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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον ρόλο των άμεσων κρατικών ενισχύσεων ως μέσου περιφερειακής 
ανάπτυξης
(2004/2255(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το ανεπίσημο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το οποίο συνέταξαν οι 
υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού προς συζήτηση στην πρώτη πολυμερή 
συνάντηση με εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 87, παράγραφος 3, της Συνθήκης ΕΚ,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 158 της Συνθήκης ΕΚ,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την τρίτη έκθεση για την 
οικονομική και κοινωνική συνοχή (COM(2004)0107),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Απριλίου 2004 σχετικά με την τρίτη έκθεση για 
την οικονομική και κοινωνική συνοχή1,

– έχοντας υπόψη τους στόχους της στρατηγικής της Λισαβόνας,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων της Βαρκελώνης και του 
Γκέτεμποργκ, και ειδικότερα τις διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες τα κράτη μέλη 
συμφώνησαν τη μείωση του συνολικού επιπέδου των κρατικών ενισχύσεων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τον περιορισμό τους σε θέματα κοινού συμφέροντος, 
περιλαμβανομένης της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A6-0000/2005),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές συνοχής και οι πολιτικές κρατικών ενισχύσεων είναι 
συμπληρωματικές, καθώς και ότι οι κανονισμοί που διέπουν τα διαρθρωτικά ταμεία και οι 
κατευθυντήριες γραμμές για τις περιφερειακές ενισχύσεις πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 
πιο συνεπείς,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο III-220 της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της 
Ευρώπης ενισχύει τον στόχο της συνοχής θεσπίζοντας μια εδαφική διάσταση,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν μειώσει τις κρατικές 
ενισχύσεις, επαναπροσανατολίζοντάς τις προς οριζόντιους στόχους σύμφωνα με την 
κοινοτική στρατηγική, ο επαναπροσανατολισμός προς στόχους συνοχής είναι λιγότερο 
εμφανής αφότου μειώθηκαν οι περιφερειακές ενισχύσεις,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κρατικές ενισχύσεις έχουν αντίκτυπο στην οικονομική, 
  

1 ΕΕ C 104 E/2004.
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κοινωνική και εδαφική συνοχή στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρέπει επίσης να συνεκτιμά τη συνολική αξία των 
κρατικών ενισχύσεων (κατά κεφαλήν) σε καθεμιά περιφέρεια κατά την εκτίμηση των 
αποτελεσμάτων των περιφερειακών κρατικών ενισχύσεων,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι μόλις το 10% περίπου των συνολικών κρατικών ενισχύσεων 
ρυθμίζεται βάσει των κατευθυντηρίων γραμμών για τις περιφερειακές ενισχύσεις, οι 
κρατικές ενισχύσεις μπορούν να προσφέρουν θετική ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη 
περιφερειών οι οποίες σημειώνουν υστέρηση,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χορήγηση κρατικών ενισχύσεων πρέπει να είναι απολύτως 
διαφανής, ώστε να αποτελεί ένα δίκαιο μέσο επιδίωξης της ισορροπημένης περιφερειακής 
ανάπτυξης, και να προσφέρει μέσα διενέργειας αναλύσεων αντικτύπου των κρατικών 
ενισχύσεων, καθιστώντας έτσι δυνατή την εφαρμογή της αρχής της βέλτιστης σχέσης 
κόστους ωφελείας,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την εκτίμηση του αντικτύπου των κρατικών ενισχύσεων, 
πρέπει να χρησιμοποιείται μια σειρά από εξειδικευμένους και ακριβείς δείκτες,

1. χαιρετίζει την προσωρινή πρόταση της Επιτροπής, η οποία περιλαμβάνεται στο 
ανεπίσημο έγγραφό της σχετικά με την αναθεώρηση των κατευθυντηρίων γραμμών για 
τις κρατικές ενισχύσεις (ΚΓΠΕ) του Φεβρουαρίου 2005, για την υποδιαίρεση των 
περιοχών που αναφέρονται στο άρθρο 87, παράγραφος 3, στοιχείο α) της Συνθήκης ΕΚ 
σε τρεις κατηγορίες·

2. προτείνει, βάσει της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης (άρθρο III-220, 
παράγραφος 3), οι άκρως απομακρυσμένες περιφέρειες να λαμβάνουν αυτομάτως το 
καθεστώς του άρθρου 87, παράγραφος 3, στοιχείο α)· στο ίδιο πλαίσιο, προτείνει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στην εκάστοτε περιφέρεια·

3. συνιστά τη διατήρηση του καθεστώτος περιοχών του άρθρου 87, παράγραφος 3, στοιχείο 
α) για τις περιφέρειες στατιστικού αντικτύπου, όπως αναφέρεται ήδη στην ανωτέρω 
έκθεσή του σχετικά με την τρίτη έκθεση για την οικονομική και κοινωνική συνοχή, 
προσφέροντας στις εν λόγω περιφέρειες αντιμετώπιση ίδια με αυτήν που εφαρμόζεται για 
τις περιφέρειες του στόχου σύγκλισης βάσει των γενικών διατάξεων που ισχύουν για τα 
διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής·

4. ζητεί την ένταξη των περιφερειών για τις οποίες τα κράτη μέλη καταθέτουν προγράμματα 
προς συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ στον στόχο περιφερειακής ανάπτυξης και 
απασχόλησης ως περιοχές του άρθρου 87, παράγραφος 3, γ)·

5. προτείνει στην Επιτροπή να χρησιμοποιεί το ποσοστό ανεργίας ως υποβοηθητικό δείκτη 
για τον ορισμό της έντασης των ενισχύσεων στις περιοχές του άρθρου 87, παράγραφος 3, 
γ), χορηγώντας τα ενδεδειγμένα πρόσθετα ποσά σε περιφέρειες με ιδιαιτέρως υψηλό 
ποσοστό ανεργίας·
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6. ζητεί, κυρίως στο πλαίσιο της σταδιακής κατάργησης, την αναθεώρηση των 
περιφερειακών οικονομικών δεικτών ανά διετία, αφ’ ης στιγμής τεθούν σε ισχύ οι νέες 
κατευθυντήριες γραμμές για τις περιφερειακές ενισχύσεις (ΚΓΠΕ), και, βάσει αυτής της 
αναθεώρησης, την εκ νέου κατάταξη των περιφερειών σε διαφορετικές κατηγορίες 
έντασης των ενισχύσεων·

7. χαιρετίζει εν γένει τη στάση της Επιτροπής έναντι της χορήγησης κρατικών ενισχύσεων 
σε περιφέρειες οι οποίες δεν είναι επιλέξιμες για περιφερειακές κρατικές ενισχύσεις·

8. συνιστά στην Επιτροπή να επιτρέψει στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τις κρατικές 
ενισχύσεις για την αντιμετώπιση ιδιαίτερων οικονομικών προβλημάτων σε μη επιλέξιμες 
περιφέρειες, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να χορηγούν κρατική ενίσχυση σε 
ποσοστό 10% σε μεγάλες επιχειρήσεις, ιδίως εκεί όπου τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν 
επίσης τα διαρθρωτικά ταμεία·

9. καλεί επιτακτικά την Επιτροπή, βάσει των αρχών της ισοτιμίας και της ορθολογικότητας, 
να αυξήσει τα ανώτατα όρια έντασης των ενισχύσεων στις δύο πρώτες κατηγορίες 
περιοχών του άρθρου 87, παράγραφος 3, γ) κατά 5%, έτσι ώστε να παραμείνουν 
αμετάβλητες οι προϋποθέσεις χορήγησης κρατικών ενισχύσεων για λόγους περιφερειακής 
ανάπτυξης κατά τη νέα περίοδο προγραμματισμού σε σύγκριση με την προηγούμενη 
περίοδο, 2000-2006, και, για τον ίδιο λόγο, να εξετάσει επίσης το συνολικό επίπεδο των 
κρατικών ενισχύσεων (κατά κεφαλήν) στις επιμέρους περιφέρειες·

10. καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο χορήγησης των ενδεδειγμένων 
πρόσθετων ποσών σε περιφέρειες οι οποίες επιβαρύνονται από φυσικά, γεωγραφικά ή 
δημογραφικά μειονεκτήματα, καθώς και από υψηλά ποσοστά ανεργίας·

11. συνιστά στην Επιτροπή να ορίσει μια αποτελεσματική μέγιστη απόκλιση στο ποσό των 
ενισχύσεων για περιφέρειες οι οποίες δεν λαμβάνουν ενισχύσεις και έχουν κοινά χερσαία 
σύνορα με περιφέρειες οι οποίες λαμβάνουν ενισχύσεις και ζητά, για τον λόγο αυτόν, τη 
διενέργεια ανάλυσης αντικτύπου·

12. συγχαίρει την Επιτροπή για τη χορήγηση σημαντικών πρόσθετων ποσών στις ΜΜΕ·

13. φρονεί επίσης ότι οι κατευθυντήριες γραμμές για τις οριζόντιες ενισχύσεις πρέπει να 
λαμβάνουν επαρκώς υπόψη τις γεωγραφικές διαφορές, προκειμένου να μην τίθενται σε 
κίνδυνο οι στόχοι της συνοχής·

14. απευθύνει, συνεπώς, έκκληση στην Επιτροπή να ορίσει πρόσθετο ποσό έντασης των 
κρατικών ενισχύσεων για τις φτωχότερες περιοχές, σε περίπτωση που οι κρατικές 
ενισχύσεις χορηγούνται βάσει των νέων κατευθυντηρίων γραμμών για τις οριζόντιες 
ενισχύσεις·

15. προτείνει το επίπεδο αυτών των πρόσθετων ποσών να μην εξαρτάται μόνον από το κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ, αλλά και από το ποσοστό ανεργίας·

16. στηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να διατηρήσει σε γενικές γραμμές αμετάβλητο τον 
ορισμό της αρχικής επένδυσης·



PE 359.940v01-00 6/11 PR\569419EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

17. χαιρετίζει το γεγονός ότι οι επιδοτήσεις λειτουργίας για περιορισμένο χρονικό διάστημα 
και με μειούμενη ένταση θα συνεχίσουν να χορηγούνται στις περιοχές του άρθρου 87, 
παράγραφος 3, στοιχείο α), με την προϋπόθεση ότι αξιοποιούνται για την αντιμετώπιση 
σαφώς καθοριζόμενων εμποδίων στην περιφερειακή ανάπτυξη και ότι είναι αναλογικές·

18. χαιρετίζει το γεγονός ότι οι ενισχύσεις λειτουργίας στον τομέα των μεταφορών θα 
συνεχίσουν να χορηγούνται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και στις περιοχές με χαμηλή 
πυκνότητα πληθυσμού·

19. προτείνει επίσης να υπάρχει δυνατότητα επιλεκτικής χορήγησης λειτουργικών 
ενισχύσεων υπό ορισμένες προϋποθέσεις για τις περιφέρειες του άρθρου III 220 της 
Συνταγματικής Συνθήκης·

20. προτείνει τη θέσπιση, από την Επιτροπή, μέγιστου ποσοστού επί του συνολικού ποσού 
των κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται για ορισμένα σχέδια επενδύσεων σε άυλα 
στοιχεία, με σκοπό τον περιορισμό του μέγιστου ποσού χρηματοδότησης σε σχέση με τη 
συνολική επένδυση·

21. τονίζει ότι η υποχρέωση διατήρησης της επένδυσης στην περιοχή πρέπει να αντιστοιχεί 
στις υποχρεώσεις που προβλέπονται για τα διαρθρωτικά ταμεία·

22. υπογραμμίζει την ανάγκη διαφοροποιημένης προσέγγισης, προτείνοντας ειδικότερα ότι οι 
μικρές επιχειρήσεις πρέπει να είναι υποχρεωμένες να διατηρούν την επένδυση στην 
περιοχή για πέντε έτη·

23. καλεί την Επιτροπή να ορίσει λεπτομερείς κανόνες για την ανάκτηση των ενισχύσεων, σε 
περίπτωση μη τήρησης αυτών των υποχρεώσεων·

24. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να εντάξει το πολυτομεακό πλαίσιο στις νέες 
ΚΓΠΕ·

25. τονίζει ότι όλοι οι τομείς πρέπει να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης (τόσο ο τομέας της 
αυτοκινητοβιομηχανίας όσο και ο τομέας των συνθετικών ινών) και να μην μένει κανένας 
τομέας εκτός των νέων ΚΓΠΕ·

26. προειδοποιεί ότι η πρόταση της Επιτροπής να στηρίζεται το μέγιστο ποσοστό ενισχύσεων 
στο ακαθάριστο ισοδύναμο ενίσχυσης (σε αντίθεση με την προηγούμενη περίοδο, κατά 
την οποία τα διαφορετικά φορολογικά συστήματα λαμβάνονταν υπόψη μέσω του δείκτη 
του καθαρού ισοδύναμου ενίσχυσης (ΚΙΕ)) θα αυξήσει τις διαφορές μεταξύ των 
ενισχύσεων που μπορούν να χορηγηθούν σε επιχειρήσεις χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα 
κριτήρια συνοχής·

27. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τον δείκτη ΚΙΕ, προκειμένου να 
υπολογίζεται ο πραγματικός αντίκτυπος των κρατικών ενισχύσεων στην περιφερειακή 
ανάπτυξη·
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28. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να εξαιρούνται από την υποχρέωση προηγούμενης 
κοινοποίησης στην Επιτροπή οι χαρακτηριζόμενες από διαφάνεια μορφές περιφερειακών 
επενδυτικών ενισχύσεων και συνιστά να λαμβάνεται υπόψη ο πληθωρισμός κατά τον 
ορισμό των ανωτάτων ορίων για τις απαλλαγές κατά κατηγορία·

29. τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να καταστήσει απλούς και διαφανείς τους κανόνες για τις 
απαλλαγές κατά κατηγορία, αλλά να δημιουργήσει κατάλληλο μηχανισμό ελέγχου για την 
αποφυγή καταχρήσεων των εν λόγω απαλλαγών·

30. καλεί την Επιτροπή να διαβουλευθεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την 
οριστική πρόταση για τις νέες ΚΓΠΕ·

31. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι κρατικές ενισχύσεις έχουν αντίκτυπο στην εδαφική συνοχή στο εσωτερικό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν και ο εν λόγω αντίκτυπος δεν είναι εύκολο να ποσοτικοποιηθεί. Η 
στήριξη επιχειρήσεων μέσω κρατικών ενισχύσεων είναι ένας από τους παράγοντες που 
επηρεάζουν την απόφαση μιας επιχείρησης να επενδύσει σε μια συγκεκριμένη περιοχή και, 
ως εκ τούτου, συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία απασχόλησης στην εν 
λόγω περιοχή.

Καταρχήν, η Συνθήκη ΕΕ (άρθρα 87 έως 89) δεν επιτρέπει τις κρατικές ενισχύσεις, εφόσον 
επηρεάζουν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, καθόσον οι κρατικές ενισχύσεις 
δημιουργούν κίνδυνο στρέβλωσης του ανταγωνισμού. Ωστόσο, εξαιρούνται από αυτή τη 
γενική αρχή ορισμένες κρατικές ενισχύσεις για την κάλυψη ειδικών αναγκών, όπως οι 
ενισχύσεις για την προαγωγή της οικονομικής ανάπτυξης μειονεκτουσών ευρωπαϊκών 
περιφερειών.

Η Επιτροπή ορίζει – στο πλαίσιο διαδικασίας διαβούλευσης με τα κράτη μέλη – το πλαίσιο 
των μέγιστων ποσών επιδοτήσεων που επιτρέπεται να χορηγούν σε επιχειρήσεις οι δημόσιες 
αρχές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει μια διαδικασία αναθεώρησης των κανόνων 
χορήγησης κρατικών ενισχύσεων για την κάλυψη ειδικών αναγκών στο πλαίσιο εφαρμογής 
των συμπερασμάτων των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων της Στοκχόλμης και της Βαρκελώνης.
Στη Στοκχόλμη και στη Βαρκελώνη, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε τη μείωση του 
συνολικού επιπέδου των κρατικών ενισχύσεων και τον επαναπροσανατολισμό τους προς 
οριζόντιους στόχους κοινού συμφέροντος, περιλαμβανομένης της οικονομικής και 
κοινωνικής συνοχής, και προς στόχους στους οποίους η αγορά έχει σαφώς αποτύχει. Εν 
ολίγοις, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απευθύνει έκκληση για «λιγότερες, αλλά καλύτερα 
στοχοθετημένες κρατικές ενισχύσεις».
Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή παρουσίασε σε διάφορα στάδια αρκετά ανεπίσημα έγγραφα 
σχετικά με την αναθεώρηση των κατευθυντηρίων γραμμών για τις περιφερειακές ενισχύσεις 
(ΚΓΠΕ) στο πλαίσιο διαδικασίας διαβούλευσης με τα κράτη μέλη. Η μεταρρύθμιση των 
ΚΓΠΕ θα ακολουθηθεί από την αναθεώρηση των οριζόντιων κατευθυντηρίων γραμμών για 
τις κρατικές ενισχύσεις, οι οποίες ορίζουν το πλαίσιο χορήγησης κρατικών ενισχύσεων για 
άλλους λόγους, όπως η προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης, η βελτίωση του 
περιβάλλοντος κλπ.

Ο εισηγητής χαιρετίζει τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή των 
συμπερασμάτων των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων. Η μεταρρύθμιση του καθεστώτος των 
κρατικών ενισχύσεων στην ΕΕ αναμένεται να συμβάλει στην υλοποίηση της στρατηγικής της 
Λισαβόνας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ. Συνεπώς, οι περιφέρειες οι 
οποίες έχουν επιτύχει τον στόχο της ανάπτυξης, αλλά πρέπει να βελτιώσουν την 
ανταγωνιστικότητά τους, πρέπει να στηρίζονται όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά.

Εντούτοις, ο στόχος αυτός δεν πρέπει να επιδιωχθεί εις βάρος των στόχων της συνοχής. Μετά 
τη διεύρυνση, αυξήθηκαν οι περιφερειακές ανισότητες στο εσωτερικό της ΕΕ. Οι νέες ΚΓΠΕ 
πρέπει να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της συνοχής και, ως εκ τούτου, να 
εστιάζονται στις περιφέρειες οι οποίες παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες ανάγκες.
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Η μείωση των κρατικών ενισχύσεων χωρίς να διακυβεύονται οι στόχοι της συνοχής –παρά τις 
αυξημένες περιφερειακές ανισότητες– μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της καλύτερης 
εστίασης των κρατικών ενισχύσεων. Προκειμένου να βελτιωθεί η εστίαση των κρατικών 
ενισχύσεων, απαιτείται μεγαλύτερη και ακριβέστερη διαφοροποίηση των εντάσεων των 
ενισχύσεων και των επιλέξιμων περιοχών.
Ο εισηγητής θεωρεί ότι τα διαρθρωτικά ταμεία και η δυνατότητα επιλεκτικής χορήγησης 
κρατικών ενισχύσεων είναι δύο συμπληρωματικά κεντρικά στοιχεία της προσπάθειας 
επίτευξης των στόχων της συνοχής.

Ο εισηγητής επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η πρόταση της Επιτροπής εστιάζει τις κρατικές 
ενισχύσεις στις περιφέρειες σύγκλισης, ήτοι στις περιφέρειες στις οποίες παρουσιάζονται οι 
μεγαλύτερες ανάγκες.
Συγχρόνως, πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη διαφοροποίηση και ευελιξία για τη χορήγηση 
κρατικών ενισχύσεων στις πιο φτωχές περιφέρειες με κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ μεγαλύτερο του 
75% του κοινοτικού μέσου όρου, ενώ κάθε διετία πρέπει να πραγματοποιείται αναθεώρηση 
της κατηγοριοποίησης για το σύνολο των κατηγοριών.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεκτικότητα με τη νέα πολιτική συνοχής, οι περιοχές τις 
οποίες καλύπτει ο στόχος της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης και για 
τις οποίες τα κράτη μέλη θα έχουν υποβάλει πρόγραμμα συγχρηματοδότησης από το ΕΤΠΑ 
πρέπει να έχουν επίσης τη δυνατότητα να λάβουν κρατικές ενισχύσεις.
Οι νέες ΚΓΠΕ πρέπει να προσφέρουν ορισμένα περιθώρια στα κράτη μέλη προκειμένου να 
χορηγούν κρατικές ενισχύσεις σε περιοχές οι οποίες διέρχονται οικονομική κρίση. Η αύξηση 
του ποσοστού ανεργίας – σε συνδυασμό με το μέσο κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ – πρέπει να 
χρησιμοποιείται ως δείκτης οικονομικής κρίσης. Οι περιφέρειες αυτές πρέπει να είναι 
προσωρινώς επιλέξιμες για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων υπό το καθεστώς των 
περιφερειών του άρθρου 87, παράγραφος 3, γ).
Ο εισηγητής εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι πολλές από τις περιφέρειες 
στατιστικού αντικτύπου δεν έχουν γίνει πλουσιότερες, οπότε δεν θα έχουν τη δυνατότητα να 
παρακολουθήσουν άλλες περιφέρειες του ιδίου κράτους μέλους και, επομένως, ενδέχεται να 
αυξηθούν οι περιφερειακές ανισότητες στο εσωτερικό των κρατών μελών.
Συνεπώς, η καλύτερη λύση θα ήταν να διατηρήσουν οι περιφέρειες στατιστικού αντικτύπου 
το καθεστώς των περιφερειών του άρθρου 87, παράγραφος 3, στοιχείο α). Οι περιφέρειες 
στατιστικού αντικτύπου πρέπει να έχουν τουλάχιστον την ίδια αντιμετώπιση με τις 
πλουσιότερες περιφέρειες σύγκλισης έως τα τέλη του 2009, όπως προτείνει η Επιτροπή στο 
τελευταίο ανεπίσημο έγγραφό της.

Η συνεκτικότητα με τον κανονισμό που διέπει τα διαρθρωτικά ταμεία είναι καίριας 
σημασίας. Ως εκ τούτου, ο εισηγητής συμφωνεί με την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι 
οι περιφέρειες σύγκλισης του νέου κανονισμού για τα διαρθρωτικά ταμεία πρέπει να 
αντιστοιχούν στον ορισμό των περιφερειών του άρθρου 87 σημείο α) στις νέες ΚΓΠΕ, 
περιλαμβανομένων των περιφερειών στατιστικού αντικτύπου.

Ο εισηγητής θεωρεί ότι στον ορισμό του άρθρου 87, παράγραφος 3, γ) πρέπει να ληφθεί 
επίσης υπόψη το ποσοστό ανεργίας. Οι περιφέρειες οι οποίες είναι επιλέξιμες δυνάμει του 
άρθρου 87, παράγραφος 3, γ) και οι οποίες πλήττονται από υψηλό ποσοστό ανεργίας πρέπει 
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να επωφελούνται αυξημένης έντασης των ενισχύσεων.
Ο εισηγητής προτείνει επιπλέον τη δημιουργία ενός διχτύου ασφαλείας, ώστε να 
διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στις νέες ΚΓΠΕ και να αποφευχθούν τυχόν αρνητικές 
επιπτώσεις από την αναθεώρηση των ΚΓΠΕ.

Η ομαλή μετάβαση πρέπει να διασφαλιστεί επίσης από άποψη γεωγραφική. Αυτό εγείρει τα 
θέματα που άπτονται των όμορων περιφερειών. Πρέπει ειδικότερα να αποφευχθούν 
αρνητικές επιπτώσεις στον ανταγωνισμό για περιφέρειες οι οποίες επί του παρόντος 
λαμβάνουν ενίσχυση και το καθεστώς περιφερειακών ενισχύσεων των οποίων θα αφαιρεθεί ή 
θα υποβαθμιστεί, ενώ γειτνιάζουν με περιφέρειες με διαφορετικό καθεστώς ΚΓΠΕ, το οποίο 
τους προσφέρει αυξημένες εντάσεις ενίσχυσης.

Επομένως, ο εισηγητής προτείνει τη θέσπιση μέγιστου ποσοστού απόκλισης των ενισχύσεων 
μεταξύ όμορων περιφερειών.

Η στρατηγική της Λισαβόνας πρέπει να είναι ο κεντρικός στόχος των κατευθυντηρίων 
γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις. Ειδικότερα, πρέπει να προσφέρεται μεγαλύτερη 
στήριξη σε νέους και καινοτόμους επιχειρηματίες, προκειμένου να καταστεί πιο δυναμική η 
ευρωπαϊκή οικονομία.

Συγχρόνως, στις κατευθυντήριες γραμμές για τις οριζόντιες κρατικές ενισχύσεις πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη η διάσταση της συνοχής. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την προσφορά 
αυξημένων εντάσεων ενίσχυσης βάσει των κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται στο 
πλαίσιο της θεματικής προσέγγισης σε περιοχές οι οποίες είναι επιλέξιμες βάσει των ΚΓΠΕ. 
Για τον ορισμό του ύψους αυτής της αύξησης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τόσο το μέσο 
κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ όσο και το ποσοστό ανεργίας.

Τούτο συνδέει τη διάσταση της Συνοχής με τη στρατηγική της Λισαβόνας για τη δημιουργία 
περισσότερων και καλύτερης ποιότητας θέσεων εργασίας.

Ο εισηγητής χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό 
αμετάβλητους τους ορισμούς των επιλέξιμων δαπανών.

Κατά τη γνώμη του εισηγητή, οι κρατικές ενισχύσεις δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη 
χρηματοδότηση μαζικών απολύσεων και το κλείσιμο μονάδων παραγωγής σε άλλες 
περιφέρειες της ΕΕ.
Εντούτοις, δεν πρέπει να λησμονείται ότι οι κρατικές ενισχύσεις δεν είναι το κυριότερο 
κριτήριο για τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων. Η επιλογή του τόπου άσκησης 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εξαρτάται περισσότερο από την προβλεψιμότητα των 
οικονομικών και πολιτικών συνθηκών, από την κατάρτιση του εργατικού δυναμικού και από 
το φορολογικό σύστημα.

Η υποχρέωση διατήρησης της επιχορηγούμενης επένδυσης για τουλάχιστον 7 έτη δεν 
φαίνεται να προσφέρει επαρκή ευελιξία για την προσαρμογή των επιχειρήσεων σε ένα ταχέως 
μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, ιδίως δε των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 
στον χώρο των νέων τεχνολογιών, ο οποίος χαρακτηρίζεται από ταχείες μεταβολές.

Συνεπώς, μοιάζει να είναι αναγκαία μια περισσότερο διαφοροποιημένη προσέγγιση: στους 
κανόνες πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ, αφενός, των επενδύσεων μεγάλης κλίμακας και, 
αφετέρου, των επενδυτικών σχεδίων ΜΜΕ.
Τέλος, είναι άκρως σημαντικό να καταρτίσει η Επιτροπή ακριβείς κανόνες για την επιστροφή 
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ενισχύσεων, σε περίπτωση που δεν τηρηθούν αυτές οι υποχρεώσεις. Διαφορετικά, ο 
αποτρεπτικός χαρακτήρας της υποχρέωσης διατήρησης της επιχορηγούμενης επένδυσης στη 
συγκεκριμένη περιφέρεια είναι μάλλον περιορισμένος. Επιπλέον, κατ’ αυτόν τον τρόπο θα 
ετίθετο υπό αμφισβήτηση η εναρμονισμένη εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας ως 
θεμελιώδης νομική αρχή της ΕΕ.
Ο εισηγητής χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να εντάξει το πολυτομεακό πλαίσιο στις 
νέες ΚΓΠΕ, καθόσον αυτό θα οδηγήσει σε απλούστευση και αυξημένη διαφάνεια.
Δεν έχει εκφραστεί στήριξη για την ιδέα αλλαγής της μεθόδου υπολογισμού ώστε το μέγιστο 
ποσοστό ενισχύσεων να στηρίζεται στο ακαθάριστο ισοδύναμο ενισχύσεων (σε αντίθεση με 
την τρέχουσα μέθοδο υπολογισμού, σύμφωνα με την οποία λαμβάνονταν υπόψη τα 
διαφορετικά φορολογικά συστήματα μέσω του δείκτη του καθαρού ισοδύναμου ενίσχυσης 
(ΚΙΕ)). Η αλλαγή αυτή θα αυξήσει τις διαφορές στα επίπεδα κρατικών ενισχύσεων που 
μπορούν να χορηγηθούν σε επιχειρήσεις εντός περιφερειών οι οποίες έχουν το ίδιο καθεστώς 
επιλεξιμότητας αλλά διαφορετικά φορολογικά συστήματα.

Δεδομένου ότι δεν υφίσταται εναρμόνιση της φορολόγησης των επιχειρήσεων σε κοινοτικό 
επίπεδο, κάτι τέτοιο θα οδηγήσει σε στρέβλωση του ανταγωνισμού και θα προκαλέσει 
σημαντικές ανισότητες, οι οποίες δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια συνοχής.
Ο εισηγητής θεωρεί ότι οι κατευθυντήριες αρχές για την αναθεώρηση των κανόνων που 
διέπουν τις απαλλαγές κατά κατηγορία πρέπει να είναι η διαφάνεια και η απλούστευση.
Σε γενικές γραμμές, ο εισηγητής υποστηρίζει την άποψη ότι οι κρατικές ενισχύσεις δεν 
αποτελούν, επ’ ουδενί, πανάκεια για την ανάπτυξη ή την αναδιάρθρωση. Προκειμένου να 
επιτευχθούν απτά και ουσιαστικά αποτελέσματα, πρέπει να εφαρμοστεί συνδυασμός μέτρων 
ο οποίος θα αποσκοπεί στη βελτίωση των οδικών και σιδηροδρομικών υποδομών, στην 
αναβάθμιση των ανθρωπίνων πόρων, στον σχεδιασμό του ανταγωνιστικού μέλλοντος της 
περιφέρειας, στην οικοδόμηση θεσμικών ικανοτήτων, στη δημιουργία υποδομών για τις 
ΜΜΕ και ούτω καθεξής. Συγχρόνως, όμως, είναι προφανές ότι, με την ορθή εφαρμογή, 
έλεγχο και ανάλυση, οι κρατικές ενισχύσεις μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην 
περιφερειακή ανάπτυξη με στόχο τη δημιουργία ανταγωνιστικών περιφερειών με ανάπτυξη 
και απασχόληση, όπως προβλέπεται στη στρατηγική της Λισαβόνας.


