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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 σχέδιο ανακοίνωσης της Επιτροπής που αφορά κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με την παροχή περιφερειακών ενισχύσεων από τα κράτη μέλη για την 
περίοδο 2007-2013,έχοντας υπόψη το ανεπίσημο έγγραφο της 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 με τίτλο 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 Λισσαβώνας,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων της Βαρκελώνης και του 
Γκαίτεμποργκ, 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 οι κρατικές ενισχύσεις έχουν αντίκτυπο στην οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως,

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

  
1 ΕΕ C 104 E/2004.



PE 359.940v02-00 4/8 PR\584230EL.doc

EL

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος της συνοχής πρέπει να ενισχυθεί με ισχυροποίηση της 
εδαφικής διαστάσεως,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προς τις περιφέρειες κρατικές ενισχύσεις που αποσκοπούν 
στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης ορισμένων μειονεκτικών περιοχών πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη για σχετική αύξηση της στρατηγικής οικονομικής 
ανταγωνιστικότητας της συγκεκριμένης περιοχής,

ΣΤ.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,

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

Η. 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,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη θέσπιση κριτηρίων και την εκτίμηση του αντικτύπου των 
κρατικών ενισχύσεων πρέπει να χρησιμοποιείται μια σειρά από διάφορους 
εξειδικευμένους και ακριβείς δείκτες της ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας των 
περιφερειών, περιλαμβανομένου και του συνολικού ποσού ενισχύσεων που χορηγείται σε 
μία συγκεκριμένη περιφέρεια,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση της αύξησης της οικονομίας και η δημιουργία 
θέσεων εργασίας αποτελεί τον ύψιστο στόχο της παροχής περιφερειακών ενισχύσεων

1. χαιρετίζει το σχέδιο ανακοίνωσης της Επιτροπής που αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές 
σχετικά με την παροχή περιφερειακών ενισχύσεων από τα κράτη μέλη για την περίοδο 
2007-2013, στόχος του οποίου είναι να ενισχύσει οικονομικά την ανάπτυξη των πλέον 
μειονεκτικών περιφερειών 

2. πιστεύει ότι βάσει της αρχής της ισοτιμίας τα ανώτατα όρια των εντάσεων παροχής 
ενισχύσεων στις δύο πρώτες κατηγορίες του άρθρου 87, παρ. 3, σημείο α) πρέπει να 
παραμείνουν στη νέα περίοδο προγραμματισμού τα ίδια όπως στην προηγουμένη περίοδο 
2000-2006·

3. χαιρετίζει το ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές της Κοινότητας πρέπει να αποκτούν 
αυτομάτως καθεστώς του άρθρου 87, παράγραφος 3, στοιχείο α) ενώ παράλληλα πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στην εκάστοτε
περιφέρεια·

4. τονίζει πόσο σημαντικές είναι όλες οι διαστάσεις της συνοχής και ζητεί να δοθεί η 
δέουσα προσοχή στις αγροτικές περιοχές, τις περιοχές που έχουν πληγεί από μεταστροφή 
της βιομηχανίας και τις περιοχές που υποφέρουν από σοβαρά και επί μονίμου βάσεως 
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φυσικά ή δημογραφικά μειονεκτήματα, όπως είναι οι πλέον βόρειες περιοχές με πολύ 
χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού και οι νησιωτικές, διασυνοριακές και ορεινές περιοχές·

5. χαιρετίζει τη διατήρηση του καθεστώτος περιοχών του άρθρου 87, παράγραφος 3, 
στοιχείο α) για τις περιφέρειες στατιστικού αντικτύπου, όπως είχε ήδη ζητήσει στο
ανωτέρω ψήφισμά 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 τουλάχιστον έως 30.12.2009·

6. υποστηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να διεξαχθεί ανασκόπηση της καταστάσεως των 
περιφερειών στατιστικού αντικτύπου το 2009, ζητεί δε να διατηρήσουν το καθεστώς τους 
ως περιοχών του άρθρου 87, παράγραφος 3, στοιχείο α) εάν η οικονομική τους 
κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί όσον αφορά τη μέση τιμή ΑΕγχΠ της ΕΕ εν συγκρίσει 
προς το 2006·

7. εκτιμά το ότι η Επιτροπή έχει την πρόθεση να χρησιμοποιήσει το ποσοστό ανεργίας ως 
υποβοηθητικό δείκτη για τις επιλέξιμες περιοχές που θα ορισθούν από τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 87, παράγραφος 3, γ)·

8. χαιρετίζει την πρόσθετη χορήγηση των επιλεξίμων περιοχών του άρθρου 87, παράγραφος 
3, στοιχείο γ) που καλύπτουν 6,7% του πληθυσμού της ΕΕ-25 σύμφωνα με τα ανώτατα 
όρια ανά κράτος που έχει ορίσει η Επιτροπή, όπου λαμβάνονται επίσης υπόψη οι μεταξύ 
περιφερειών διαφορές στην ανεργία·

9. επαναβεβαιώνει ότι οιαδήποτε περιφερειακή ενίσχυση καλύπτεται από παρέκκλιση βάσει 
του άρθρου 87, παράγραφος 3, στοιχείο γ) πρέπει να αποτελεί τμήμα ολοκληρωμένης και 
με εσωτερική συνοχή περιφερειακής πολιτικής των κρατών μελών·

10. ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίζει ότι στις αρμόδιες αρχές των περιφερειών 
παρέχεται μέσω εφαρμογής της αρχής της εταιρικής σχέσης η δυνατότητα να ιεραρχούν 
έργα επενδύσεων ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος για τις περιφέρειες, όπως δηλώνεται στο 
σχέδιο κατευθυντηρίων γραμμών.

11. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να εφαρμόσει πρόσθετο δίχτυ ασφαλείας για να 
εξασφαλίζει σε ότι ουδέν κράτος μέλος επέρχεται μεγαλύτερη του 50% απώλεια του 
πληθυσμού που καλύπτεται κατά την περίοδο 2000-2006·

12. σημειώνει ότι ιδίως για λόγους σταδιακής κατάργησης των περιφερειών στατιστικού 
αντικτύπου οι περιφερειακοί οικονομικοί δείκτες πρέπει να τύχουν ανασκοπήσεως μετά 
την παρέλευση τριετίας, αφού τεθούν εν ισχύι οι νέες κατευθυντήριες γραμμές για τη 
χορήγηση περιφερειακών ενισχύσεων· με βάση αυτή την ανασκόπηση οι περιφέρειες 
πρέπει να τύχουν ανακατάταξης, εάν απαιτείται, σε διαφορετικές κατηγορίες ως προς την 
ένταση των παρεχομένων ενισχύσεων·

13. δηλώνει ικανοποιημένο με την πρόταση της Επιτροπής να επιτρέπει στα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιούν τις κρατικές ενισχύσεις προς τις περιφέρειες προς αντιμετώπιση 
ιδιαιτέρων οικονομικών προβλημάτων, περιλαμβανομένων των επιτοπίων περιφερειακών 
διαφορών κάτω από το επίπεδο NUTS III, όπως εκφράζονται από χαμηλότερο ΑΕγχΠ, 
υψηλότερη ανεργία ή άλλους αναγνωρισμένους οικονομικούς δείκτες, παρέχοντάς τους 
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τη δυνατότητα να χορηγούν κρατικές ενισχύσεις και σε μεγάλες εταιρείες· χαιρετίζει επ'
αυτού την εφαρμογή σχετικών πριμ για τις ΜΜΕ·

14. κατανοεί ότι η δέουσα λειτουργική ενίσχυση για περιοχές που χαρακτηρίζονται από 
μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά μειονεκτήματα αποτελεί κατάλληλο τρόπο για την 
παροχή προσθέτων επενδυτικών ενισχύσεων στις εν λόγω περιοχές, χαιρετίζει δε την 
ευελιξία που προσφέρεται στα κράτη μέλη επί του συγκεκριμένου θέματος·

15. αναμένει ότι η Επιτροπή θα εξετάσει το ενδεχόμενο να επιτρέψει να χορηγηθούν 
κατάλληλα πρόσθετα ποσά λειτουργικών ενισχύσεων στις περιφέρειες που πλήττονται 
από φυσικά, γεωγραφικά ή δημογραφικά μειονεκτήματα·

16. χαιρετίζει το ότι η Επιτροπή όρισε μεγίστη διαφορά που να ισχύει όσον αφορά τις 
δεχόμενες χαμηλότερες ενισχύσεις περιφέρειες που είναι κατά ξηράν όμορες με 
δεχόμενη υψηλότερες ενισχύσεις περιφέρεια χωρίς να χαμηλώνει τα ανώτατα όρια 
ενισχύσεων στις δεχόμενες υψηλότερες ενισχύσεις περιοχές·

17. εκτιμά το ότι η Επιτροπή παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να χορηγούν σημαντικά 
πρόσθετα ποσά από τις κρατικές ενισχύσεις προς τις περιφέρειες στις ΜΜΕ·

18. πιστεύει ότι και οι κατευθυντήριες γραμμές οριζοντίων ενισχύσεων πρέπει να λαμβάνουν 
δεόντως υπόψη τις εδαφικές διαφορές για να μην τίθενται εν κινδύνω οι στόχοι της 
συνοχής·

19. παροτρύνει κατά συνέπειαν την Επιτροπή να αυξήσει περισσότερο το ανώτατο όριο της 
εντάσεως των κρατικών ενισχύσεων για να περιλαμβάνουν περιφερειακή συνιστώσα 
προς όφελος των φτωχοτέρων περιφερειών στην περίπτωση κρατικών ενισχύσεων που 
χορηγούνται βάσει των νέων οριζοντίων κατευθυντηρίων γραμμών· τούτο το πριμ για τις 
οριζόντιες ενισχύσεις πρέπει να διαφοροποιείται συναρτήσει της κατηγοριοποίησης της 
εντάσεως των περιφερειακών ενισχύσεων που σκιαγραφείται στις παραγράφους 41 έως 
46 του σχεδίου κατευθυντηρίων γραμμών περί παροχής περιφερειακών ενισχύσεων·

20. υποστηρίζει τον ορισμό της αρχικής επενδύσεως που προτείνει η Επιτροπή και 
συγκεκριμένα τη διαφοροποίηση των επιλεξίμων δαπανών μεταξύ ΜΜΕ και μεγάλων 
εταιρειών όπως σκιαγραφείται στις παραγράφους 31 κ.ε. του σχεδίου κατευθυντηρίων 
γραμμών περί παροχής περιφερειακών ενισχύσεων· 

21. χαιρετίζει το ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι οι ενισχύσεις προς τις περιφέρειες μπορεί 
να είναι ποικίλης μορφής, ζητεί δε από την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη η οποία να 
αποτιμά ποίου τύπου κρατική ενίσχυση φαίνεται να αποβαίνει περισσότερο προς όφελος 
της περιφερειακής ανάπτυξης και φέρει μικρότερο κίνδυνο στρεβλώσεως του 
ανταγωνισμού·

22. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να απαιτεί τα επιλέξιμα άυλα περιουσιακά 
στοιχεία να παραμείνουν εντός της επιλέξιμης περιοχής, στοιχείο το οποίο θα 
εξασφαλίζεται από μία σειρά προϋποθέσεων που ορίζονται στην παράγραφο 53 του 
σχεδίου κατευθυντηρίων γραμμών 2007-2013·

23. χαιρετίζει το ότι επιδοτήσεις λειτουργίας για περιορισμένο χρονικό διάστημα και με 
μειούμενη ένταση θα συνεχίσουν να χορηγούνται στις περιοχές του άρθρου 87, 



PR\584230EL.doc 7/8 PE 359.940v02-00

EL

παράγραφος 3, στοιχείο α) υπό την προϋπόθεση ότι αξιοποιούνται για την αντιμετώπιση 
σαφώς καθοριζόμενων προβλημάτων που τίθενται στην περιφερειακή ανάπτυξη και ότι 
είναι αναλογικές·

24. χαιρετίζει το ότι οι ενισχύσεις λειτουργίας στον τομέα των μεταφορών θα συνεχίσουν να 
επιτρέπονται χορηγούνται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και στις περιοχές με χαμηλή 
πυκνότητα πληθυσμού εάν τηρούνται ορισμένα αντικειμενικά κριτήρια που ορίζονται 
στην παράγραφο 79 του σχεδίου κατευθυντηρίων γραμμών·

25. προτείνει να υπάρχει επίσης η δυνατότητα επιλεκτικής χορήγησης λειτουργικών 
ενισχύσεων υπό ορισμένες προϋποθέσεις για τις περιφέρειες που πλήττονται από σοβαρά 
και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά μειονεκτήματα, όπως είναι οι πλέον βόρειες 
περιφέρειες με πολύ χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού και οι νησιωτικές, διασυνοριακές και 
ορεινές περιφέρειες·

26. χαιρετίζει την από την Επιτροπή θέσπιση μεγίστου ποσοστού του όλου ποσού κρατικών 
ενισχύσεων που χορηγούνται για ορισμένα σχέδια επενδύσεων σε άυλα στοιχεία για 
μεγάλες επιχειρήσεις, με σκοπό τον περιορισμό του μέγιστου ποσού χρηματοδότησης σε 
σχέση με τη συνολική επένδυση·

27. τονίζει ότι η γενική απαίτηση διατήρησης της επένδυσης που δέχεται κρατικές ενισχύσεις 
στην περιοχή πρέπει να αντιστοιχεί στις απαιτήσεις που προβλέπονται για τα 
διαρθρωτικά ταμεία·

28. χαιρετίζει το ότι η υποχρέωση διατήρησης της επενδύσεως εντός των περιφερειών έχει 
ορισθεί σε γενικό επίπεδο για τουλάχιστον 5 έτη και ότι τούτο αντιμετωπίζεται με κάποια 
ευελιξία με το να μην εμποδίζεται η αντικατάσταση μονάδας ή εξοπλισμού που έχει 
καταστεί εντός αυτής της 5ετούς περιόδου παρωχημένος λόγω της ταχείας αλλαγής που 
επέρχεται στην τεχνολογία υπό την προϋπόθεση όμως ότι η οικονομική δραστηριότητα 
κρατείται στη συγκεκριμένη περιφέρεια·

29. σημειώνει ότι τα κράτη μέλη μπορούν στην περίπτωση των μικρών και μεσαίου μεγέθους 
επιχειρήσεων να μειώσουν αυτές τις 5ετείς περιόδους για τη διατήρηση επενδύσεως ή 
θέσεων εργασίας σε ελάχιστη περίοδο τριών ετών·

30. παροτρύνει την Επιτροπή να ορίσει λεπτομερείς κανόνες για την ανάκτηση των 
ενισχύσεων στην περίπτωση μη τήρησης αυτών των υποχρεώσεων·

31. τονίζει ότι όλοι οι τομείς της οικονομίας πρέπει να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης και ότι 
πρέπει να διατηρείται δεόντως η εσωτερική συνοχή μεταξύ όλων των σχετικών νομικών 
μέσων·

32. χαιρετίζει το ότι η Επιτροπή έχει προς όφελος της απλοποίησης και διαφάνειας την 
πρόθεση να ενσωματώσει τις διατάξεις του πολυτομεακού πλαισίου 2002 στις 
κατευθυντήριες γραμμές για τις παροχές ενισχύσεων προς τις περιφέρειες κατά την 
περίοδο 2007-2013·

33. προειδοποιεί ότι η πρόταση της Επιτροπής να στηρίζεται το μέγιστο ποσοστό ενισχύσεων 
στα ακαθάριστα επίπεδα ενισχύσεων (σε αντίθεση προς την προηγούμενη περίοδο, όπου
τα διαφορετικά φορολογικά συστήματα λαμβάνονταν υπόψη μέσω του τύπου του 
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καθαρού ισοδύναμου ενίσχυσης (ΚΙΕ)) μπορεί να αυξήσει τις διαφορές μεταξύ των 
ενισχύσεων που μπορούν να λάβουν επιχειρήσεις σε περιφέρειες διαφορετικών κρατών 
μελών χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια συνοχής·

34. παροτρύνει την Επιτροπή να εξετάσει την εξεύρεση τρόπου για να χρησιμοποιεί τον τύπο
ΚΙΕ για να υπολογίζεται ο πραγματικός αντίκτυπος των κρατικών ενισχύσεων στην 
περιφερειακή ανάπτυξη·

35. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να διευρύνει τις κατά κατηγορίες απαλλαγές από 
την εκ των προτέρων κοινοποίηση για τις χαρακτηριζόμενες από διαφάνεια μορφές 
περιφερειακών επενδυτικών ενισχύσεων και συνιστά να λαμβάνεται υπόψη ο 
πληθωρισμός κατά τον ορισμό των ανωτάτων ορίων για τις κατά κατηγορία απαλλαγές·

36. αναμένει από την Επιτροπή να καταστήσει απλούς και διαφανείς τους κανόνες για τις 
κατά κατηγορία απαλλαγές, αλλά και να εισαγάγει κατάλληλο μηχανισμό ελέγχου προς
αποφυγή καταχρήσεων των εν λόγω κατά κατηγορίες απαλλαγών·

37. εκτιμά το ότι πρόθεση της Επιτροπή είναι καλλίτερη διαφάνεια στην χορήγηση κρατικών 
ενισχύσεων προς τις περιφέρειες σε μία διευρυμένη Ένωση και υποστηρίζει την εύκολη 
πρόσβαση όλων των ενδιαφερομένων μερών στο πλήρες κείμενο όλων των εν ισχύι 
συστημάτων παροχής ενισχύσεων προς τις περιφέρειες στην ΕΕ·

38. ευχαριστεί την Επιτροπή διότι έλαβε υπόψη τα ζητήματα που απασχολούν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο κατά την περίοδο της διαβουλεύσεως η οποία οδήγησε στην εκπόνηση του 
σχεδίου κατευθυντηρίων γραμμών του οποίου μνεία γίνεται στο παρόν ψήφισμα·

39. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.


