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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών 
Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

1. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι είναι πράγματι αναγκαία η διεξοδική μεταρρύθμιση της 
πολιτικής κρατικών ενισχύσεων·

2. επαναλαμβάνει τη μεγάλη σημασία ενός δίκαιου, ισορροπημένου, σταθερού και 
προβλέψιμου καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων σε επίπεδο ΕΕ, το οποίο θα δημιουργεί 
ευνοϊκό πλαίσιο για την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης·

3. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής, που σκιαγραφείται στον οδικό χάρτη, να 
εκσυγχρονίσει τις πρακτικές και τις διαδικασίες των κρατικών ενισχύσεων·

4. τονίζει την ανάγκη να μειωθεί η γραφειοκρατία και να αυξηθεί η διαφάνεια και η 
προβλεψιμότητα των κανόνων και των διαδικασιών των κρατικών ενισχύσεων·

5. σε αυτό το πλαίσιο, επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να αυξήσει το ανώτατο όριο 
των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis)·

6. προτρέπει την Επιτροπή, σύμφωνα με τη στρατηγική της Λισσαβόνας, να αξιολογήσει 
ενδελεχέστερα και λεπτομερέστερα τα διάφορα είδη κρατικών ενισχύσεων και την 
αποτελεσματικότητά τους, ώστε να μπορέσει να διακριβώσει εάν ορισμένα είδη 
ενισχύσεων είναι περισσότερο επωφελή από άλλα από την άποψη του αντικτύπου τους 
στην περιφερειακή ανάπτυξη·

7. ζητεί από την Επιτροπή, δεδομένης της αυξανόμενης σημασίας των συμπράξεων 
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για την υλοποίηση έργων υποδομής στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες, να αποδώσει ιδιαίτερη προσοχή στο ζήτημα της χορήγησης
κρατικών ενισχύσεων και των συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και να παράσχει 
νομική καθοδήγηση εφ’ όλων των ζητημάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή των 
κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων σε αυτό το πλαίσιο·

8. καλεί την Επιτροπή να χορηγήσει σημαντικές πριμοδοτήσεις υπέρ ορισμένων 
περιφερειών στο πλαίσιο των κανόνων για τις οριζόντιες κρατικές ενισχύσεις·

9. ζητεί από την Επιτροπή να εφαρμόσει τις αρχές που σκιαγραφούνται στον οδικό χάρτη 
και στις ειδικές ρυθμίσεις για ορισμένους κλάδους όπως η γεωργία, η αλιεία, η παραγωγή 
άνθρακα και οι μεταφορές, που συχνά συγκεντρώνονται σε περιοχές επιλέξιμες για 
ενισχύσεις από τα διαρθρωτικά ταμεία, και να υποβάλει πιο συγκεκριμένες προτάσεις για 
τη μεταρρύθμιση αυτών των ειδικών ρυθμίσεων.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο οδικός χάρτης για τη μεταρρύθμιση των κρατικών ενισχύσεων 2005-2009 σκιαγραφεί τις 
κατευθυντήριες αρχές για μια διεξοδική μεταρρύθμιση των κανόνων και των διαδικασιών των 
κρατικών ενισχύσεων κατά την επόμενη πενταετία. Στόχος αυτής της γενικής μεταρρύθμισης 
είναι η υλοποίηση της δέσμευσης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για «λιγότερες και καλύτερα 
στοχευμένες» κρατικές ενισχύσεις.

Τα τέσσερα βασικά στοιχεία της μεταρρύθμισης συνίστανται στα εξής:
1. λιγότερες και καλύτερα στοχευμένες κρατικές ενισχύσεις, οι οποίες να εκπληρώνουν 

σαφώς καθορισμένους στόχους κοινού ενδιαφέροντος,
2. αναλυτική οικονομική προσέγγιση, η οποία να συμπεριλαμβάνει εκτίμηση της 

καταλληλότητας και της αναλογικότητας της χορηγούμενης ενίσχυσης,
3. αποτελεσματικότερες διαδικασίες, βελτίωση της εφαρμογής, μεγαλύτερη 

προβλεψιμότητα, λιγότερη γραφειοκρατία και περισσότερη διαφάνεια,
4. μεγαλύτερη αναγνώριση της συνυπευθυνότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των 

κρατών μελών σε αυτόν τον τομέα.
Το σχέδιο δράσης σκιαγραφεί τους στόχους και τα κυριότερα ζητήματα των ακόλουθων 
ειδικών ρυθμίσεων για τις κρατικές ενισχύσεις :

• κρατικές ενισχύσεις και καινοτομία, έρευνα και ανάπτυξη,

• κρατικές ενισχύσεις και επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο,

• κρατικές ενισχύσεις και υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος,

• απαλλαγές κατά κατηγορία,

• κατευθυντήριες γραμμές για τις περιφερειακές ενισχύσεις,

• κατευθυντήριες γραμμές για τις περιβαλλοντικές ενισχύσεις.
Επιπλέον, διατυπώνει μια σειρά συστάσεων για τον εκσυγχρονισμό των πρακτικών και των 
διαδικασιών στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων.

Αυτό το σχέδιο δράσης για τις κρατικές ενισχύσεις εντάσσει την εν εξελίξει μεταρρύθμιση 
των κατευθυντήριων γραμμών για τις περιφερειακές ενισχύσεις, με σκοπό την υιοθέτηση 
νέων που θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από το 2007, στη γενική διαδικασία μεταρρύθμισης 
του καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ. Το έγγραφο θέτει το πλαίσιο για τη 
μεταρρύθμιση των οριζόντιων κανόνων, που συμπληρώνει τη χρήση κρατικών ενισχύσεων 
στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για περιφερειακές ενισχύσεις.

Το έγγραφο αυτό χαρακτηρίζεται έγγραφο διαβούλευσης και καλούνται όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως τον 
Σεπτέμβριο του 2005.

Ο εισηγητής πιστεύει ότι η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης θα πρέπει να επωφεληθεί
από αυτή την ευκαιρία για να τονίσει εκ νέου τη θέση της ότι οι κρατικές ενισχύσεις 
αποτελούν εργαλείο για την περιφερειακή ανάπτυξη. Οι κρατικές ενισχύσεις έχουν αντίκτυπο 
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στην εδαφική συνοχή και ο τρόπος κατανομής των κρατικών ενισχύσεων θα επηρεάσει 
εμφανώς την περιφερειακή ανάπτυξη.

Η ύπαρξη διαφανών και προβλέψιμων διαδικασιών και πρακτικών για την κοινοποίηση των 
κρατικών ενισχύσεων παρέχει ασφάλεια δικαίου στους επενδυτές, διευκολύνοντας έτσι τη 
λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Ο εισηγητής προτρέπει, συνεπώς, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις με βάση τις αρχές και τις ιδέες που σκιαγραφούνται 
στον οδικό χάρτη προκειμένου να καταστούν οι διαδικασίες περισσότερο διαφανείς και 
προβλέψιμες. Οι διαδικασίες κοινοποίησης των κρατικών ενισχύσεων δεν πρέπει να 
αποτρέπουν τις εταιρείες από το να επενδύουν σε περιοχές όπου μπορούν να λάβουν κρατικές 
ενισχύσεις. Το Διαδίκτυο μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για την αύξηση της 
διαφάνειας και την περαιτέρω επιτάχυνση των διαδικασιών.
Επιπλέον, πρέπει να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος της υποχρέωσης επιστροφής των κρατικών 
ενισχύσεων λόγω του ότι χορηγήθηκαν παράνομα. Η περιφερειακή ανάπτυξη απαιτεί 
σταθερό και προβλέψιμο επενδυτικό περιβάλλον.

Πρέπει επίσης να αποφευχθεί η νομική αβεβαιότητα στο πλαίσιο των συμπράξεων δημόσιου-
ιδιωτικού τομέα. Οι συμπράξεις αυτές έχουν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για την 
περιφερειακή ανάπτυξη. Μεγάλα έργα υποδομής στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας 
και της τεχνολογίας των πληροφοριών βασίζονται ολοένα και συχνότερα σε συμπράξεις 
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα λόγω της δημοσιονομικής κατάστασης στα περισσότερα κράτη 
μέλη. Είναι, επομένως, σημαντικό να είναι σαφείς οι κανόνες των κρατικών ενισχύσεων για 
την αξιολόγηση των δημόσιων πόρων που διατίθενται στις συμπράξεις αυτές. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει περισσότερη νομική καθοδήγηση σε σχέση με αυτό το 
ζήτημα.
Η μείωση της γραφειοκρατίας είναι άλλο ένα σημαντικό στοιχείο για τη δημιουργία 
φιλικότερου για τις επιχειρήσεις νομικού περιβάλλοντος. Η αύξηση του ορίου των 
ενισχύσεων ήσσονος σημασίας αποτελεί πολύ θετικό βήμα για τον περιορισμό της
διαδικασίας μόνον στις περιπτώσεις μεγάλης σημασίας. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υπογραμμίσει με συνέπεια στο παρελθόν ότι η μεταρρύθμιση 
των οριζόντιων κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις είναι συμπληρωματική 
της μεταρρύθμισης των κατευθυντήριων γραμμών για τις περιφερειακές ενισχύσεις. Έτσι, οι 
περιφέρειες που υστερούν οικονομικά πρέπει να έχουν περισσότερες δυνατότητες να 
ωφεληθούν από οριζόντιες κρατικές ενισχύσεις. Εάν οι νέες οριζόντιες κατευθυντήριες 
γραμμές, οι οποίες θα αναθεωρηθούν προκειμένου να εναρμονιστούν περισσότερο με τη 
στρατηγική της Λισσαβόνας, δεν λάβουν επαρκώς υπόψη αυτές τις περιφέρειες, η στρατηγική 
της Λισσαβόνας υπάρχει κίνδυνος να υπονομεύσει τους στόχους της συνοχής. Κατά 
συνέπεια, ο εισηγητής πιστεύει ότι οι κανόνες των οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων θα
πρέπει να προβλέπουν σημαντικές, διαφοροποιημένες και δίκαιες περιφερειακές 
πριμοδοτήσεις για τις περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για περιφερειακές κρατικές 
ενισχύσεις.
Το σχέδιο δράσης δεν ασχολείται με τη μεταρρύθμιση των κανόνων για ειδικούς κλάδους 
όπως η γεωργία, η αλιεία, η παραγωγή άνθρακα και οι μεταφορές. Οι κλάδοι αυτοί συχνά 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις περιοχές που είναι επιλέξιμες για ενισχύσεις από τα 
διαρθρωτικά ταμεία. Έτσι, οι κανόνες αυτοί είναι ιδιαίτερα σημαντικοί και για την 
περιφερειακή ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εφαρμόσει τις ίδιες αρχές για 
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τις ρυθμίσεις σε αυτούς τους ειδικούς κλάδους και να εναρμονίσει τις ειδικές ρυθμίσεις για 
τους κλάδους αυτούς με τις ιδέες που περιέχονται στον οδικό χάρτη.

Τέλος, ο εισηγητής επικροτεί την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αξιολογήσει 
ενδελεχέστερα και λεπτομερέστερα τον διαφορετικό αντίκτυπο των διάφορων ειδών 
κρατικών ενισχύσεων από την άποψη της αποτελεσματικότητας και της στρέβλωσης του 
ανταγωνισμού. Από την αξιολόγηση αυτή ενδέχεται να προκύψουν επίσης ορισμένες 
ενδείξεις όσον αφορά το επωφελέστερο για την περιφερειακή ανάπτυξη είδος κρατικής 
ενίσχυσης.


