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32. θεωρεί ότι προτεραιότητα αποτελεί 
η διασφάλιση της αυστηρής και 
αμερόληπτης τήρησης των κανόνων για τις 
κρατικές ενισχύσεις κατά την 
αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων στον 
τραπεζικό τομέα, προκειμένου οι 
φορολογούμενοι να προστατεύονται από 
το βάρος των διασώσεων τραπεζών·

32. θεωρεί ότι προτεραιότητα αποτελεί 
η διασφάλιση της αυστηρής και 
αμερόληπτης τήρησης των κανόνων για τις 
κρατικές ενισχύσεις κατά την 
αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων στον 
τραπεζικό τομέα, προκειμένου οι 
φορολογούμενοι να προστατεύονται από 
το βάρος των διασώσεων τραπεζών· 
τονίζει ότι αυτή η κρατική ενίσχυση στον 
χρηματοπιστωτικό τομέα έχει οδηγήσει 
σε σημαντικές περικοπές των δημόσιων 
πόρων που διατίθενται σε καθολικές 
υπηρεσίες όπως η εκπαίδευση και η 
υγεία· καταγγέλλει το γεγονός ότι οι 
περικοπές αυτές είχαν σημαντικό 
αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα και το 
εύρος αυτών των δημόσιων υπηρεσιών· 
ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει 
μελέτη σχετικά με τον αντίκτυπο των 
κρατικών ενισχύσεων στον 
χρηματοπιστωτικό τομέα· θεωρεί ότι η εν 
λόγω μελέτη θα πρέπει να συζητηθεί στο 
Κοινοβούλιο·
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38. υπογραμμίζει ότι οι κρατικές 
ενισχύσεις μπορεί να προκαλέσουν 
στρεβλώσεις στη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς· επισημαίνει τις 
αυστηρές προϋποθέσεις εφαρμογής του 
άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της 
ΣΛΕΕ· σημειώνει ότι η πλειονότητα των 
αποφάσεων σχετικά με θέματα 
αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας και 
κρατικών ενισχύσεων λαμβάνονται σε 
εθνικό επίπεδο· πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι 
η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί και 
να λαμβάνει μέτρα για τη διασφάλιση 
συνεκτικής πολιτικής εντός της εσωτερικής 
αγοράς· καλεί την Επιτροπή να 
δρομολογήσει χάρτη πορείας για καλύτερα 
στοχοθετημένες κρατικές ενισχύσεις· 
χαιρετίζει τις συνεχείς προσπάθειες της 
Επιτροπής να αποσαφηνίσει τις διάφορες 
πτυχές του ορισμού της κρατικής 
ενίσχυσης, όπως προκύπτει από την 
ανακοίνωσή της σχετικά με την έννοια της 
κρατικής ενίσχυσης, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ· 
επισημαίνει ιδίως τις προσπάθειες για την 
αποσαφήνιση των εννοιών «επιχείρηση» 
και «οικονομική δραστηριότητα»· 
διαπιστώνει, ωστόσο, ότι εξακολουθεί να 
είναι δύσκολη η διάκριση μεταξύ 
οικονομικών και μη οικονομικών 
δραστηριοτήτων· επισημαίνει ότι το 

38. υπενθυμίζει τις αυστηρές 
προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 107 
παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ· 
θεωρεί επίσης ότι το οικονομικό πλαίσιο 
είναι άνισο μεταξύ των διαφόρων κρατών 
μελών· θεωρεί ότι τα κράτη μέλη δεν 
έχουν όλα την ίδια ικανότητα άμυνας 
έναντι των συνεπειών των οικονομικών 
κρίσεων και ότι, ως εκ τούτου, οι 
κρατικές ενισχύσεις μπορούν να 
αποτελέσουν χρήσιμο και ισορροπημένο 
μέσο για την αντιμετώπιση των 
στρεβλώσεων της αγοράς· πιστεύει ότι οι 
κρατικές ενισχύσεις μπορούν επίσης να 
αποτελέσουν μηχανισμό για την 
προστασία των θέσεων εργασίας και των 
βασικών κοινωνικών παροχών με σκοπό 
τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής· 
σημειώνει ότι η πλειονότητα των 
αποφάσεων σχετικά με θέματα 
αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας και 
κρατικών ενισχύσεων λαμβάνονται σε 
εθνικό επίπεδο· πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι 
η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί και 
να λαμβάνει μέτρα για τη διασφάλιση 
συνεκτικής πολιτικής εντός της εσωτερικής 
αγοράς· καλεί την Επιτροπή να 
δρομολογήσει χάρτη πορείας για καλύτερα 
στοχοθετημένες κρατικές ενισχύσεις, με 
στόχο να βοηθήσει τα κράτη μέλη που 
πλήττονται από σημαντικές κοινωνικές 
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Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 
αρμόδιο να διασφαλίζει την ορθή ερμηνεία 
της Συνθήκης· καλεί την Επιτροπή να 
συνεχίσει να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην 
παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού 
συμφέροντος (ΥΓΟΣ), μεταξύ άλλων 
στους τομείς της ενέργειας, των 
μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών, κατά 
την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για τις 
κρατικές ενισχύσεις, ειδικά στο πλαίσιο 
της κρατικής στήριξης που προορίζεται για 
απομονωμένες, απομακρυσμένες ή 
περιφερειακές περιοχές της Ένωσης· 
υπογραμμίζει ότι, κατά την εφαρμογή του 
μέτρου των κρατικών ενισχύσεων για την 
προώθηση υπηρεσιών γενικού 
συμφέροντος, στόχος θα πρέπει να είναι το 
όφελος των καταναλωτών και των πολιτών 
και όχι η ενίσχυση κατεστημένων 
συμφερόντων·

περικοπές να κάνουν χρήση του μέσου 
αυτού προκειμένου να περιοριστεί ο 
κοινωνικός αντίκτυπος της οικονομικής 
κρίσης· χαιρετίζει τις συνεχείς 
προσπάθειες της Επιτροπής να 
αποσαφηνίσει τις διάφορες πτυχές του 
ορισμού της κρατικής ενίσχυσης, όπως 
προκύπτει από την ανακοίνωσή της 
σχετικά με την έννοια της κρατικής 
ενίσχυσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ· επισημαίνει 
ιδίως τις προσπάθειες για την 
αποσαφήνιση των εννοιών «επιχείρηση» 
και «οικονομική δραστηριότητα»· 
διαπιστώνει, ωστόσο, ότι εξακολουθεί να 
είναι δύσκολη η διάκριση μεταξύ 
οικονομικών και μη οικονομικών 
δραστηριοτήτων· επισημαίνει ότι το 
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 
αρμόδιο να διασφαλίζει την ορθή ερμηνεία 
της Συνθήκης· καλεί την Επιτροπή να 
συνεχίσει να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην 
παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού 
συμφέροντος (ΥΓΟΣ), μεταξύ άλλων 
στους τομείς της ενέργειας, των 
μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών, κατά 
την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για τις 
κρατικές ενισχύσεις, ειδικά στο πλαίσιο 
της κρατικής στήριξης που προορίζεται για 
απομονωμένες, απομακρυσμένες ή 
περιφερειακές περιοχές της Ένωσης· 
υπογραμμίζει ότι, κατά την εφαρμογή του 
μέτρου των κρατικών ενισχύσεων για την 
προώθηση υπηρεσιών γενικού 
συμφέροντος, στόχος θα πρέπει να είναι το 
όφελος των καταναλωτών και των πολιτών 
και όχι η ενίσχυση κατεστημένων 
συμφερόντων·
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49. επισημαίνει τους από κοινού 
συμφωνηθέντες σκοπούς και στόχους της 
ενεργειακής ένωσης και τονίζει ιδίως τη 
διάσταση της ασφάλειας, της απαλλαγής 
της οικονομίας από ανθρακούχες 
εκπομπές, της αλληλεγγύης και της 
εμπιστοσύνης· τονίζει ότι είναι σημαντικό 
να διασφαλίζεται ότι οι αγορές της 
ενεργειακής ένωσης βασίζονται στο 
κράτος δικαίου, τον ανταγωνισμό, τη 
διαφοροποίηση ενεργειακών πηγών και 
παρόχων, την προβλεψιμότητα και τη 
διαφάνεια και να αποφεύγεται η μόχλευση 
δεσπόζουσας θέσης από οιονδήποτε 
παράγοντα της αγοράς, εγκατεστημένο 
στην Ένωση ή σε τρίτη χώρα, εις βάρος 
των ανταγωνιστών και των 
καταναλωτών· ζητεί, εν προκειμένω, 
αυξημένο έλεγχο και, όπου απαιτείται, 
μέτρα και επιβολή υποχρεώσεων σε 
τέτοιους παράγοντες της αγοράς· 
επισημαίνει, ειδικότερα, ότι πρέπει να 
αντιμετωπιστεί δεόντως η στρατηγική 
κατακερματισμού της αγοράς φυσικού 
αερίου της ΕΕ και, κατ’ επέκταση, 
παραβίασης των αντιμονοπωλιακών 
κανόνων της ΕΕ, που χρησιμοποιούν 
ορισμένες εταιρείες ενέργειας· 
υπογραμμίζει, ακόμη, ότι οι νομικά 
δεσμευτικές υποχρεώσεις που ανέλαβαν τα 
κράτη μέλη στο πλαίσιο της συμφωνίας 

49. εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για 
την αύξηση της ενεργειακής φτώχειας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση· θεωρεί ότι η 
αύξηση των τιμών της ενέργειας έχει 
πλήξει σοβαρά τους προϋπολογισμούς 
των οικογενειών και έχει άμεσο 
αντίκτυπο στην αύξηση της ενεργειακής 
φτώχειας· ζητεί από την Επιτροπή να 
αναλύσει το συντομότερο δυνατό τον 
τρόπο καθορισμού των τιμών στον τομέα 
της ηλεκτρικής ενέργειας και να 
ενεργήσει προκειμένου να διαφυλαχθούν 
τα συμφέροντα των καταναλωτών και να 
διασφαλιστεί ο ενεργειακός εφοδιασμός 
όλων των πολιτών· ζητεί από την 
Επιτροπή να ασκήσει τα νομικά της 
προνόμια και να επιβάλει κυρώσεις σε 
εταιρείες που είναι υπεύθυνες για αυτές 
τις κακές πρακτικές· επισημαίνει, 
ειδικότερα, ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί 
δεόντως η στρατηγική κατακερματισμού 
της αγοράς φυσικού αερίου της ΕΕ και, 
κατ’ επέκταση, παραβίασης των 
αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ, που 
χρησιμοποιούν ορισμένες εταιρείες 
ενέργειας· υπογραμμίζει, ακόμη, ότι οι 
νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις που 
ανέλαβαν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της 
συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα δεν 
θα καταστεί δυνατό να υλοποιηθούν χωρίς 
τη λήψη συγκεκριμένων κρατικών μέτρων 
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του Παρισιού για το κλίμα δεν θα καταστεί 
δυνατό να υλοποιηθούν χωρίς τη λήψη 
συγκεκριμένων κρατικών μέτρων για την 
προώθηση και τη δημιουργία κινήτρων για 
την παραγωγή και χρήση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας· λαμβάνει υπό σημείωση 
την επικείμενη αναθεώρηση των 
κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές 
ενισχύσεις και την ενέργεια, η οποία δεν 
θα αποκλείει πλέον δύο από τους κλάδους 
που αντλούν τα περισσότερα οφέλη από 
κρατικές επιδοτήσεις, δηλαδή την 
πυρηνική ενέργεια και την εξόρυξη 
ορυκτών καυσίμων, και θα εξασφαλίζει 
μεγαλύτερη ευελιξία στην παραγωγή 
ανανεώσιμης ενέργειας από τους 
καταναλωτές· επισημαίνει ότι είναι 
σημαντικό να ολοκληρωθεί η ενεργειακή 
ένωση με την ενοποίηση αγορών, κυρίως 
μέσω επενδύσεων σε γραμμές 
διασύνδεσης, όπου απαιτείται, και βάσει 
των συνθηκών της αγοράς και του 
εμπορικού δυναμικού, και μέσω της 
αύξησης της εμπορεύσιμης ικανότητας των 
υφιστάμενων διασυνδέσεων· τονίζει, ως εκ 
τούτου, ότι κάθε έγκριση κρατικών 
ενισχύσεων για μηχανισμούς 
δυναμικότητας πρέπει να υπόκειται σε 
αυστηρό έλεγχο αναγκαιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης 
εναλλακτικών μέτρων, ιδίως της 
αποτελεσματικότερης χρήσης των 
υφιστάμενων γραμμών διασύνδεσης· 
υπογραμμίζει ότι οι μηχανισμοί 
δυναμικότητας αντιπροσωπεύουν συχνά 
σημαντικό κόστος για τους καταναλωτές 
και λειτουργούν ως «κρυφή επιχορήγηση», 
υποστηρίζοντας μη αποδοτικούς και 
ρυπογόνους σταθμούς παραγωγής 
ενέργειας, γεγονός που επιτάσσει να 
διασφαλίζεται ότι για οποιαδήποτε έγκριση 
κρατικών ενισχύσεων δεν γίνονται δεκτές 
στα προγράμματα αυτά οι πλέον 
ρυπογόνες δομές·

για την προώθηση και τη δημιουργία 
κινήτρων για την παραγωγή και χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· λαμβάνει 
υπό σημείωση την επικείμενη αναθεώρηση 
των κατευθυντήριων γραμμών για τις 
κρατικές ενισχύσεις και την ενέργεια, η 
οποία δεν θα αποκλείει πλέον δύο από τους 
κλάδους που αντλούν τα περισσότερα 
οφέλη από κρατικές επιδοτήσεις, δηλαδή 
την πυρηνική ενέργεια και την εξόρυξη 
ορυκτών καυσίμων, και θα εξασφαλίζει 
μεγαλύτερη ευελιξία στην παραγωγή 
ανανεώσιμης ενέργειας από τους 
καταναλωτές· επισημαίνει ότι είναι 
σημαντικό να ολοκληρωθεί η ενεργειακή 
ένωση με την ενοποίηση αγορών, κυρίως 
μέσω επενδύσεων σε γραμμές 
διασύνδεσης, όπου απαιτείται, και βάσει 
των συνθηκών της αγοράς και του 
εμπορικού δυναμικού, και μέσω της 
αύξησης της εμπορεύσιμης ικανότητας των 
υφιστάμενων διασυνδέσεων· τονίζει, ως εκ 
τούτου, ότι κάθε έγκριση κρατικών 
ενισχύσεων για μηχανισμούς 
δυναμικότητας πρέπει να υπόκειται σε 
αυστηρό έλεγχο αναγκαιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης 
εναλλακτικών μέτρων, ιδίως της 
αποτελεσματικότερης χρήσης των 
υφιστάμενων γραμμών διασύνδεσης· 
υπογραμμίζει ότι οι μηχανισμοί 
δυναμικότητας αντιπροσωπεύουν συχνά 
σημαντικό κόστος για τους καταναλωτές 
και λειτουργούν ως «κρυφή επιχορήγηση», 
υποστηρίζοντας μη αποδοτικούς και 
ρυπογόνους σταθμούς παραγωγής 
ενέργειας, γεγονός που επιτάσσει να 
διασφαλίζεται ότι για οποιαδήποτε έγκριση 
κρατικών ενισχύσεων δεν γίνονται δεκτές 
στα προγράμματα αυτά οι πλέον 
ρυπογόνες δομές·
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