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Ανακοίνωση σχετικά µε απλοποιηµένη διαδικασία εξέτασης ορισµένων κατηγοριών 
κρατικών ενισχύσεων   

Περίληψη για τους πολίτες 
 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει µια απλοποιηµένη διαδικασία εξέτασης 
ορισµένων κατηγοριών κρατικών ενισχύσεων 
 
Τα κράτη µέλη θα πρέπει, σε περιπτώσεις που δεν δηµιουργούν προβλήµατα, να λάβουν 
απόφαση έγκρισης σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, δηλαδή εντός ενός µηνός µετά την 
κοινοποίηση  
 
 
1. ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ; 
 
Οι κρατικές ενισχύσεις µπορούν να βοηθήσουν πραγµατικά την κοινωνία. Όταν 
χρησιµοποιούνται αποτελεσµατικά βοηθούν στη βελτίωση του περιβάλλοντος, στην επέκταση 
της έρευνας και της ανάπτυξης και στην αύξηση των δεξιοτήτων των µισθωτών µε αποτέλεσµα 
υγιέστερη οικονοµία και υψηλότερο βιοτικό επίπεδο. Όταν δεν χρησιµοποιούνται σωστά, 
ωστόσο, οι κρατικές επιδοτήσεις συχνά έχουν ακούσιες βλαβερές επιπτώσεις. Βοηθώντας τις 
επιχειρήσεις που δεν είναι αποτελεσµατικές να παραµείνουν στην αγορά, οι καταναλωτές συχνά 
έχουν να αντιµετωπίσουν υψηλότερες τιµές και οι αποδοτικότερες επιχειρήσεις µπορεί να θιγούν 
από το αθέµιτο πλεονέκτηµα που λαµβάνουν οι επιδοτούµενες εταιρείες. Οι εταιρείες µπορούν 
επίσης να ασκήσουν πιέσεις στις κυβερνήσεις, απειλώντας ότι θα µεταφέρουν τις επενδύσεις 
τους σε όποια χώρα παρέχει τις µεγαλύτερες επιδοτήσεις, γεγονός που αυξάνει την φορολογική 
επιβάρυνση των φορολογουµένων. 
 
Για τους ανωτέρω λόγους η Επιτροπή είναι αποφασισµένη να ελέγξει αυστηρά τις δαπάνες που 
προβλέπονται για τις κρατικές ενισχύσεις και διαθέτει εξουσίες για τον αποκλεισµό των 
επιβλαβών κρατικών ενισχύσεων. Αυτό σηµαίνει για την Επιτροπή την εξέταση εκατοντάδων 
αιτήσεων κρατικών ενισχύσεων κάθε έτος, πολλές από τις οποίες είναι σχετικά απλές, διότι 
πληρούν τους όρους που καθορίζονται από τους κανόνες σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις ή 
είναι σύµφωνες µε την πρακτική της Επιτροπής. Το 2008 η Επιτροπή επεξεργάστηκε ένα νέο 
σύστηµα για την ενθάρρυνση των ορθών τύπων κρατικών ενισχύσεων, απαλλάσσοντας αυτές τις 
κατηγορίες ενισχύσεων από τις απαιτήσεις κοινοποίησης και ελέγχου. Είναι επίσης σηµαντικό οι 
υπόλοιπες ενισχύσεις να αντιµετωπίζονται αποτελεσµατικά και δίκαια. Ωστόσο, για να εκδοθούν 
οι αποφάσεις της Επιτροπής για την έγκριση των µέτρων κρατικών ενισχύσεων απαιτούνται, 
κατά µέσο όρο, πέντε µήνες, λόγω έλλειψης πειθαρχίας τόσο από την Επιτροπή όσο και από τα 
κράτη µέλη.       
 
2. ΠΩΣ Η ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ;  
 
Η Επιτροπή επιθυµεί να διασφαλίσει ότι οι ενισχύσεις που είναι σαφώς συµβατές θα εγκρίνονται 
το συντοµότερο δυνατόν εφόσον τα κράτη µέλη έχουν παράσχει διεξοδική κοινοποίηση. Με τη 
διεξαγωγή συζητήσεων προ της κοινοποίησης µεταξύ του κράτους µέλους και της Επιτροπής θα 
υπάρξει αποτελεσµατικότερη ανταλλαγή πληροφοριών. Η προτεινόµενη κοινοποίηση 
περιλαµβάνει ένα ενδεικτικό κατάλογο των µέτρων ενισχύσεων, µεταξύ των οποίων ορισµένες 
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ενισχύσεις υπέρ των ΜΜΕ, ενισχύσεις για το περιβάλλον, ενισχύσεις για την καινοτοµία και 
ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση, που κατά κανόνα είναι κατάλληλες για 
απλοποιηµένη εξέταση.  
 
Αυτή η νέα διαδικασία δεν θα είναι µόνο ταχύτερη αλλά και πιο διαφανής. Παρέχεται στα 
ενδιαφερόµενα µέρη µια νέα δυνατότητα να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους για το 
προτεινόµενο µέτρο κρατικής ενίσχυσης όταν δηµοσιευθεί περίληψη στο δικτυακό τόπο της 
Επιτροπής.   
 
3. ΠΟΙΟΣ ΕΠΩΦΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΥΤΗ;  
 
Η ανακοίνωση θα είναι προς όφελος τόσο των κρατών µελών όσο και των δικαιούχων κρατικής 
ενίσχυσης, εφόσον στις απλές περιπτώσεις, οι αποφάσεις έγκρισης θα λαµβάνονται γρηγορότερα. 
Θα αποβεί επίσης προς όφελος και των άλλων ενδιαφερόµενων µερών τα οποία θα έχουν τη 
δυνατότητα να διατυπώσουν τις αµφιβολίες τους πριν η Επιτροπή λάβει την τελική απόφαση.      
  
4. ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ Η ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ; 
 
Η ανακοίνωση εγκρίθηκε από την Επιτροπή  στις 29 Απριλίου 2009 και θα αρχίσει να ισχύει 
πριν από το καλοκαίρι.   
 


