
Aναθεώρηση των κατευθυντήριων γραµµών σχετικά µε τις κρατικές
ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα � πρώτο έγγραφο

διαβούλευσης για τους εµπειρογνώµονες των κρατών µελών

1. Εισαγωγή και πλαίσιο της πολιτικής

Στις 31.12.2006 λήγει η ισχύς των χαρτών ενισχύσεων των κρατών µελών που
δεικνύουν τις περιφέρειες που είναι επιλέξιµες για περιφερειακή ενίσχυση δυνάµει
του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχεία α) και γ) 1. Οι χάρτες αυτοί καταρτίστηκαν
βάσει των κατευθυντήριων γραµµών για τις εθνικές ενισχύσεις περιφερειακού
χαρακτήρα 2 (στο εξής ΚΓΠΕ).

Με επιστολή της στις 2 Απριλίου 20033, η Επιτροπή γνωστοποίησε στα κράτη µέλη
ότι έχει αποφασίσει να αναθεωρήσει τις εν λόγω κατευθυντήριες γραµµές. Τα κράτη
µέλη κλήθηκαν να υποβάλουν ενδεχόµενα σχόλια, παρατηρήσεις ή πληροφορίες που
θεωρούσαν χρήσιµες ώστε να συνδράµουν την Επιτροπή κατά την προετοιµασία της
αναθεώρησης.

Οι παρατηρήσεις που ελήφθησαν από τα υφιστάµενα και τα µελλοντικά κράτη µέλη
καθώς και  την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ γνωστοποιήθηκαν σε όλα τα άλλα
κράτη µέλη µέσω του CIRCA. Στο CIRCA ευρίσκονται επίσης δύο ακόµα
προπαρασκευαστικές µελέτες που ανέθεσε η Γ∆ Ανταγωνισµού για τις ενισχυόµενες
περιοχές δυνάµει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ). Η µία µελέτη αφορά τη
µεθοδολογία και τους δείκτες που χρησιµοποιούνται από τα κράτη µέλη για να
προσδιορίσουν τους χάρτες ενισχύσεων για την περίοδο 2000-2006, καθώς και
περιλήψεις ορισµένων µελετών για την αποδοτικότητα και την αποτελεσµατικότητα
των επιλογών. Η άλλη µελέτη εξετάζει διάφορα µέσα ενίσχυσης που µπορεί να
αποδειχθούν χρήσιµα στις περιοχές που είναι επιλέξιµες δυνάµει του άρθρου 87
παράγραφος 3 στοιχείο γ) µετά το 2006.

Στις παρατηρήσεις τους προς την Επιτροπή, µερικά κράτη µέλη αναφέρθηκαν στους
στόχους που διατυπώθηκαν από τα Ευρωπαϊκά Συµβούλια, µεταξύ άλλων, της
Λισσαβόνας, του Γκέτεµποργκ και της Βαρκελώνης, όσον αφορά την
ανταγωνιστικότητα, την αειφόρο ανάπτυξη και την ανάγκη καλύτερης στόχευσης των
κρατικών ενισχύσεων προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί. Τα κράτη µέλη
υπογράµµισαν επίσης τους δεσµούς µεταξύ εθνικών ενισχύσεων για την ενθάρρυνση
της περιφερειακής ανάπτυξης και κοινοτικής χρηµατοδότησης για τον σκοπό αυτό.
Η Γ∆ Ανταγωνισµού στηρίζει πλήρως τις παρατηρήσεις αυτές.

1.1. Οι ΚΓΠΕ και τα συµπεράσµατα των Ευρωπαϊκών Συµβουλίων

Το  Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας κάλεσε την Ευρώπη να γίνει η πλέον
ανταγωνιστική και δυναµική οικονοµία της γνώσης και έθεσε στόχους για την
επίτευξη αυτού του φιλόδοξου εγχειρήµατος. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του

                                                
1 Οι χάρτες ενισχύσεων των νέων κρατών µελών θα θεωρείται πιθανότατα ότι υφίστανται από την
ηµεροµηνία της προσχώρησης. Η ισχύς τους θα είναι επίσης µέχρι τις 31.12.2006.
2 ΕΕ αριθ. C 74 της 10.03.1998, σ. 9, όπως τροποποιήθηκε στην ΕΕ αριθ. C 285 της 09.09.2000, σ. 5.
3 Βλ. επίσης ανακοίνωση στην ΕΕ αριθ. C 110 της 08.05.2003, σελ. 24.



Γκέτεµποργκ επέκτεινε αυτούς τους στόχους και πρόσθεσε την έννοια της αειφόρου
ανάπτυξης και της συνοχής. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Στοκχόλµης ζήτησε τη
µείωση του επιπέδου των κρατικών ενισχύσεων �λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη
αναπροσανατολισµού των ενισχύσεων προς οριζόντιους στόχους κοινού
ενδιαφέροντος, συµπεριλαµβανοµένων των στόχων της συνοχής�. Το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο της Βαρκελώνης �ζήτησε εκ νέου από τα κράτη µέλη να µειώσουν το
συνολικό επίπεδο των κρατικών ενισχύσεων ως ποσοστό του ΑΕγχΠ  από το 2003
και εξής, και να τις επαναπροσανατολίσουν προς οριζόντιους στόχους κοινού
συµφέροντος, συµπεριλαµβανοµένης και της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής,
και προς στόχους στους οποίους η αγορά έχει σαφώς αποτύχει. Λιγότερες και
καλύτερα στοχοθετηµένες κρατικές ενισχύσεις αποτελούν καίριο στοιχείο του
αποτελεσµατικού ανταγωνισµού.�

Κατά την εφαρµογή των συµπερασµάτων αυτών στις ενισχύσεις για περιφερειακή
ανάπτυξη, εγείρονται δύο σηµαντικά ερωτήµατα:

Είναι η χορήγηση ενισχύσεων για αρχικές επενδύσεις και για τη σχετική δηµιουργία
θέσεων απασχόλησης όντως ο πλέον αποτελεσµατικός τρόπος για να προαχθεί η
συνοχή;

Μπορούν να µειωθούν τα επίπεδα ενισχύσεων που επιτρέπονται υπό τις ισχύουσες
κατευθυντήριες γραµµές χωρίς να µειωθεί η αποτελεσµατικότητα αυτών των
ενισχύσεων;

Για να απαντηθεί το πρώτο ερώτηµα, η Γ∆ Ανταγωνισµού εξέτασε αρκετές µελέτες
σχετικές µε την αποτελεσµατικότητα των επενδυτικών ενισχύσεων. Τα
συµπεράσµατα αυτών των µελετών είναι µάλλον ανάµικτα. Μερικές µελέτες δείχνουν
ότι τα µειονεκτήµατα µιας τέτοιας ενίσχυσης µπορεί να είναι µεγάλα και ότι οι
περισσότερες επενδύσεις θα είχαν γίνει και χωρίς την εν λόγω ενίσχυση. Σε άλλες
µελέτες καταδεικνύεται ότι σηµειώνεται κάποια επίδραση τουλάχιστον στον χρονικό
προγραµµατισµό της επένδυσης και τον τόπο. Η ανησυχία που εκφράστηκε από
κάποια κράτη µέλη για την µετατόπιση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων που
µπορεί να προκύψει λόγω αυτών των ενισχύσεων, αποδεικνύει ότι τα κράτη µέλη
πιστεύουν ότι οι επενδυτικές ενισχύσεις, µαζί µε άλλους παράγοντες, έχουν κάποιες
επιπτώσεις στις αποφάσεις για την ανάληψη επενδύσεων.

Η Γ∆  Ανταγωνισµού θεωρεί ότι στις λιγότερο ευνοηµένες περιφέρειες της ΕΕ, οι
επενδυτικές ενισχύσεις προς µεγάλες και µικροµεσαίες επιχειρήσεις µπορούν να
συµβάλουν στην περιφερειακή ανάπτυξη. Για άλλες περιφέρειες, οι ευνοϊκές
επιπτώσεις των επενδυτικών ενισχύσεων είναι συζητήσιµες. Αυτό συµβαίνει επειδή
οι δυσχέρειες που µπορεί να αντιµετωπίζουν αυτές οι περιφέρειες είναι πιθανόν
διαφορετικής φύσεως, για τις οποίες καταλληλότερες λύσεις θα ήταν ενδεχοµένως
επενδύσεις σε ανθρώπινους πόρους ή σε φιλικότερο προς τις επιχειρήσεις
περιβάλλον. Συχνά, οι πλέον ενδεδειγµένες λύσεις ευρίσκονται εκτός του χώρου των
κρατικών ενισχύσεων.

Όσον αφορά το δεύτερο ερώτηµα, η Γ∆  Ανταγωνισµού παρατηρεί ότι µερικά κράτη
µέλη τάσσονται υπέρ της µείωσης της έντασης των ενισχύσεων, ειδικότερα όταν
αποδέκτες αυτών των ενισχύσεων είναι µεγάλες επιχειρήσεις. Ζητήθηκε επίσης η
συγχώνευση των νέων ΚΓΠΕ µε το πολυτοµεακό πλαίσιο. Η Γ∆  Ανταγωνισµού



παρατηρεί ότι τα πολυτοµεακά πλαίσια του 1998 και του 2002 συνέβαλαν στη
µείωση της έντασης των ενισχύσεων για µεγάλα επενδυτικά έργα. Μπορεί όµως να
γίνουν περισσότερα αν χαµηλώσουν τα ανώτατα όρια παντού µέσα στην ΕΕ, ενώ
ταυτόχρονα υπάρξει µεγαλύτερη διαφοροποίηση από σήµερα µεταξύ των κατηγοριών
των λιγότερο ευνοηµένων περιφερειών.

1.2. ΚΓΠΕ και τρίτη έκθεση συνοχής

Η τρίτη έκθεση συνοχής προτείνει στα συµπεράσµατά της να οργανωθεί η
µελλοντική πολιτική περί συνοχής γύρω από τρεις κύριους στόχους: σύγκλιση,
περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία.

Ο στόχος της σύγκλισης θα προαχθεί µε τη στήριξη της ανάπτυξης και της
δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης στα λιγότερο αναπτυγµένα κράτη µέλη και
περιφέρειες. Εξάλλου, η τρίτη έκθεση συνοχής αναφέρει ότι οι περιφέρειες αυτές θα
πρέπει να είναι επιλέξιµες για τις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 87
παράγραφος 3 στοιχεία α) και γ), που επιτρέπουν στα κράτη µέλη να χορηγούν
εθνικές ενισχύσεις περιφερειακής ανάπτυξης σε απόλυτη συνέπεια µε την κοινοτική
χρηµατοδότηση.

Ο στόχος της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης θα προαχθεί µε
τη στήριξη µικρού αριθµού τοµέων παρέµβασης: καινοτοµία και οικονοµία της
γνώσης, περιβάλλον και πρόληψη του κινδύνου, προσβασιµότητα και υπηρεσίες
γενικού οικονοµικού συµφέροντος. Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΤΠΑ θα κάνει διάκριση ως
προς τη χρηµατοδότηση µεταξύ περιφερειών οι οποίες σήµερα είναι επιλέξιµες
σύµφωνα µε τον στόχο 1 αλλά δεν θα είναι επιλέξιµες για τον µελλοντικό στόχο
«σύγκλισης», αφενός, και άλλων περιφερειών, αφετέρου.

Η Γ∆  Ανταγωνισµού θεωρεί ότι παρόµοια διάκριση µεταξύ περιφερειών πρέπει να
γίνει δυνάµει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ), ενόψει της συχνά ευαίσθητης
κατάστασης της πρώτης κατηγορίας. Σύµφωνα µε τις ισχύουσες σήµερα ΚΓΠΕ, οι
πρώην περιοχές του άρθρου  87 παράγραφος 3 στοιχείο α ) θα πρέπει να είναι
επιλέξιµες για ενισχύσεις περιφερειακής ανάπτυξης στο πλαίσιο της παρέκκλισης του
άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ). Σε όλες τις υπόλοιπες περιφέρειες, θα
παραµείνουν εντούτοις δυνατές οι ενισχύσεις για την προαγωγή των τοµέων
παρέµβασης που καταγράφονται στην τρίτη έκθεση συνοχής. Όπου αυτό είναι
αναγκαίο, θα αναθεωρηθούν οι οριζόντιοι κανόνες που εφαρµόζονται σε αυτές τις
ενισχύσεις προκειµένου να ενισχυθεί η πλήρης συνοχή µεταξύ κρατικών ενισχύσεων
και κοινοτικής χρηµατοδότησης.

Ο στόχος της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας  θα προαχθεί µε την επικέντρωση
της προσοχής σε ολοκληρωµένα προγράµµατα, επιδιώκοντας την υλοποίηση των
βασικών κοινοτικών προτεραιοτήτων που συνδέονται µε τα συµπεράσµατα της
Λισσαβόνας και του Γκέτεµποργκ. Εφόσον αυτά τα προγράµµατα προβλέπουν
κρατικές ενισχύσεις, οι εν λόγω ενισχύσεις θα πρέπει να συµβιβάζονται µε τους
εφαρµοστέους οριζόντιους κανόνες.

Η Γ∆  Ανταγωνισµού παρατηρεί ότι η αναθεώρηση των ΚΓΠΕ και τα συµπεράσµατα
για τη µελλοντική πολιτική συνοχής προσφέρουν µοναδική ευκαιρία για την επίτευξη



απόλυτης συνοχής µεταξύ των δύο. Αν και υπό τις σηµερινές συνθήκες4 υφίσταται
πολύ υψηλός βαθµός συνοχής µεταξύ του στόχου 1 και του άρθρου 87 παράγραφος 3
στοιχείο α), πολλές είναι οι διαφορές µεταξύ των περιφερειών που είναι επιλέξιµες
για τον στόχο 2 και εκείνων που είναι επιλέξιµες δυνάµει του άρθρου 87 παράγραφος
3 στοιχείο γ). Η επιλογή υπέρ µιας θεµατικής προσέγγισης µάλλον παρά µιας
προσέγγισης που να στηρίζεται σε επιλεγµένες γεωγραφικές περιοχές (χαρτογραφική
προσέγγιση) επιτρέπει τη συνοχή της περιφερειακής πολιτικής µε την πολιτική του
ανταγωνισµού. Κυρίως µάλιστα που τα επιλεγόµενα θέµατα απορρέουν από στόχους
κοινούς και στις δύο πολιτικές, οι οποίοι έχουν διατυπωθεί σε διαδοχικά Ευρωπαϊκά
Συµβούλια, όπως αναφέρεται στο σηµείο 1.1.

2. Έγγραφο διαβούλευσης

Κατά την προετοιµασία της αναθεώρησης, η Γ∆  Ανταγωνισµού χρησιµοποίησε τις
ακόλουθες πληροφορίες:
• Τα συµπεράσµατα των Ευρωπαϊκών Συµβουλίων σχετικά µε τις κρατικές
ενισχύσεις και την πολιτική της συνοχής, και ειδικότερα την απαίτηση για
λιγότερες και καλύτερα στοχοθετηµένες ενισχύσεις για στόχους που έχουν
προσδιορίσει αυτά τα Συµβούλια (βλ. σηµείο 1.1),

• Τις παρατηρήσεις που υπέβαλαν τα κράτη µέλη,
• Τα συµπεράσµατα των άτυπων Συµβουλίων της Χαλκιδικής (16.05.2003) και της
Ρώµης (20.10.2003),

• Την πείρα της Επιτροπής από τις ισχύουσες ΚΓΠΕ, τους χάρτες ενισχύσεων και
τα καθεστώτα ενισχύσεων,

• Τεκµηρίωση (έρευνες, µελέτες και ακαδηµαϊκές εργασίες) για την οικονοµική
διάσταση και την αποτελεσµατικότητα των περιφερειακών ενισχύσεων,

• Την τρίτη έκθεση συνοχής, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 18.02.2004
(βλ. σηµείο 1.2).

Στη φάση αυτή, η Γ∆  Ανταγωνισµού δεν προτίθεται να υποβάλει πλήρες σχέδιο των
νέων ΚΓΠΕ. Το παρόν έγγραφο περιλαµβάνει απλώς περιγραφή της προσέγγισης που
ακολούθησε η Γ∆  Ανταγωνισµού καθώς και περίγραµµα αυτών των νέων ΚΓΠΕ.
∆εδοµένου ότι η προσέγγιση αυτή συνεπάγεται αλλαγές πολιτικής, και επειδή η
Επιτροπή είναι αποφασισµένη να συνεργαστεί στενά µε τα κράτη µέλη σε αυτό το
δύσκολο εγχείρηµα, θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντική η διεξαγωγή διαβουλεύσεων σε
αυτό το πρώιµο στάδιο.

Οι νέες ΚΓΠΕ θα αρχίσουν να ισχύουν κατ� αρχήν από 1.1.2007 έως 31.12.2013.

3. Επιλέξιµες περιοχές σύµφωνα µε την παρέκκλιση που προβλέπεται στο άρθρο
87 παράγραφος 3 στοιχείο α) της συνθήκης ΕΚ

Το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) προβλέπει ότι µπορεί να θεωρηθούν ότι
συµβιβάζονται µε την κοινή αγορά «οι ενισχύσεις για την προώθηση της οικονοµικής
αναπτύξεως περιοχών, στις οποίες το βιοτικό επίπεδο είναι ασυνήθως χαµηλό ή στις
οποίες επικρατεί σοβαρή υποαπασχόληση».

                                                
4 Ανακοίνωση της Επιτροπής στα κράτη µέλη για τη σχέση µεταξύ περιφερειακής πολιτικής και
πολιτικής ανταγωνισµού (ΕΕ αριθ.  C 90, 26.03.1998, σ. 7).



Σήµερα οι περιοχές του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) ορίζονται ως περιοχές
NUTS ΙΙ, µε κατά κεφαλή ΑΕγχΠ  (µετρούµενο σε µονάδες αγοραστικής δύναµης)
χαµηλότερο από το 75% του µέσου όρους της ΕΕ (ΚΓΠΕ, παράγραφος 3.5). Αυτό το
κριτήριο επιλεξιµότητας χρησιµοποιείται επίσης για να προσδιορίσει τις περιοχές του
στόχου 15.

Μετά τη διεύρυνση, οι περισσότερες περιφέρειες των νέων κρατών µελών θα έχουν
κατά κεφαλή ΑΕγχΠ  χαµηλότερο του µέσου όρου της ΕΕ των 25 και, ως εκ τούτου,
θα συνεχίσουν να υπάγονται στο καθεστώς του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α).

Πρόταση για νέες ΚΓΠΕ:

Η Γ∆  Ανταγωνισµού προτείνει να διατηρηθεί το κατώτατο όριο του 75% για το
καθεστώς του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α).  Με τον τρόπο αυτό, περιφέρειες
µε κατά κεφαλή ΑΕγχΠ  χαµηλότερο του 75% του µέσου όρου της ΕΕ των 25 θα
είναι επιλέξιµες για την παρέκκλιση αυτή.

Η ένταση των ενισχύσεων προς µεγάλες επιχειρήσεις στις περιφέρειες του άρθρου 87
παράγραφος 3 στοιχείο α) είναι, υπό τις ισχύουσες ΚΓΠΕ, 40% καθαρά ή 50%
καθαρά και έως 60% καθαρά στις πτωχότερες εξόχως απόκεντρες περιφέρειες. Οι
ΜΜΕ µπορεί να εισπράξουν πριµοδότηση έως 15% ακαθάριστα άνω του ανώτατου
αυτού ορίου.

Προκειµένου να τηρηθούν τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για
λιγότερες αλλά καλύτερα στοχοθετηµένες ενισχύσεις, και έχοντας λάβει υπόψη τις
παρατηρήσεις των κρατών µελών, η Γ∆  Ανταγωνισµού φρονεί ότι αυτά τα ανώτατα
όρια των ενισχύσεων είναι πολύ υψηλά. Προτείνει λοιπόν να διατηρηθούν τρεις
κατηγορίες, αλλά µε χαµηλότερα ανώτατα όρια. Η πρώτη κατηγορία θα αποτελείται
από περιφέρειες NUTS II κάτω του 50%  του µέσου όρου του κατά κεφαλή ΑΕγχΠ
της ΕΕ-25, η δεύτερη από περιφέρειες κάτω του 60% και η τρίτη από περιφέρειες
κάτω του 75% του µέσου όρου του κατά κεφαλή ΑΕγχΠ . Η αντίστοιχη ένταση
ενισχύσεων για µεγάλες επιχειρήσεις θα γίνει  50%, 40% και 30% σε όρους
ακαθάριστου ισοδύναµου επιχορήγησης (βλ. επίσης σηµείο 9), µε προσαύξηση 10%
ακαθάριστα για µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις και 20% για µικρές επιχειρήσεις.
Αυτές οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες που καλύπτουν το κριτήριο του 75% ΑΕγχΠ
κατά κεφαλή και ως εκ τούτου είναι επιλέξιµες δυνάµει του άρθρου 87 παράγραφος 3
στοιχείο α) θα δικαιούνται πριµοδότησης 10%, µε ην οποία θα κατατάσσονται σε
«υψηλότερη» κατηγορία. Όλες οι εξόχως απόκεντρες περιοχές θα συνεχίσουν να
έχουν πρόσβαση στις λειτουργικές ενισχύσεις για να αντισταθµίζονται τα
µειονεκτήµατά τους, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 299 παράγραφος 2 της
συνθήκης ΕΚ. Οι λειτουργικές ενισχύσεις  στις άλλες περιοχές του άρθρου 87
παράγραφος 3 στοιχείο α), µε εξαίρεση τις ενισχύσεις προς κάλυψη επιπλέον
µεταφορικών δαπανών σε περιοχές χαµηλής πυκνότητας πληθυσµού, µπορούν να
γίνουν δεκτές µόνο για περιορισµένο χρονικό διάστηµα και µε µειούµενη ένταση σε
                                                
5 Από το 2000, οι περιφέρειες του πρώην στόχου  6 (περιοχές χαµηλής πυκνότητας πληθυσµού)

έχουν περιληφθεί και αυτές στον κατάλογο των περιφερειών του στόχου 1. Αν και σήµερα
έχουν κατά κεφαλή ΑΕγχΠ χαµηλότερο του 75% του µέσου όρου, οι εξόχως απόκεντρες
περιοχές (Μαδέρα, Αζόρες, Κανάριοι Νήσοι και γαλλικά υπερπόντια διαµερίσµατα) έχουν
επίσης υπαχθεί στο καθεστώς του στόχου 1 λόγω της φύσης τους.



έκτακτες περιστάσεις, ώστε να αντιµετωπιστούν νέα, συγκεκριµένα εµπόδια στην
ανάπτυξή τους.

4. Συγκεκριµένες περιφέρειες επιλέξιµες για το άρθρο 877 παράγραφος 3
στοιχείο γ) της ΕΚ

Οι ισχύουσες ΚΓΠΕ προβλέπουν ειδική διαδικασία σταδιακής µείωσης για τις
περιφέρειες που θα απολέσουν το καθεστώς του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο
α). Το παράρτηµα ΙΙΙ των ΚΓΠΕ προβλέπει την εγγυητική ρήτρα ότι το ανώτατο όριο
πληθυσµού για κάθε κράτος µέλος θα διορθωθεί, αν παραστεί ανάγκη, για να
εξασφαλιστεί ότι είναι αρκούντως υψηλό ώστε να περιλάβει όλες τις περιφέρειες που
έχουν απολέσει το καθεστώς που προβλέπεται από το άρθρο 87 παράγραφος 3
στοιχείο α)6. Σύµφωνα µε τις ισχύουσες ΚΓΠΕ, αυτές οι περιφέρειες δεν έχουν
προσδιοριστεί, και τα κράτη µέλη είχαν τη δυνατότητα να µην προτείνουν τις
περιφέρειες (ή µέρος αυτών) του πρώην άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) για
υπαγωγή στο άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ)7.

4.1.: Περιφέρειες που θα απολέσουν το καθεστώς κατά την έννοια του άρθρου 87
παράγραφος 3 στοιχείο α) ως αποτέλεσµα της διεύρυνσης:

Μετά τη διεύρυνση, το µέσο ΑΕγχΠ /κεφαλή της Ένωσης θα µειωθεί σηµαντικά. Ως
εκ τούτου, το ΑΕγχΠ/κεφαλή πολλών περιφερειών που σήµερα υπάγονται στις
διατάξεις του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) θα υπερβεί το κατώτατο όριο του
75% του µέσου όρου της ΕΕ-25 και, για το λόγο αυτό, δεν θα µπορούν πλέον να
υπαχθούν στο άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α).

Πρόταση για νέες ΚΓΠΕ:

Οι περιφέρειες αυτές8 θα συµπεριληφθούν στο χάρτη ενισχύσεων σύµφωνα µε το
άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) µε ένταση ενίσχυσης 30% ακαθάριστα για
µεγάλες επιχειρήσεις, που αντιστοιχεί στην ένταση που θα είχαν σύµφωνα µε το
άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) χωρίς τις στατιστικές επιπτώσεις της διεύρυνσης.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτεται από το χάρτη ενισχύσεων, η ανώτατη
ένταση θα µειωθεί σε 20% ακαθάριστα. Θα εφαρµοστούν προσαυξήσεις της τάξης
του 10% ακαθάριστα για µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις και 20% ακαθάριστα για
µικρές επιχειρήσεις. Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές δκαιούνται πριµοδότηση 10%.

4.2.:  Περιφέρειες που θα απολέσουν το καθεστώς κατά την έννοια του άρθρο 87
παράγραφος 3 στοιχείο α) για οικονοµικούς λόγους:

Ορισµένες περιφέρειες του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) δεν θα ήσαν πια
επιλέξιµες ούτε στην ΕΕ-15, δεδοµένου ότι το κατά κεφαλή ΑΕγχΠ τους έχει αυξηθεί

                                                
6 Εξάλλου, οι ΚΓΠΕ παράγραφος 5.7. επιτρέπουν τη σταδιακή µείωση των ανώτατων ορίων έντασης
ενισχύσεων σε περιφέρειες που έχουν απολέσει το καθεστώς του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α).
7 Με µόνη εξαίρεση τη Βόρειο Ιρλανδία που αναφέρεται συγκεκριµένα στις ΚΓΠΕ, υποσηµείωση 44.

Η ειδική περίπτωση της Βορείου Ιρλανδίας πρέπει να επανεξεταστεί.
8 Ορισµένες περιφέρειες NUTS II, όπως  το Hainaut του Βελγίου, δεν υπάγονται στο καθεστώς του
άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) για την περίοδο 2000-2006, αλλά σύµφωνα µε τα διαθέσιµα
στατιστικά στοιχεία, θα µπορούν να υπαχθούν µετά το 2006 εντός πλαισίου της ΕΕ-15. Προτείνεται οι
περιφέρειες αυτές να τύχουν µεταχείρισης όπως οι άλλες περιφέρειες «στατιστικού αντίκτυπου».



στο 75% του µέσου όρου του κατά κεφαλή ΑΕεγχΠ των σηµερινών κρατών µελών, ή
και άνω αυτού.

Πρόταση για νέες ΚΓΠΕ:

Οι περιφέρειες αυτές θα συµπεριληφθούν στον χάρτη ενισχύσεων σύµφωνα µε το
άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) µε ένταση ενίσχυσης 20% ακαθάριστα για
µεγάλες επιχειρήσεις, µε προσαυξήσεις της τάξης του 10% και 20% ακαθάριστα για
µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις και µικρές επιχειρήσεις.

4.3: Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές

Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές  είναι σήµερα όλες επιλέξιµες σύµφωνα µε τo άρθρο
87 παράγραφος 3 στοιχείο α). Μερικές από τις περιφέρειες δεν θα υπάγονται πλέον
στην παρέκκλιση µετά το 2006 λόγω του �στατιστικού αντίκτυπου� ή λόγω της δικής
τους ανάπτυξης.

Πρόταση για νέες ΚΓΠΕ:

Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της τρίτης έκθεσης συνοχής, οι εξόχως απόκεντρες
περιφέρειες, όπως ορίζονται στο άρθρο 299 της Συνθήκης, οι οποίες θα απολέσουν
την επιλεξιµότητά τους κατά το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) θα τύχουν
µεταχείρισης αντίστοιχης εκείνης προς τις περιφέρειες που αναφέρονται στο σηµείο
4.1. Ειδικότερα, θα συµπεριληφθούν στον χάρτη ενισχύσεων σύµφωνα µε το άρθρο
87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) µε ένταση ενίσχυσης 30% ακαθάριστα για µεγάλες
επιχειρήσεις, που αντιστοιχεί στην ένταση για τις πλέον ακµάζουσες εξόχως
απόκεντρες περιφέρειες που καλύπτονται από το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α).
Κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτεται από το χάρτη ενισχύσεων, η ανώτατη
ένταση θα µειωθεί σε 20% ακαθάριστα. Θα εφαρµοστούν προσαυξήσεις της τάξης
του 10% ακαθάριστο για µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις και 30% ακαθάριστο για
µικρές επιχειρήσεις. Εξάλλου, αυτές οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες  θα
εξακολουθήσουν να έχουν πρόσβαση σε λειτουργικές ενισχύσεις για να
αντισταθµιστούν τα µειονεκτήµατά τους όπως αναφέρονται στο άρθρο 299
παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ.

4.4.: Περιοχές µε χαµηλή ένταση πληθυσµού

Οι περιοχές µε χαµηλή ένταση πληθυσµού, όπως ορίζονται στις ισχύουσες σήµερα
ΚΓΠΕ9, τυγχάνουν σήµερα ανώτατου ορίου ενισχύσεων 30% καθαρά10, εκτός αν
πληρούν το κριτήριο του 75% κατά κεφαλή ΑΕγχΠ, ενώ επιτρέπονται επίσης και
λειτουργικές ενισχύσεις υπό µορφή ενίσχυσης για να καλυφθούν οι επιπλέον
µεταφορικές δαπάνες.

                                                
9 Περιφέρειες NUTS III µε λιγότερους από 12,5 κατοίκους ανά τετρ. χλµ.
10 Χωρίς δυνατότητα  πριµοδότησης για τις ΜΜΕ.



Πρόταση για νέες ΚΓΠΕ:

Περιοχές µε χαµηλή ένταση πληθυσµού θα συµπεριληφθούν στον χάρτη ενισχύσεων
σύµφωνα µε το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) µε ένταση ενίσχυσης 20%
ακαθάριστα για µεγάλες επιχειρήσεις 11, εκτός αν ήδη καλύπτονται από µία των
προηγουµένων διατάξεων. Οι ενισχύσεις για µεταφορικές δαπάνες θα συνεχιστούν
όπως πριν.

Για τις αρκτικές περιοχές που πάσχουν από διαρκή  µείωση πληθυσµού, η Επιτροπή
ίσως να επιτρέψει άλλους τύπους λειτουργικών ενισχύσεων  όπου αυτές οι ενισχύσεις
είναι αναγκαίες για να αναστείλουν τη µείωση πληθυσµού και µε την επιφύλαξη ότι
οι ενισχύσεις δεν επηρεάζουν αρνητικά τους όρους συναλλαγών σε βαθµό που
αντιβαίνει προς το κοινό συµφέρον.

5. Κάλυψη πληθυσµού ΕΕ

Από άποψη ποσοστών του πληθυσµού της ΕΕ-25 που κατοικούν σε περιοχές οι
οποίες υπάγονται στο µελλοντικό άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) και σε περιοχές
που έχουν οριστεί στο πλαίσιο του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) όπως
ορίζονται στα σηµεία 3 και 4, η κατάσταση παρουσιάζεται ως εξής12:

• Ασυνήθως χαµηλό βιοτικό επίπεδο: 27,11%
• Άλλες εξόχως απόκεντρες περιοχές :  0,43%
• Περιφέρειες στατιστικού αντίκτυπου:  4,18%
• Περιφέρειες οικονοµικής ανάπτυξης:   2,71%
• Άλλες περιοχές χαµηλής έντασης πληθυσµού:   0,41%

Ο πληθυσµός της ΕΕ-25 που κατοικεί σε περιοχές που έχουν οριστεί στο πλαίσιο του
άρθρου 87 παράγραφος 3 εδάφια α) και γ) θα αποτελεί έτσι το 34,84% του
συνολικού πληθυσµού.

6. Άλλες περιφέρειες που αντιµετωπίζουν δυσχέρειες

Εκτός των περιοχών που τυγχάνουν ενίσχυσης δυνάµει του άρθρου 87 παράγραφος 3
εδάφια α) και γ), µπορούν να σηµειωθούν συγκεκριµένα προβλήµατα γεωγραφικής,
δηµογραφικής ή κοινωνικοοικονοµικής φύσεως. Συχνά, οι λύσεις ευρίσκονται έξω
από τον χώρο των κρατικών ενισχύσεων. Η Γ∆  Ανταγωνισµού αναγνωρίζει ότι τα
κράτη µέλη πρέπει να εξακολουθήσουν να έχουν τη δυνατότητα να περιλάβουν αυτές
τις περιοχές στην εθνική περιφερειακή τους πολιτική. Εντούτοις, σύµφωνα µε τα
συµπεράσµατα των Ευρωπαϊκών Συµβουλίων, που αναφέρονται στο σηµείο 1.1, οι
ενισχύσεις πρέπει να είναι επικεντρωµένες σε συγκεκριµένους στόχους, έτσι ώστε µε
την επίτευξη των στόχων να µεγιστοποιείται ο αντίκτυπός τους. Για τον λόγο αυτό,
όπου τα κράτη µέλη θεωρούν ότι η πλέον αποτελεσµατική λύση εµπλέκει ενισχύσεις,
οι παρόντες οριζόντιοι κανόνες � πολλοί των οποίων θα αναθεωρηθούν πριν από την

                                                
11 Αλλά µε δυνατότητα πριµοδότησης 10% και 20% ακαθάριστο για µεσαίες και µικρές επιχειρήσεις.
12 Στατιστικά στοιχεία των τριών τελευταίων ετών (1999-2001). Ως εκ τούτου, η εικόνα µπορεί να
µεταβληθεί.



1.1.2007,  µαζί την ανάπτυξη µιας νέας προσέγγισης για την αξιολόγηση µικρότερων
ποσών κρατικών ενισχύσεων και ορισµένων ενισχύσεων µε περιορισµένο αντίκτυπο
στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές (κριτήριο σηµαντικού αντίκτυπου) - παρέχουν σε
αυτά τα κράτη µέλη µεγάλα περιθώρια κίνησης για την αντιµετώπιση αυτών των
προβληµάτων και τn διαφοροποίηση µεταξύ περιφερειών, όπου αυτό θεωρείται
αναγκαίο. Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή έχουν δεχτεί να µειώσουν τις κρατικές
ενισχύσεις και να στραφούν προς στόχους του τύπου της Λισσαβόνας και, ως εκ
τούτου, αυτή η θεµελιώδης δέσµευση προς µια θεµατική προσέγγιση κρατικών
ενισχύσεων, που αποφεύγει τον αρνητικό αντίκτυπο επί των όρων των συναλλαγών
σε βαθµό που αντιβαίνει προς το κοινό συµφέρον, πρέπει να αντικατοπτρίζεται σε
οποιεσδήποτε νέες κατευθυντήριες γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις
περιφερειακού χαρακτήρα.  Η Γ∆  Ανταγωνισµού σηµειώνει, στο πλαίσιο αυτό, την
ευχή που διατύπωσαν τα κράτη µέλη για µεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση µε τις
ισχύουσες ΚΓΠΕ στην αντιµετώπιση ειδικών περιφερειακών προβληµάτων ή
ευκαιριών. Η χρήση των νέων µέσων «κριτηρίου σηµαντικού αντίκτυπου», που
συζητήθηκαν στις 4.2.2004 µε εµπειρογνώµονες από τα κράτη µέλη, προσφέρει αυτή
την ευελιξία για περιφερειακή διαφοροποίηση χωρίς τη βαριά διαδικασία της
αναθεώρησης του χάρτη ενισχύσεων, που άλλως θα καθοριζόταν για µακρό χρονικό
διάστηµα.

7. Πολυτοµεακό πλαίσιο

Το πολυτοµεακό πλαίσιο για τις περιφερειακές ενισχύσεις προς µεγάλα επενδυτικά
σχέδια (ΠΤΠ) 13 περιορίζει την ένταση ενισχύσεων σε µεγάλα έργα όπως ορίζονται
στο πλαίσιο. Το νέο πλαίσιο εκδόθηκε το 2002 και ισχύει έως τις 31.12.2009, αλλά
µπορεί να τροποποιηθεί νωρίτερα. Πολλά κράτη µέλη πρότειναν τη συγχώνευση του
ΠΤΠ µε τις νέες ΚΓΠΕ..

Πρόταση για νέες ΚΓΠΕ:

Η Γ∆  Ανταγωνισµού τάσσεται κατ� αρχήν υπέρ του να καθιερωθεί σταδιακά
µειούµενη ένταση ενισχύσεων για µεγάλα έργα στις νέες ΚΓΠΕ κατά την έννοια του
ΠΤΠ, έτσι ώστε το κείµενο αυτό να καταστεί άκυρο.

8. Συνοχή µε τα διαρθρωτικά ταµεία

Μερικά κράτη µέλη αναφέρθηκαν στη σχέση µεταξύ κρατικών ενισχύσεων και
διαρθρωτικών ταµείων µετά το 2006.

Η Γ∆  Ανταγωνισµού επισηµαίνει ότι η προσέγγιση που περιγράφεται στο παρόν
έγγραφο είναι σύµφωνη προς τα συµπεράσµατα της τρίτης έκθεσης συνοχής.

Όσον αφορά το µελλοντικό στόχο της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και
απασχόλησης, η Γ∆  Ανταγωνισµού θεωρεί ότι η �θεµατική προσέγγιση� είναι
σύµφωνη προς τα οριζόντια πλαίσια ενισχύσεων και τους κανονισµούς απαλλαγής,
πολλοί των οποίων πρόκειται να αναθεωρηθούν κατά τα προσεχή έτη. Το 2005 και
2006 όλοι οι Κανονισµοί απαλλαγής κατά κατηγορία, οι κατευθυντήριες γραµµές για

                                                
13 ΕΕ αριθ. C 70, 19.03.2002, σ. 8, όπως τροποποιήθηκε στην ΕΕ αριθ. C 263 της 1.11.2003, σ.3.



τις περιφερειακές ενισχύσεις, το πλαίσιο για την Ε&Α και η Ανακοίνωση  για τις
κρατικές ενισχύσεις και τα επιχειρηµατικά κεφάλαια πρόκειται να αναθεωρηθούν. Το
γεγονός αυτό, µαζί µε την έναρξη της προγραµµατικής περιόδου για τα κοινοτικά
διαρθρωτικά ταµεία, συνιστούν ευκαιρία αναθεώρησης των οριζόντιων κανόνων
κρατικών ενισχύσεων ώστε να ληφθούν υπόψη οι στόχοι της Λισσαβόνας και άλλοι
στόχοι, συµπεριλαµβανοµένου του στόχου συνοχής. Στην αναθεώρηση αυτή θα δοθεί
ιδιαίτερη προσοχή στις ενισχύσεις για την ενθάρρυνση της τεχνολογικής καινοτοµίας
στις ΜΜΕ. Προβλέπεται επί πλέον να αυξηθούν τα ανώτατα όρια των  επενδυτικών
ενισχύσεων στον κανονισµό αριθ. 70/2001 από 7,5% σε 10% για τις µεσαίου
µεγέθους επιχειρήσεις, και από 15% σε 20% για τις µικρές επιχειρήσεις.

9.  Καθαρά ή ακαθάριστα ισοδύναµα επιχορήγησης

Οι ισχύουσες ΚΓΠΕ καθώς και οι πρόδροµοι αυτών από τις αρχές της δεκαετίας του
�70 έχουν εκφράσει την ένταση των επενδυτικών ενισχύσεων σε καθαρό ισοδύναµο
επιχορήγησης (ΚΙΕ: το στοιχείο ενίσχυσης σε επιδοτήσεις, δάνεια, εγγυήσεις κλπ.,
µετά την αφαίρεση των φόρων, εκφραζόµενο σε ποσοστό του τελικού επιλέξιµου
επενδυτικού κόστους). Αυτό οφείλεται στο ότι οι ενδεχόµενοι αποδέκτες, λόγω των
διαφορετικών φορολογικών συντελεστών στα κράτη µέλη, είναι πιθανότερο να
χρησιµοποιήσουν τα καθαρά πλεονεκτήµατα ως µέτρο κατά τη λήψη της απόφασης
σχετικά µε το πότε, πώς και πού θα προβούν σε επενδύσεις.

Η Γ∆  Ανταγωνισµού προτιµά, κατά την αναθεώρηση των ΚΓΠΕ, να κάνει χρήση του
ακαθάριστου ισοδύναµου επιχορήγησης (ΑΙΕ) όταν µετρά τις περιφερειακές
ενισχύσεις. Το ΑΙΕ χρησιµοποιείται σε όλους τους άλλους τύπους ενισχύσεων, είναι
ευκολότερο να υπολογιστεί και διαθέτει µεγαλύτερη διαφάνεια. Με αυτό εξάλλου
αποφεύγονται οι δυσκολίες συσσώρευσης καθαρών ή ακαθάριστων ισοδύναµων, για
παράδειγµα στον κανονισµό αριθ. 70/2001. Η Γ∆  Ανταγωνισµού αναγνωρίζει ότι η
χρήση των ακαθάριστων ανώτατων ορίων αντί για τα αντίστοιχα καθαρά θα έχει,
µεταξύ άλλων, το αποτέλεσµα να µειωθεί παντού η ένταση των επενδυτικών
ενισχύσεων.

Πρόταση για νέες ΚΓΠΕ:

Χρήση της έννοιας του ακαθάριστου ισοδύναµου επιχορήγησης κατά την µέτρηση
της έντασης ενισχύσεων.

10. Καθιέρωση της απαλλαγής κατά κατηγορίες για τις περιφερειακές ενισχύσεις

Πρέπει να υπενθυµιστεί ότι το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισµού
εφαρµογής αριθ. 994/98 προβλέπει τη νοµική βάση για µια πιθανή απαλλαγή κατά
κατηγορίες που καλύπτει �ενισχύσεις που είναι σύµφωνες µε το χάρτη που έχει
εγκρίνει η Επιτροπή για κάθε κράτος µέλος όσον αφορά τη χορήγηση περιφερειακών
ενισχύσεων�. Πρέπει επίσης να υπενθυµιστεί ότι περιφερειακές επενδυτικές
ενισχύσεις προς ΜΜΕ µπορούν να χορηγηθούν ήδη χωρίς προηγούµενη κοινοποίηση
βάσει του κανονισµού αριθ. 70/2001, και ότι οι ενισχύσεις για τη δηµιουργία
απασχόλησης µπορούν να χορηγηθούν δυνάµει του κανονισµού αριθ. 2204/2002.
Τα καθεστώτα για περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις για µεγαλύτερες
επιχειρήσεις πρέπει πάντα να κοινοποιούνται, ανεξάρτητα από το αν χορηγούνται



βάσει σταθερού επενδυτικού κόστους ή ηµεροµισθίων για δηµιουργηθείσες θέσεις
απασχόλησης.

Η αξιολόγηση εκ µέρους της Γ∆ Ανταγωνισµού των σχεδίων περιφερειακών
επενδυτικών ενισχύσεων βάσει των ισχυουσών ΚΓΠΕ δεικνύει ότι τα κριτήρια στις
ΚΓΠΕ είναι αρκετά επακριβή. Ελάχιστα προβλήµατα ερµηνείας έχουν προκύψει και
τα περισσότερα καθεστώτα έχουν εγκριθεί χωρίς να κινηθεί η επίσηµη διαδικασία
έρευνας.

Η Γ∆  Ανταγωνισµού συνεπώς πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να κάνει χρήση της
δυνατότητας που προσφέρεται από τον  κανονισµό εφαρµογής να γίνει απαλλαγή
κατά κατηγορίες των σχεδίων περιφερειακών επενδυτικών ενισχύσεων, µε την
επιφύλαξη ότι χρησιµοποιούνται διάφανα µέσα ενίσχυσης.

Η χρήση απαλλαγής κατά κατηγορίες θα µειώσει σηµαντικά το έργο που θα προκύψει
από τις νέες ΚΓΠΕ. Θα πρέπει να υπενθυµιστεί ότι όλα τα υπάρχοντα καθεστώτα
περιφερειακών ενισχύσεων είναι περιορισµένου χρόνου έως το 2006. Χωρίς
απαλλαγή κατά κατηγορίες, τα κράτη µέλη θα πρέπει να κοινοποιήσουν εκ νέου όλα
τα καθεστώτα επενδυτικών ενισχύσεων.

Τα καθεστώτα λειτουργικών ενισχύσεων  όπως και τα καθεστώτα επενδυτικών
ενισχύσεων που χρησιµοποιούν λιγότερο διάφανα µέσα ενίσχυσης θα πρέπει να
εξακολουθήσουν να κοινοποιούνται, καθώς επίσης και πολύ µεγάλες υποθέσεις
επενδυτικών ενισχύσεων, όπως καθορίζεται στην απαίτηση µεµονωµένης
κοινοποίησης του ΠΤΠ του 2002. Για µεγάλες υποθέσεις επιλέξιµων επενδύσεων
άνω των � 50 εκατ., θα πρέπει επίσης να εξακολουθεί να εφαρµόζεται ο µηχανισµός
διαφάνειας του ΠΤΠ.

11. Λοιπά θέµατα

Αρκετά κράτη µέλη υπέβαλαν άλλες παρατηρήσεις, µεταξύ των οποίων µερικές
ενδιαφέρουσες προτάσεις επί συγκεκριµένων σηµείων των ΚΓΠΕ.

Μεταφορά δραστηριοτήτων:
Αρκετά κράτη µέλη εξέφρασαν τον φόβο ότι οι επιχειρήσεις µπορεί να µπουν στον
πειρασµό να κλείσουν τα εργοστάσιά τους και να επανεπενδύσουν αλλού, λόγω των
επενδυτικών ενισχύσεων που µπορεί να εισπράξουν εκεί.

Οι περιφερειακές ενισχύσεις έχουν και πρέπει να έχουν ως αποτέλεσµα να
προσελκύσουν κινητές επενδύσεις. Τα χαµηλά όρια ενισχύσεων, η ακόµα
χαµηλότερη ένταση ενισχύσεων για µεγάλα έργα, καθώς και η συνεχής απαίτηση οι
ενισχυόµενες επενδύσεις να διατηρούνται τουλάχιστον για µια πενταετία, θα πρέπει
να συµβάλουν ώστε να αποφευχθούν τα δαπανηρά κλεισίµατα υπό το δέλεαρ
εξαιρετικά υψηλών επιπέδων ενίσχυσης αλλού. Πρέπει πάντως να καταστεί σαφές ότι
ο δικαιούχος είναι απόλυτα ελεύθερος να αντικαταστήσει τον εξοπλισµό που
απέκτησε χάρη στις ενισχύσεις µε νέο εξοπλισµό � αλλά χωρίς ενισχύσεις � στον ίδιο
χώρο αν η χρήσιµη ζωή του είναι µικρότερη της πενταετίας.



Ορισµός της αρχικής επένδυσης:

Η Γ∆  Ανταγωνισµού προτείνει να ενισχυθεί ο ορισµός της αρχικής επένδυσης ώστε
να αποφευχθεί κάθε παρεξήγηση. Συγκεκριµένα, θα πρέπει να υπογραµµιστεί ότι δεν
είναι επιλέξιµες οι επενδύσεις εκσυγχρονισµού, δεδοµένου ότι κάθε αντικατάσταση
συνεπάγεται και κάποια µορφή εκσυγχρονισµού.

Από ένα κράτος µέλος προτάθηκε να εξαιρεθούν τα γήπεδα από τον ορισµό της
αρχικής επένδυσης (και να θεωρούνται επιλέξιµα µόνο τα κτίρια και ο εξοπλισµός),
λόγω της θετικής απόδοσης σε επενδύσεις γης.

Η Γ∆  Ανταγωνισµού θα χαιρέτιζε και άλλες απόψεις επί του θέµατος αυτού. Άλλη
δυνατότητα θα ήταν να εξαιρεθούν  από την επιλεξιµότητα τα άκτιστα γήπεδα ώστε
να ενθαρρυνθεί η επαναχρησιµοποίηση βιοµηχανικών περιοχών και, έτσι, να
στηριχθεί ο στόχος των βιώσιµων επενδύσεων.

Προτάσεις έγιναν επίσης σχετικά µε τον ορισµό των άυλων επενδύσεων και τη
δυνατότητα να προστίθενται άλλες δαπάνες (π.χ. µελέτες, παροχή συµβουλών) στις
επιλέξιµες. Οι προτάσεις αυτές θα εξεταστούν λεπτοµερώς αλλά η Γ∆
Ανταγωνισµού για λόγους αρχής δεν είναι υπέρ του να προστίθενται επιπλέον
δαπάνες στο επιλέξιµο κόστος για µεγάλες επιχειρήσεις. Όσον αφορά τις ΜΜΕ,
αυτού του τύπου η ενίσχυση καλύπτεται ήδη από τον κανονισµό αριθ. 70/2001, που
επιτρέπει ένταση ενίσχυσης ύψους 50%.

12. Πρόσκληση

Τα κράτη µέλη καλούνται να υποβάλουν τις παρατηρήσεις για το παρόν σχέδιο πριν
από την 1η Ιουλίου 2004.

Οι γραπτές παρατηρήσεις θα διαβιβαστούν στα υπόλοιπα κράτη µέλη µέσω του
CIRCA. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής είναι εξάλλου διαθέσιµες για τη διεξαγωγή
διµερών συζητήσεων.



Παράρτηµα: Πίνακας προτεινόµενων εντάσεων ενίσχυσης

(Εκφραζόµενη σε ακαθάριστο ισοδύναµο επιχορήγησης)

Μεγάλες
επιχειρήσεις

Μεσαίες
επιχειρήσεις

Μικρές
επιχειρήσεις

Άρθρο 87
παράγραφος 3
στοιχείο α) περιφ.
≤ 50% ΑΕγχΠ

         50%          60%          70%

Άρθρο 87
παράγραφος 3
στοιχείο α) περιφ.
≤ 60% ΑΕγχΠ

         40%          50%          60%

Άρθρο 87
παράγραφος 3
στοιχείο α) περιφ.
≤ 75% ΑΕγχΠ

         30%          40%          50%

Άρθρο 87
παράγραφος 3
στοιχείο γ) περιφ.
�στατιστικού
αντίκτυπου�14

    30% → 20%   40% → 30%     50% → 40%

Άλλη περιφ. Του
άρθρου 87
παράγραφος 3
στοιχείο γ)

         20%         30%          40%

Μη ενισχυόµενες
περιοχές

           0         10%          20%

Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές που είναι επιλέξιµες βάσει του άρθρου 87,
παράγραφος 3, στοιχείο γ) αντιµετωπίζονται ως περιφέρειες �στατιστικού
αντίκτυπου�. Επιπλέον, όλες οι εξόχως απόκεντρες περιοχές δικαιούνται
πριµοδότησης 10%.

                                                
14 Βλ. ιδίως παράγραφο 4.1


