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Η ΕΕ και η ΕΤΕπ στον κόσμο ενώνουν τις προσπάθειές τους για την
αναβάθμιση της ψηφιακής συνδεσιμότητας με τη Νότια Γειτονία

Barcelona, 24 Νοεμβρίου 2022

Σήμερα, στο περιθώριο του περιφερειακού φόρουμ της Ένωσης για τη Μεσόγειο και της υπουργικής
συνόδου ΕΕ-Νότιας Γειτονίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέγραψε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για επιχορήγηση της ΕΕ ύψους 40 εκατ. ευρώ με σκοπό τη στήριξη της
υποθαλάσσιας σύνδεσης με οπτικές ίνες υψηλής ταχύτητας στη Μεσόγειο στο πλαίσιο του έργου
«MEDUSA» που υποστηρίζεται από το οικονομικό και επενδυτικό σχέδιο της ΕΕ για τη Νότια Γειτονία.

Αυτή η επιχορήγηση της ΕΕ θα αυξήσει και θα διασφαλίσει τη συνδεσιμότητα μέσω του υποθαλάσσιου
καλωδίου και των άμεσων επίγειων συνδέσεων με τα εθνικά ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα της
περιοχής της Νότιας Γειτονίας της ΕΕ.

Ιστορικό

Το έργο «MEDUSA» συνίσταται στην εγκατάσταση ενός υπερσύγχρονου υποθαλάσσιου καλωδίου
οπτικών ινών υψηλής χωρητικότητας που θα συνδέει πέντε μεσογειακές χώρες της ΕΕ (Κύπρος,
Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία) με τέσσερις χώρες της Νότιας Γειτονίας της ΕΕ (Αλγερία,
Αίγυπτος, Μαρόκο και Τυνησία). Θα έχει συνολικό μήκος 7.100 χλμ. και θα περιλαμβάνει περίπου
δώδεκα σημεία απόληξης σε εννέα χώρες της ΕΕ και της Νότιας Γειτονίας. Επιχορήγηση ύψους 40
εκατ. ευρώ από την ΕΕ θα εξασφαλίσει άμεση συνδεσιμότητα υψηλής ταχύτητας, ιδίως μεταξύ των
ερευνητικών και εκπαιδευτικών κοινοτήτων και των χρηστών στις χώρες της Βόρειας Αφρικής και της
ΕΕ μέσω του σταθμού απόληξης καλωδίων στη Βαρκελώνη. Η ΕΤΕπ αναμένεται να παράσχει δανειακή
χρηματοδότηση για τις υποδομές συνεισφέροντας έως 100 εκατ. ευρώ υπό μορφή δανείων. Η
πράξη θα πρέπει να εγκριθεί σε τελικό στάδιο από τα διοικητικά όργανα της ΕΤΕπ.

Η χρηματοδότηση αυτή θα παράσχει επίσης μια εναλλακτική οδό για τη διακίνηση δεδομένων στις
στοχευμένες διαδρομές της ΕΕ και θα επιτρέψει στους τηλεπικοινωνιακούς φορείς της ΕΕ να καταστούν
βασικοί εταίροι για τη στήριξη της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης στην περιοχή. Το έργο «MEDUSA»
συμβάλλει στην πρωτοβουλία Global Gateway της ΕΕ και στην ΕΤΕπ στον κόσμο. Πρόκειται για ένα
από τα εμβληματικά έργα στο πλαίσιο του νέου θεματολογίου της ΕΕ για τη Μεσόγειο που εγκρίθηκε
πέρυσι για την ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας στη Νότια Γειτονία της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες

Έργο «MEDUSA»

Το υποθαλάσσιο καλωδιακό σύστημα Medusa

 

Σημείωση για τους συντάκτες:

ΕΤΕπ στον κόσμο

Η ΕΤΕπ στον κόσμο είναι το εξειδικευμένο σκέλος του Ομίλου της ΕΤΕπ που ασχολείται με την αύξηση
του αντικτύπου των διεθνών εταιρικών σχέσεων και της αναπτυξιακής χρηματοδότησης.  Η ΕΤΕπ στον
κόσμο έχει σχεδιαστεί για την προώθηση ισχυρών και εστιασμένων εταιρικών σχέσεων στο πλαίσιο της
Ομάδας Ευρώπη, παράλληλα με τους λοιπούς οργανισμούς αναπτυξιακής χρηματοδότησης και την
κοινωνία των πολιτών. Η ΕΤΕπ στον κόσμο φέρνει τον Όμιλο πιο κοντά στον τοπικό πληθυσμό, τις
επιχειρήσεις και τους οργανισμούς μέσω των γραφείων μας σε ολόκληρο τον κόσμο.

Κατά την τελευταία πενταετία, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει διαθέσει περισσότερα από 1,5

https://www.eib.org/en/projects/pipelines/all/20210166
https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/medusa-submarine-cable-system_en
https://www.eib.org/en/global/index.htm
https://europa.eu/capacity4dev/wbt-team-europe#_blank
https://www.eib.org/en/infocentre/contact/offices/index.htm


δισ. ευρώ για μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε υποδομές τηλεπικοινωνιών σε ολόκληρη την Ευρώπη και
την Αφρική.
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Quotes:

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η ψηφιακή συνδεσιμότητα υψηλής ταχύτητας είναι ζωτικής σημασίας στον κόσμο μετά την
πανδημία. Η συμφωνία επιχορήγησης ύψους 40 εκατ. ευρώ που υπεγράφη σήμερα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βελτιώσει τη
συνδεσιμότητα μεταξύ της ΕΕ και των βορειοαφρικανών εταίρων μας, φέρνοντας στην περιοχή δίκτυα πρόσβασης επόμενης γενιάς
και προωθώντας παράλληλα κοινωνικοοικονομικά οφέλη. Με τη συνεργασία, μπορούμε να επιταχύνουμε τις προσπάθειές μας για
την προώθηση της μεγαλύτερης ολοκλήρωσης στην περιοχή και να ενθαρρύνουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη και την οικονομική
μεγέθυνση, παρέχοντας περισσότερες ευκαιρίες για όλους.
EIB Vice-President, Ricardo Mourinho Félix - 24/11/2022

Η Επιτροπή και η ΕΤΕπ συνεργάζονται για να υλοποιήσουν μία από τις εμβληματικές πρωτοβουλίες του οικονομικού και
επενδυτικού μας σχεδίου για την ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας στη Νότια Γειτονία. Το έργο MEDUSA ύψους 342 εκατ.
ευρώ θα συνδέσει άμεσα, για πρώτη φορά, τις βόρειες και νότιες ακτές της Μεσογείου, καθώς και τις νότιες χώρες μεταξύ τους,
μέσω ενός υποθαλάσσιου καλωδίου οπτικών ινών υψηλής χωρητικότητας, πολυκρατικού και ανθεκτικού στο χρόνο. Μέσω αυτού
του καλωδίου μήκους 7.100 χλμ., θα αναβαθμίσουμε σημαντικά τη διασυνδεσιμότητα, τονώνοντας την καινοτομία και την έρευνα
στην περιοχή. Συγκεκριμένα περίπου 500 πανεπιστήμια, ιδρύματα εκπαίδευσης και ερευνητικά κέντρα και περίπου 4,5 εκατομμύρια
σπουδαστές θα επωφεληθούν από την αυξημένη συνδεσιμότητα. Το έργο MEDUSA θα στηρίξει εγγενώς την οικονομική και
κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής.
κ. Όλιβερ Βάρχεϊ, επίτροπος Γειτονίας και Διεύρυνσης - 24/11/2022

Αρμόδιοι επικοινωνίας:
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Zoï MULETIER (+32 2 299 43 06)

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα
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