότηση
Συνεργασία ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, έρευνας και επιχειρήσεων
Χρηματοδότηση Ε&Α&Κ

Τομεακές
κανονιστικές
ρυθμίσεις

Επιχειρηματικές υπηρεσίες / Νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα
Λιανική
Κατασκευές
Ψηφιακή οικονομία / Τηλεπικοινωνίες
Ενέργεια
Μεταφορές

Πηγή: Εκθέσεις ανά χώρα 2018, Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Σημείωση: Δεν περιλαμβάνεται η Ελλάδα (τελεί υπό πρόγραμμα
οικονομικής εποπτείας)

Έλλειψη προόδου
Περιορισμένη πρόοδος

Μικρή πρόοδος
Ουσιαστική πρόοδος
Αντιμετωπίστηκε πλήρως
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