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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την περιφερειακή πολιτική ως μέρος ευρύτερων καθεστώτων κρατικών 
ενισχύσεων

2013/0000(INI)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 174 και επόμενα της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), τα οποία προβλέπουν τον στόχο της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και καθορίζουν τα διαρθρωτικά χρηματοδοτικά μέσα 
για την επίτευξή της,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχεία α) και γ) της ΣΛΕΕ, τα οποία 
προβλέπουν την επιλεξιμότητα για παροχή κρατικών ενισχύσεων περιφερειακού 
χαρακτήρα με στόχο την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης ορισμένων μειονεκτικών 
περιοχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής της 6ης Οκτωβρίου 2011 για κανονισμό του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 
Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, τα οποία καλύπτονται από το κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής, και 
για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου 
(COM(2012)0496), όπως αυτή η πρόταση τροποποιείται (COM(2013)0146), 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Ιανουαρίου 2013 σχετικά με τον εκσυγχρονισμό 
των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις1,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών αριθ. 2232/2012 της 1ης 
Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις 
περιφερειακού χαρακτήρα κατά την περίοδο 2014-2020,

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής σχετικά με τις κρατικές 
ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 2007-20132,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 8ης Μαΐου 2012 με τίτλο 
«Εκσυγχρονισμός των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις» (COM(2012)0209),

– έχοντας υπόψη το έγγραφο των υπηρεσιών της ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτροπής που 
περιλαμβάνει σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών σχετικά τις κρατικές ενισχύσεις 

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν P7_TA(2013)0026.
2 EE C 54, 4.3.2006, σ. 13.
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περιφερειακού χαρακτήρα για την περίοδο 2014-20201,

– έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 24ης 
Μαρτίου 2011 για τις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-443/08 και T-455/08T, 
Mitteldeutsche Flughafen και Flughafen Leipzig/Halle κατά Επιτροπής,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0000/2013),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή εφαρμόζει τη διαδικασία εκσυγχρονισμού των 
κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανάπτυξης, 
στην επικέντρωση σε σημαντικές περιπτώσεις και στην απλούστευση, τον εξορθολογισμό 
και την επίσπευση της εφαρμογής των σχετικών κανόνων·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομική βάση των νέων προτάσεων, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 109 της ΣΛΕΕ, προβλέπει μόνο τη διεξαγωγή διαβούλευσης με το Κοινοβούλιο και 
όχι την εφαρμογή της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνήθης νομοθετική διαδικασία για τη δέσμη νομοθετικών 
μέτρων στην πολιτική της συνοχής υπέρ των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταμείων της περιόδου 2014-2020 δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνηθέστερες μορφές καθεστώτων κρατικής ενίσχυσης είναι 
οι επιδοτήσεις και οι επιχορηγήσεις, οι φορολογικές εκπτώσεις, οι απαλλαγές, τα κίνητρα, 
τα χαμηλότοκα δάνεια, οι εγγυήσεις, τα προτιμησιακά επιτόκια δανεισμού και η 
συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο, που χορηγούνται από εθνικές, περιφερειακές και 
τοπικές αρχές, καθώς και από ελεγχόμενες από το δημόσιο οντότητες·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν διάφοροι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις και 
κατευθυντήριες γραμμές που εφαρμόζονται σε περιφερειακό, τομεακό ή οριζόντιο 
επίπεδο και ότι παράλληλα η επιλογή του είδους της ενίσχυσης εναπόκειται ως έναν 
ορισμένο βαθμό στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών·

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κρατικές ενισχύσεις θα πρέπει να εναρμονιστούν καλύτερα με 
τους στόχους που όρισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Λισαβόνα τον Μάρτιο του 2000 
και παράλληλα να συμπληρώνουν τους στόχους άλλων πολιτικών της ΕΕ, ιδίως της 
πολιτικής της συνοχής·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή και η ερμηνεία των κανόνων για τις κρατικές 
ενισχύσεις εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό και από τη νομολογία του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη ενός μηχανισμού που θα διασφαλίζει την 
αποτελεσματική εφαρμογή των κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ αποτελεί μια από τις γενικές 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στο σχέδιο των κανονισμών που αφορούν την πολιτική 
της συνοχής της περιόδου 2014-2020·

                                               
1 Βρυξέλλες, 2012 (χωρίς ημερομηνία)
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Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις των κρατικών ενισχύσεων και του ελέγχου των 
κρατικών ενισχύσεων στα κράτη μέλη, τις περιφέρειες, τις τοπικές αρχές καθώς και στις 
εταιρείες, τις αγορές και σε ολόκληρη την οικονομία δεν αξιολογούνται επαρκώς, όπως 
αναφέρει το Ελεγκτικό Συνέδριο στην έκθεσή του σχετικά με την αποτελεσματικότητα 
της Επιτροπής κατά την αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων1·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διοικητικός φόρτος αποτελεί τη βασικότερη πηγή ανησυχίας 
των δικαιούχων όταν αυτοί έρχονται αντιμέτωποι με κανονισμούς που αφορούν τις 
κρατικές ενισχύσεις ή την πολιτική της συνοχής·

Συντονισμός των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις και της πολιτικής της συνοχής

1. θεωρεί ότι η εφαρμογή τόσο της πολιτικής της συνοχής όσο και των κανόνων για τα 
καθεστώτα κρατικών ενισχύσεων με στόχο την ενίσχυση των τοπικών και των 
περιφερειακών επενδύσεων είναι καίριας σημασίας για την προώθηση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης, της 
βιομηχανικής ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας· εκφράζει, ωστόσο, την 
ανησυχία του για τη συμβατότητα ή μη των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις με την 
εφαρμογή των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων·

2. επισημαίνει ότι οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις καθώς και οι στόχοι της πολιτικής 
της συνοχής θα πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της κατάστασης των 
λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών και ότι η διαδικασία εκσυγχρονισμού των κανόνων για 
τις κρατικές ενισχύσεις πρέπει να αντικατοπτρίζει τους στόχους της συνοχής σε ολόκληρη 
την ΕΕ· πιστεύει ότι ο εκσυγχρονισμός των κανόνων ανταγωνισμού πρέπει να βασίζεται 
στην κατανόηση του αντίκτυπου των εν λόγω κανόνων σε υποεθνικό επίπεδο·

3. επικροτεί τον στόχο της Επιτροπής να καταστήσει τις αρχές, στο πλαίσιο της διαδικασίας 
εκσυγχρονισμού των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, σαφέστερες, απλούστερες και 
ευκολότερες· θεωρεί ότι οι αρχές αυτές θα πρέπει όχι μόνο να συντονίζονται επαρκώς με 
άλλες πολιτικές της ΕΕ, αλλά και να είναι αρκετά σαφείς, προβλέψιμες και ευέλικτες 
ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες ορισμένων κρατών μελών και των περιφερειών 
τους που πλήττονται από την κρίση και αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες· 
επαναλαμβάνει ότι αναγνωρίζει τη σημασία των κρατικών ενισχύσεων για την 
αντιμετώπιση της κρίσης· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η πρόταση, όπως 
δημοσιεύθηκε για διαβούλευση, δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένη και δεν θα είναι 
συμβατή με τον στόχο της απλούστευσης·

Εδαφική κάλυψη των κρατικών ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα για την περίοδο 
2014-2020

4. θεωρεί ότι η κατανομή ανά γεωγραφική ζώνη των νέων κατευθυντήριων γραμμών για τις 
κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα για την περίοδο 2014-2020 δεν θα πρέπει 
να περιοριστεί και ότι το ενδεχόμενο της μείωσης της έντασης των ενισχύσεων θα πρέπει 
να επανεξεταστεί λαμβανομένης υπόψη της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής 
κατάστασης που επικρατεί στα κράτη μέλη· τονίζει ότι σε παγκόσμιο επίπεδο η οικονομία 

                                               
1 Ειδική έκθεση αριθ. 15 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την αποτελεσματικότητα της Επιτροπής κατά 

την αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων. 2011.
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της ΕΕ θα μπορούσε να βρεθεί σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τρίτες χώρες που 
επωφελούνται από περισσότερο ευέλικτα συστήματα απασχόλησης ή χαμηλότερο κόστος·

5. τονίζει τον περιοριστικό αντίκτυπο των νέων κανόνων στις επενδύσεις και στην ανάπτυξη 
των περιφερειών, καθώς μεταφέρονται από την κατηγορία των λιγότερο αναπτυγμένων σε 
αυτή των περισσότερο αναπτυγμένων περιφερειών· γνωρίζει ότι ορισμένες περιφέρειες 
που είναι επιλέξιμες για χορήγηση κρατικών ενισχύσεων βάσει του τρέχοντος 
συστήματος δεν θα πληρούν τα κριτήρια κατανομής ανά ζώνη των κατευθυντήριων 
γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα κατά την προσεχή 
περίοδο· πιστεύει ότι για τις εν λόγω περιφέρειες θα πρέπει να ισχύσει ειδικό καθεστώς 
ασφαλείας παρεμφερές με εκείνο που ισχύει για τις περιφέρειες μετάβασης βάσει της 
πολιτικής της συνοχής, το οποίο θα τους παράσχει τη δυνατότητα να προσαρμοστούν στη 
νέα κατάσταση·

6. επισημαίνει τον ρόλο των κρατικών ενισχύσεων για τις οικονομίες που έχουν πληγεί σε 
μεγάλο βαθμό από την κρίση και για τις οποίες η κρατική χρηματοδότηση βάσει της 
πολιτικής της συνοχής μπορεί να αποτελεί τη μοναδική πηγή επενδύσεων· επισημαίνει ότι 
η δυσμενής οικονομική κατάσταση δεν απεικονίζεται ακόμα στα στοιχεία της περιόδου 
2008-2010, ούτως ώστε η Επιτροπή να τα χρησιμοποιήσει ως βάση για την επιλεξιμότητα 
των κρατικών ενισχύσεων· επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να διενεργήσει 
ενδιάμεση αξιολόγηση των περιφερειακών χαρτών το 2016·

Διοικητικοί περιορισμοί των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο της 
πολιτικής της συνοχής

7. πιστεύει ότι η εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο 
προγραμμάτων της πολιτικής της συνοχής θα μπορούσε να διασφαλιστεί 
αποτελεσματικότερα μέσω της εστίασης σε μεγάλης κλίμακας ενισχύσεις, της 
απλούστευσης των κανόνων, της αύξησης του ανώτατου ορίου για τις ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας και της διεύρυνσης των οριζόντιων κατηγοριών στον εξουσιοδοτικό κανονισμό1

και του πεδίου εφαρμογής των κανόνων απαλλαγής κατά κατηγορία στον γενικό 
κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία2·

8. ζητεί εκ νέου από την Επιτροπή να παράσχει λεπτομερή κριτήρια όσον αφορά τον 
διαχωρισμό μεταξύ σημαντικών και λιγότερο σημαντικών περιπτώσεων κρατικών 
ενισχύσεων·

9. θεωρεί ότι η εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο 
προγραμμάτων της πολιτικής της συνοχής για έργα υποδομών που αξιοποιούνται για 
οικονομικές δραστηριότητες, ιδίως μετά την έκδοση της προαναφερθείσας απόφασης του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις Mitteldeutsche Flughafen και 
Flughafen Leipzig/Halle κατά Επιτροπής, ενδέχεται να δημιουργήσει μεγαλύτερο 
διοικητικό φόρτο για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές ή/και τις δημόσιες οντότητες 
που τελούν υπό τον έλεγχό τους· τονίζει ότι η υλοποίηση των εν λόγω έργων μπορεί να 

                                               
1 Κανονισμός αριθ. 994/98 του Συμβουλίου της 7ης Μαΐου 1998.
2 Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (800/2008) της 6ης Αυγούστου 

2008.
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τεθεί σε κίνδυνο λόγω των απαιτητικών κανόνων οικονομικής διαχείρισης, 
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων αποδέσμευσης βάσει της πολιτικής της συνοχής και 
της πρακτικής της υποβολής καταγγελιών στο πλαίσιο της διαδικασίας για τις κρατικές 
ενισχύσεις·

10. επαναλαμβάνει το αίτημά του για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την αξιολόγηση των 
κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν από τα κράτη μέλη βάσει των κανονισμών 
απαλλαγής κατά κατηγορία, δεδομένου ότι το θέμα αυτό θα δημιουργήσει ιδιαίτερες 
δυσκολίες όχι μόνο για τις ΜΜΕ αλλά και για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και τις 
οντότητες που τελούν υπό τον έλεγχό τους βάσει του προγραμματισμού για την πολιτική 
της συνοχής για το διάστημα 2014-2020·

11. επισημαίνει ότι ο γενικός εκ των προτέρων όρος για τις κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο 
της πολιτικής της συνοχής απαιτεί την εφαρμογή μιας περισσότερο προορατικής 
προσέγγισης από την Επιτροπή όσον αφορά τις περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων, ιδίως 
όταν το εύρος και το πεδίο εφαρμογής των ενισχύσεων που εξαιρούνται από την 
υποχρέωση κοινοποίησης διευρύνονται· επικροτεί την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ευαισθητοποιήσει περισσότερο τους πολίτες σχετικά με την 
υποχρέωση κοινοποίησης, να προωθήσει βέλτιστες πρακτικές, να παράσχει στοχευμένη 
ενημέρωση για τα διάφορα είδη κοινοποίησης και είτε να προβλέψει ότι, στην ιστοσελίδα 
της για τον ανταγωνισμό, θα δημιουργήσει μια τακτικά επικαιροποιούμενη ενότητα που 
θα παρέχει απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις, είτε να συγκροτήσει μια υπηρεσία 
υποστήριξης που θα παρέχει απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την ερμηνεία των 
κατευθυντήριων γραμμών·

12. πιστεύει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να συντονίσουν καλύτερα τις δραστηριότητές τους 
με την Επιτροπή, όσον αφορά την ποιότητα και την έγκαιρη υποβολή των πληροφοριών 
που πρέπει να παρέχουν και των κοινοποιήσεων που πρέπει να ετοιμάζουν· ζητεί από τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή των προϋποθέσεων χορήγησης των 
κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της πολιτικής της συνοχής και να εξασφαλίσουν 
καλύτερη συμμόρφωση με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις σε εθνικό επίπεδο·

13. ζητεί οι ενημερωτικές εκστρατείες της Επιτροπής και των κρατών μελών όσον αφορά 
τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις να απευθύνονται συγκεκριμένα σε 
περιφερειακούς και τοπικούς φορείς, πολλοί εκ των οποίων χορηγούν μόνο περιστασιακά 
κρατικές ενισχύσεις και, ως εκ τούτου, διαθέτουν ελάχιστες γνώσεις για τους κανόνες που 
εφαρμόζονται στην εν λόγω διαδικασία· ζητεί από την Επιτροπή να λάβει το γεγονός αυτό 
υπόψη κατά την αξιολόγηση του εκ των προτέρων όρου που ισχύει για τις κρατικές 
ενισχύσεις στα κράτη μέλη·

14. πιστεύει ότι ορισμένοι νέοι κανόνες που περιέχονται στο σχέδιο των κατευθυντήριων 
γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα για την περίοδο 2014-
2020 –όπως τα σενάρια με αντιπαραδείγματα, σαφείς αποδείξεις ότι η ενίσχυση θα 
επηρεάσει την επιλογή για την πραγματοποίηση της επένδυσης, ή η προϋπόθεση ότι οι 
εργασίες στο πλαίσιο ενός έργου δεν πρέπει να ξεκινούν προτού ληφθεί η απόφαση για τη 
χορήγηση της ενίσχυσης από τις δημόσιες αρχές –τους οποίους η Επιτροπή σκοπεύει να 
επιβάλει κατά την προσεχή περίοδο, τόσο στις εταιρείες που υποβάλλουν αιτήσεις για 
παροχή κινήτρων όσο και στα κράτη μέλη και στις υποεθνικές διοικητικές δομές, 
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αντιβαίνουν στην αρχή της απλούστευσης και της μείωσης της γραφειοκρατίας, όπως 
αυτή προωθείται στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής και άλλων πολιτικών της ΕΕ, καθώς 
και εθνικών πολιτικών· επαναλαμβάνει ότι οι εν λόγω κανόνες ενδέχεται να έχουν ως 
αποτέλεσμα ορισμένα έργα να αποκλειστούν από τη χορήγηση επενδυτικών ενισχύσεων·

Ελκυστικότητα των περιφερειών μέσω των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις 

15. τονίζει τη σημασία των κανόνων για τις ειδικές ανά τομέα κρατικές ενισχύσεις 
περιφερειακού χαρακτήρα όσον αφορά την προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων στην 
ΕΕ και στις περιφέρειές της και τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητάς τους σε 
παγκόσμιο επίπεδο·

16. είναι της άποψης ότι ο αποκλεισμός μεγάλων εταιρειών από τους κανόνες για τις κρατικές 
ενισχύσεις σε τομείς που καλύπτονται από το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της 
ΣΛΕΕ δεν δικαιολογείται δεδομένης της συμβολής τους στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, των αλυσίδων εφοδιασμού που δημιουργούν με ΜΜΕ, της κοινής τους 
συμμετοχής σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης και του ρόλου που 
διαδραματίζουν στην οικονομική κρίση· θεωρεί ότι η ύπαρξη μεγάλων επιχειρήσεων 
αποτελεί συχνά το κλειδί της επιτυχίας των ΜΜΕ που επωφελούνται από συστάδες 
επιχειρήσεων με επικεφαλής μεγάλες εταιρείες και από τις υπεργολαβικές τους 
δραστηριότητες· υπογραμμίζει ότι η εν λόγω απόφαση μπορεί να οδηγήσει σε απώλειες 
θέσεων εργασίες και μείωση της οικονομικής δραστηριότητας στις περιφέρειες και να 
έχει ως αποτέλεσμα τη μετεγκατάσταση εταιρειών σε άλλες περιφέρειες είτε εντός είτε 
εκτός της ΕΕ·

17. πιστεύει ότι η επιλεξιμότητα μεγάλων εταιρειών όσον αφορά την παροχή κινήτρων για 
κρατικές ενισχύσεις θα πρέπει να καθορίζεται όχι βάσει του μεγέθους της εταιρείας ή του 
τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται, αλλά βάσει του αριθμού των θέσεων εργασίας που 
θα μπορούσαν να δημιουργηθούν βάσει του κινήτρου, της ποιότητας των εν λόγω θέσεων 
εργασίας ή της βιωσιμότητας του έργου· τονίζει ότι, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, οι αποφάσεις για τον καθορισμό των συγκεκριμένων έργων που έχουν 
τις υψηλότερες πιθανότητες να επιτύχουν τους στόχους των πολιτικών της ΕΕ θα πρέπει 
να λαμβάνονται από τα κράτη μέλη, τις οικείες περιφέρειες και τις τοπικές αρχές·

18. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε τη συζήτηση για τη δέσμη νομοθετικών μέτρων σχετικά με 
την πολιτική συνοχής τον Ιούνιο του 2011. Βασικός της στόχος είναι να συμβάλλει στην 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη στρατηγική Ευρώπη 2020 
μέσω επενδύσεων από την πολιτική της συνοχής, βοηθώντας παράλληλα τις λιγότερο 
αναπτυγμένες περιοχές να φθάσουν στο επίπεδο ανάπτυξης των περισσότερο αναπτυγμένων 
περιοχών. Λόγω των αλλαγών που εισήγαγε η Συνθήκη της Λισαβόνας η νομοθεσία που 
διέπει την πολιτική συνοχής υπόκειται σε συνήθη νομοθετική διαδικασία, γεγονός που 
παρέχει τη δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ενσωματώσει το πολιτικό του 
μήνυμα στους κανονισμούς. Οι διοργανικές συζητήσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί, ενώ ακόμα 
αναζητείται συμβιβαστική λύση για πολλά ζητήματα.

Όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις, με τη δέσμη νομοθετικών μέτρων για την πολιτική 
συνοχής εισάγεται ο εκ των προτέρων όρος για τις κρατικές ενισχύσεις, τον οποίο οφείλουν 
να πληρούν τα κράτη μέλη. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή του 
δικαίου της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής και θα πρέπει 
να εφαρμόζεται για όλα τα είδη στήριξης (συμπεριλαμβανομένων των ενισχύσεων ήσσονος 
σημασίας, των επιδοτήσεων ή των ενισχύσεων που χορηγούνται μέσω χρηματοδοτικών 
μέσων). Η Επιτροπή θα ελέγχει κατά πόσον τα κράτη μέλη συμμορφώνονται με τον εν λόγω 
εκ των προτέρων όρο και εάν οι εθνικές διοικητικές αρχές είναι σε θέση να διαχειριστούν τις 
περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της έγκαιρης διευθέτησής τους.

Τον Μάιο του 2012 η Επιτροπή ξεκίνησε τη διαδικασία εκσυγχρονισμού των κανόνων για τις 
κρατικές ενισχύσεις εκδίδοντας την ανακοίνωσή της σχετικά τον εκσυγχρονισμό των 
κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Οι τρεις βασικοί στόχοι της εν λόγω διαδικασίας 
είναι η επικέντρωση στην ανάπτυξη σε συνδυασμό με τη διατήρηση της ισχύος, της 
δυναμικότητας και της ανταγωνιστικότητας της εσωτερικής αγοράς, η εστίαση στις 
σημαντικότερες περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων που στρεβλώνουν την εσωτερική αγορά 
και η απλούστευση και η επίσπευση των αποφάσεων σχετικά με τις διαδικασίες για τις 
κρατικές ενισχύσεις. Τη διαδικασία αυτή ακολούθησε η έκδοση σειράς νέων σχεδίων 
θεματικών εγγράφων για ειδικούς ανά τομέα κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις και ένα νέο 
σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις 
περιφερειακού χαρακτήρα. Όλα αυτά τα έγγραφα ήταν διαθέσιμα για δημόσια διαβούλευση 
από τον Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο του 2013 και η επίσημη έγκρισή τους από την 
Επιτροπή αναμένεται πριν από το καλοκαίρι.

Το σχέδιο των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού 
χαρακτήρα, όπως δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή στις αρχές του τρέχοντος έτους, περιέχει 
διάφορα νέα θέματα, τα σημαντικότερα εκ των οποίων είναι τα ακόλουθα:

 αναθεώρηση της κατανομής ανά εδαφική ζώνη των νέων κατευθυντήριων γραμμών 
και μείωση του συνολικού ανώτατου ορίου κάλυψης των επιλέξιμων περιοχών σε 
ποσοστό 42%·

 μείωση της έντασης των ενισχύσεων στις περιοχές της κατηγορίας «α»·
 εισαγωγή ορισμένων νέων διοικητικών υποχρεώσεων για τους δικαιούχους·
 αποκλεισμός των μεγάλων επιχειρήσεων από τις ενισχύσεις για τις περιοχές της 
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κατηγορίας «γ» και περιορισμός των παραγωγικών επενδύσεων για τις εν λόγω 
επιχειρήσεις στις περιοχές της κατηγορίας «α».

Οι κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα θα 
συμπληρωθούν από τους τροποποιημένους γενικούς κανόνες απαλλαγής κατά κατηγορία 
(αναμένεται να θεσπιστούν στα τέλη του 2013), οι οποίοι σε συνδυασμό με τον κανόνα για 
τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, τις ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει των υφιστάμενων
καθεστώτων, τις ενισχύσεις για έργα που εμπίπτουν στην κατηγορία των υπηρεσιών γενικού 
οικονομικού συμφέροντος σύμφωνα με την απόφαση ΥΓΟΣ της Επιτροπής1 και τις 
ενισχύσεις για τις οποίες εφαρμόζεται ο κανονισμός 1370/20072, δημιουργούν μια ομάδα 
ενισχύσεων που απαλλάσσεται από την υποχρέωση προηγούμενης κοινοποίησης.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας εκσυγχρονισμού των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μόνο συμβουλευτικό ρόλο και δεν εφαρμόζεται η διαδικασία 
της συναπόφασης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε την ανησυχία του για το 
δημοκρατικό έλλειμμα της εν λόγω διαδικασίας λήψης αποφάσεων στο ψήφισμά του της 
17ης Ιανουαρίου 2013 σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές 
ενισχύσεις. Σε περιφερειακό επίπεδο, το ψήφισμα επισημαίνει τον ρόλο που διαδραματίζουν 
τα κίνητρα για κρατικές ενισχύσεις στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες εν καιρώ κρίσης, 
ζητεί από την Επιτροπή να υιοθετήσει μια περισσότερο προορατική προσέγγιση όσον αφορά 
τη διάκριση μεταξύ σημαντικών και λιγότερο σημαντικών περιπτώσεων και εφιστά την 
προσοχή στο 40% των περιπτώσεων κρατικών ενισχύσεων βάσει του γενικού κανονισμού 
απαλλαγής κατά κατηγορία, οι οποίες, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, είναι 
προβληματικές.

Τον Δεκέμβριο του 2012 το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε απόφαση για την 
υπόθεση Leipzig-Halle. Το Δικαστήριο αποφάσισε ότι υφίσταται σύνδεση μεταξύ της 
εκμετάλλευσης της υποδομής για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και της 
κατασκευής για σκοπούς μεταγενέστερης εκμετάλλευσής της. Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη 
τείνουν να θεωρούν ότι η κατασκευή υποδομής δεν υπόκειται σε κανόνες για τις κρατικές 
ενισχύσεις (λόγω του σκοπού γενικού συμφέροντος που εξυπηρετεί), η διαδικασία 
κοινοποίησης προς την Επιτροπή συχνά παραλείπεται. Η εν λόγω πρακτική θα πρέπει να 
σταματήσει, καθώς η απόφαση του Δικαστηρίου για τις δημόσιες υποδομές έχει 
αποσαφηνίσει το εν λόγω θέμα. Ωστόσο, αυτό θα έχει πιθανότατα ως αποτέλεσμα να 
δημιουργηθούν μεγαλύτερες πιέσεις στις δημόσιες αρχές που θα χρηματοδοτούν την 
κατασκευή δημόσιων υποδομών στο πλαίσιο της μελλοντικής πολιτικής συνοχής, καθώς και 
να αυξηθεί ο φόβος για την ύπαρξη διοικητικών εμποδίων για τις τοπικές και περιφερειακές 
αρχές που επενδύουν σε τέτοιου είδους έργα.

Όσον αφορά τα προαναφερθέντα αλληλοσυνδεόμενα ζητήματα που θα έχουν επιπτώσεις στη 
διαμόρφωση και στην εφαρμογή της πολιτικής συνοχής μετά το 2014, η επιτροπή REGI 
αποφάσισε να αναλάβει δράση και να εκδώσει σχέδιο πρότασης ψηφίσματος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012XC0111(02):EL:NOT
2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 της 23ης Οκτωβρίου 2007 για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και 

οδικές μεταφορές
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Συντονισμός των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις με την πολιτική της συνοχής
Δυνάμει της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πολιτική συνοχής θα 
πρέπει να εστιάζει στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική κατάσταση των περιοχών που 
πλήττονται από προβλήματα και των λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών1. Η Συνθήκη 
προβλέπει επίσης ότι οι ενισχύσεις που παρέχονται για τη βελτίωση της διαρθρωτικής, 
οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης των λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών θεωρείται ότι 
συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά της ΕΕ2. Μολονότι οι δύο πολιτικές της ΕΕ -η 
πολιτική για τις κρατικές ενισχύσεις και η πολιτική συνοχής- έχουν διαφορετικό υπόβαθρο, 
μοιράζονται ορισμένες κοινές αξίες: την παροχή βοήθειας σε λιγότερο αναπτυγμένες 
περιοχές, την προώθηση της ανάπτυξής τους, τη στήριξη των περιοχών με χαμηλότερο 
βιοτικό επίπεδο ή με υψηλά ποσοστά ανεργίας.

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα πρέπει να προσπαθήσουν να ακολουθήσουν μια συντονισμένη 
προσέγγιση και για τις δύο πολιτικές. Ωστόσο, το τρέχον πρόγραμμα εργασιών για τα βασικά 
νομοθετικά κείμενα και των δύο πολιτικών, καθώς και οι διαφορετικές διαδικασίες για την 
έγκρισή τους δεν παρέχουν, έστω και εν μέρει, σαφήνεια όσον αφορά την αλληλεπίδρασή 
τους. Οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, ή οι κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές 
ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα που είναι πιο σημαντικές για την περιφερειακή 
ανάπτυξη, είναι πιθανόν να εγκριθούν από την Επιτροπή πριν από την ολοκλήρωση των 
διοργανικών διαπραγματεύσεων σχετικά με τη δέσμη νομοθετικών μέτρων για την πολιτική 
συνοχής. Το γεγονός αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να ακολουθηθούν διαφορετικές 
προσεγγίσεις για τις δύο πολιτικές και μην προβλεφθούν αρκετά σαφείς, προβλέψιμοι και 
ευέλικτοι κανόνες που να είναι συμβατοί με την πολιτική συνοχής.

Εδαφική κάλυψη των κρατικών ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα για την περίοδο 
2014 - 2020
Η θέσπιση νέου ανώτατου ορίου για τη γεωγραφική κάλυψη των νέων κανόνων για τις 
κρατικές ενισχύσεις και η μείωση της έντασης των ενισχύσεων στις περιφέρειες της 
κατηγορίας «α» αποτελούν ένα από τα πλέον σημαντικά ζητήματα των νέων κατευθυντήριων 
γραμμών για τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. Ο εισηγητής θα ήθελε να εκφράσει 
ορισμένες αμφιβολίες για το θέμα αυτό, καθώς ορισμένοι στην ΕΕ υποστηρίζουν ότι η εν 
λόγω απόφαση δεν θα πρέπει να ληφθεί σήμερα.

Το πρώτο επιχείρημα αφορά την κρίση και τον ρόλο των δημόσιων επενδύσεων ενόσω τα 
κράτη μέλη αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Ο ρόλος των κρατικών ενισχύσεων που 
χορηγούνται εν μέσω κρίσης είναι κρίσιμης σημασίας για την περιφερειακή ανάπτυξη και δεν 
μπορεί να υποτιμηθεί. Σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, «οι κρατικές ενισχύσεις προς τους 
κλάδους της βιομηχανίας και των υπηρεσιών (εξαιρουμένων των σιδηρόδρομων, των 
μεταφορών γενικώς, της γεωργίας και της αλιείας) κυμαίνονταν γύρω στο 0,5% του ΑΕγχΠ της 
ΕΕ των 27 έως την εμφάνιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης το δεύτερο εξάμηνο του 2008, 
αλλά αυξήθηκαν στο 3,5% του ΑΕγχΠ, ήτοι σε 410 δισεκατομμύρια ευρώ το 2009, στο 
υψηλότερο επίπεδο από το 1990, οπότε η Επιτροπή άρχισε να δημοσιεύσει εκθέσεις για τις 

                                               
1 Άρθρο 174 της ΣΛΕΕ.
2 Άρθρο 107 της ΣΛΕΕ.
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κρατικές ενισχύσεις»1. Είναι σαφές ότι τα καθεστώτα χορήγησης κρατικής βοήθειας και τα 
κίνητρα βοηθούν ορισμένα κράτη μέλη και τις περιφέρειές τους να ξεπεράσουν τις 
οικονομικές τους δυσκολίες και συμβάλλουν στην ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας.

Εντούτοις, η κρίση στα κράτη μέλη δεν είναι ο μοναδικός λόγος για τον οποίο ο 
εκσυγχρονισμός των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις πρέπει να πραγματοποιηθεί 
προσεκτικά και να αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Υπάρχουν κι άλλοι λόγοι, όπως η 
ανταγωνιστικότητα της ΕΕ στην παγκόσμια αγορά σε σχέση με τρίτες χώρες που 
επωφελούνται από περισσότερο ευέλικτα καθεστώτα απασχόλησης ή χαμηλότερο κόστος ή η 
πολιτική και κοινωνική κατάσταση στα κράτη μέλη. Όλα αυτά θα πρέπει να αποτελούν 
αρκετά ικανά επιχειρήματα ώστε να εγκαταλειφθεί η αρχικά επιδιωκόμενη μείωση της 
εδαφικής κάλυψης των νέων κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις 
περιφερειακού χαρακτήρα για το διάστημα 2014-2020 ή ο περιορισμός της έντασης των 
κρατικών ενισχύσεων στις περιφέρειες. Κατά τον εκσυγχρονισμό των κανόνων για τις 
κρατικές ενισχύσεις θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η πραγματική κατάσταση που επικρατεί στα 
κράτη μέλη και στις περιφέρειες μέσω της κατανόησης των επιπτώσεων των νέων κανόνων 
σε υποεθνικό επίπεδο.

Ιδιαιτέρως δύσκολη είναι επίσης η κατάσταση των περιοχών που δεν καλύπτονται από τους 
χάρτες για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα. Η μη παροχή βοήθειας στις εν 
λόγω περιοχές μέσω κάποιου ειδικού καθεστώτος ασφάλειας παρόμοιου με εκείνο των 
περιφερειών μετάβασης στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής θα ήταν άδικη και θα καθιστούσε 
δυσκολότερο για εκείνες το εγχείρημα της επίτευξης των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020. 
Για παράδειγμα, μια λύση θα ήταν όλες οι περιφέρειες που ανήκουν στην κατηγορία «α» να 
θεωρηθεί ότι ανήκουν στην κατηγορία «γ», ανεξάρτητα από την επίσημη οικονομική τους 
κατάσταση βάσει στατιστικών στοιχείων.

Διοικητικοί περιορισμοί των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής
Για την αποτελεσματική και ευκολότερη εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις 
στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, είναι σημαντικό η διαδικασία εκσυγχρονισμού των 
κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις να εστιάσει στις ενισχύσεις μεγάλης κλίμακας και στην 
απλούστευση των κανόνων. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω της αύξησης του 
ανώτατου ορίου των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας ή της διεύρυνσης των οριζόντιων 
κατηγοριών στον εξουσιοδοτικό κανονισμό2 και του πεδίου εφαρμογής των κανόνων 
απαλλαγής κατά κατηγορία στον γενικό κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία3.

Αυτό απαιτεί επίσης καλύτερη εφαρμογή των κανόνων απαλλαγής από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη. Η Επιτροπή θα πρέπει να διευκρινίσει ποια κριτήρια εφαρμόζονται σε 
σημαντικές περιπτώσεις και ποια σε λιγότερο σημαντικές, ενώ τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
παρέχουν επαρκείς πληροφορίες εγκαίρως όταν ρωτούνται από δικαιούχους για επιμέρους 
                                               
1 Ειδική έκθεση αριθ. 15 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την αποτελεσματικότητα της Επιτροπής κατά 

την αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων. 2011.
2 Κανονισμός αριθ. 994/98 του Συμβουλίου της 7ης Μαΐου 1998.
3 Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (800/2008) της 6ης Αυγούστου 

2008.
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θέματα. Κατά την άποψη του εισηγητή, η προσέγγιση της Επιτροπής θα πρέπει να είναι 
περισσότερο προορατική και να έχει ως αποτέλεσμα την ενημέρωση για περιπτώσεις 
κρατικών ενισχύσεων, ιδίως όσον αφορά τις τοπικές και περιφερειακές αρχές που χορηγούν 
κρατικές ενισχύσεις μόνο περιστασιακά.

Μετά την έκδοση της απόφασης του ΔΕΚ στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις Mitteldeutsche 
Flughafen και Flughafen Leipzig/Halle κατά Επιτροπής, αναμένεται ότι τα κράτη μέλη και οι 
τοπικές και περιφερειακές αρχές θα επιβαρυνθούν με μεγαλύτερο διοικητικό φόρτο και 
γραφειοκρατία στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων όσον αφορά τη διαχείριση των έργων 
τους στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής.  Αυτό αφορά κυρίως έργα που εστιάζουν σε 
μεγαλύτερες υποδομές, εάν πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο εκμετάλλευσης για 
οικονομικούς σκοπούς.

Η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου εφιστά την προσοχή στη μακρά διάρκεια των 
προκαταρκτικών διαδικασιών και των διαδικασιών κοινοποίησης. Για το 40% των 
περιπτώσεων χρειάζονται περισσότεροι από 6 μήνες προκειμένου να ληφθεί μια απόφαση. Η 
Επιτροπή συχνά ασκεί το δικαίωμά της να ζητεί διευκρινίσεις από το κράτος μέλος, συνήθως 
λίγο πριν από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας. Δεδομένου ότι σε πολλές περιπτώσεις τα 
κράτη μέλη δεν απαντούν εγκαίρως και καθυστερούν τις απαντήσεις τους, η διαδικασία 
καθίσταται εξαιρετικά χρονοβόρα. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση της επίσημης 
διαδικασίας διερεύνησης: η διαδικασία υποβολής καταγγελιών είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και 
όχι αρκετά διαφανής. Λαμβανομένου τούτου υπόψη, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές 
μπορεί να αντιμετωπίσουν προβλήματα ως προς την τήρηση των αυστηρών κανόνων 
οικονομικής διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένου του κανόνα αποδέσμευσης στο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής.

Η πρόθεση για απλούστευση της εφαρμογής της πολιτικής συνοχής καθώς και άλλων 
πολιτικών της ΕΕ τίθεται υπό αμφισβήτηση από τους νέους κανόνες για τις κρατικές 
ενισχύσεις. Η μεγαλύτερη ανάγκη για προηγούμενη κοινοποίηση ή κοινοποίηση και στο 
πλαίσιο έργων υποδομής που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ ή το ΤΑ δημιουργεί 
περισσότερη γραφειοκρατία για τα έργα. Περισσότερη γραφειοκρατία προβλέπεται επίσης 
και για τις εταιρείες στο πλαίσιο των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις για το διάστημα 
2014-2020, π.χ. λόγω της θέσπισης διαφόρων συστημάτων, όπως τα αντιπαραδείγματα, οι 
σαφείς αποδείξεις ότι η ενίσχυση θα επηρεάσει την επιλογή για την πραγματοποίηση της 
επένδυσης, ή η προϋπόθεση ότι οι εργασίες στο πλαίσιο ενός έργου δεν πρέπει να ξεκινούν 
προτού ληφθεί η απόφαση για τη χορήγηση της ενίσχυσης από τις δημόσιες αρχές. Λόγω του 
ότι οι διαδικασίες είναι ήδη χρονοβόρες και τα ίδια τα κράτη μέλη συχνά δεν κατανοούν τι 
πρέπει να εξετάσουν και πώς, αυτό μπορεί πραγματικά να έχει ως αποτέλεσμα τον 
αποκλεισμό ορισμένων έργων από την επενδυτική ενίσχυση.

Ελκυστικότητα των περιφερειών μέσω των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις 
Η δυνατότητα παροχής κινήτρων στα κράτη μέλη, είτε μέσω επιχορηγήσεων, φορολογικών 
εκπτώσεων, ανταμοιβών με τη μορφή κινήτρων, δανείων ή εγγυήσεων συχνά ενισχύει την 
ελκυστικότητα των οικείων περιφερειών όσον αφορά τις ξένες άμεσες επενδύσεις. Ωστόσο, 
σύμφωνα με το σχέδιο των κατευθυντήριων γραμμών για τους κανόνες για τις κρατικές 
ενισχύσεις, οι προϋποθέσεις για τις περιοχές στις οποίες επιτρέπεται η χορήγηση ενισχύσεων 
για μεγάλες εταιρείες θα πρέπει να είναι περιοριστικές. Προβλέπεται αποκλεισμός των 
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μεγάλων εταιρειών σε περιοχές της κατηγορίας «γ» και περιορίζονται οι παραγωγικές 
επενδύσεις στις περιοχές της κατηγορίας «α». Σύμφωνα με το σχέδιο της Επιτροπής, στις εν 
λόγω περιοχές οι παραγωγικές επενδύσεις θα πρέπει να επιτρέπονται για ΜΜΕ και θα πρέπει 
να είναι περιορισμένες για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Ωστόσο, η απόφαση αυτή συνδέεται και με την πολιτική συνοχής. Στο σχέδιο κανονισμού 
του Μαΐου του 2011 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, η Επιτροπή 
πρότεινε τον γενικό αποκλεισμό των μεγάλων επιχειρήσεων από παραγωγικές επενδύσεις. 
Ωστόσο, στην πρόταση αυτή αντιτάχθηκαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, τα 
οποία, κατά τη διάρκεια των διοργανικών διαπραγματεύσεων, εξέφρασαν τη βούλησή τους 
να θέσουν ορισμένες επενδυτικές προτεραιότητες και για τις εν λόγω εταιρείες και τις 
παραγωγικές τους επενδύσεις.

Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές για τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζουν την πρόοδο που σημειώνεται στις διαπραγματεύσεις σχετικά με το ΕΤΠΑ 
καθώς και την άποψη των δύο θεσμικών οργάνων όσον αφορά τη συμμετοχή μη ΜΜΕ στην 
περιφερειακή ανάπτυξη. Σχετικό είναι το επιχείρημα ότι αρμόδια να αποφασίζουν για την 
επιλεξιμότητα ή μη των εταιρειών για την παροχή ενισχύσεων σε περιοχές που καλύπτονται 
από τις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα θα 
πρέπει να είναι τα κράτη μέλη, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας. Εντούτοις, ο 
εισηγητής είναι της άποψης ότι το κριτήριο για τη χορήγηση ενισχύσεων δεν θα πρέπει να 
είναι το μέγεθος της επιχείρησης, αλλά η συμβολή της στην περιφερειακή ανάπτυξη και στην 
απασχόληση, η ποιότητα της επένδυσης και η βιωσιμότητα του έργου.


