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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έκθεση προόδου όσον αφορά τη µείωση και τον αναπροσανατολισµό των κρατικών
ενισχύσεων

ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στα συµπεράσµατά του της 24ης Μαρτίου 2001, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της
Στοκχόλµης επισήµανε ότι το επίπεδο των κρατικών ενισχύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
πρέπει να µειωθεί και το σύστηµα να καταστεί διαφανέστερο... Για το σκοπό αυτό, τα
κράτη µέλη θα πρέπει να παρουσιάσουν µια καθοδική τάση όσον αφορά τη χορήγηση
κρατικών ενισχύσεων σε σχέση µε το ΑΕΠ µέχρι το 2003, λαµβάνοντας υπόψη την
ανάγκη αναπροσανατολισµού των ενισχύσεων προς τους οριζόντιους στόχους κοινού
συµφέροντος, συµπεριλαµβανοµένων των στόχων συνοχής.

2. Στη Βαρκελώνη, στις 16 Μαρτίου 2002, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κάλεσε εκ νέου τα
κράτη µέλη να µειώσουν το συνολικό επίπεδο κρατικών ενισχύσεων ως ποσοστό του
ΑΕΠ µέχρι το 2003, και να αναπροσανατολίσουν τις εν λόγω ενισχύσεις προς τους
οριζόντιους στόχους κοινού συµφέροντος, συµπεριλαµβανοµένης της οικονοµικής και
κοινωνικής συνοχής, στοχεύοντας συγκεκριµένες δυσλειτουργίες της αγοράς. Η
χορήγηση λιγότερων και καλύτερα προσανατολισµένων κρατικών ενισχύσεων αποτελεί
βασικό µέρος του αποτελεσµατικού ανταγωνισµού.

3. Στις 5 ∆εκεµβρίου 2001 το Συµβούλιο εξέδωσε συµπεράσµατα όσον αφορά τις κρατικές
ενισχύσεις. Στα εν λόγω συµπεράσµατα το Συµβούλιο καλεί τα κράτη µέλη :

– να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για τη µείωση των επιπέδων ενίσχυσης ως
ποσοστού του ΑΕΠ·

– να µειώσουν, κατά προτεραιότητα, µε απώτερο στόχο την εξαφάνιση, ενισχύσεις που
έχουν τα µεγαλύτερα στρεβλωτικά αποτελέσµατα·

– να επαναπροσανατολίσουν τις ενισχύσεις προς τους οριζόντιους στόχους, µεταξύ
άλλων τη συνοχή και, ανάλογα µε την περίπτωση, τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις
(ΜΜΕ)·

– να αναπτύξουν περαιτέρω τη χρησιµοποίηση εκτιµήσεων «ex ante» και «ex post» των
καθεστώτων ενίσχυσης, µε σκοπό την εξεύρεση αποτελεσµατικότερων ισορροπιών· οι
εκτιµήσεις αυτού του είδους θα πρέπει να επικεντρώνονται στην ποιότητα των δεσµών
ενισχύσεων, στις επιπτώσεις τους στον ανταγωνισµό και στον αντίκτυπό τους·

– να βελτιώσουν τη διαφάνεια και την ποιότητα των εκθέσεων αναφοράς που
υποβάλλονται στην Επιτροπή, ιδίως µε εθνικές διαδικασίες ελέγχου και
παρακολούθησης της εφαρµογής καθώς και, όπου αυτό είναι δυνατό, µε την παροχή
σχετικών στατιστικών στοιχείων.
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4. Επιπλέον, το Συµβούλιο κάλεσε την Επιτροπή:

– να αναπτύξει, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, τα στατιστικά εργαλεία που θα
επιτρέψουν την παρακολούθηση της εφαρµογής των εν λόγω συµπερασµάτων και να
καθορίσει δείκτες αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας· στο εξής, οι εν λόγω
δείκτες θα πρέπει, ανάλογα µε την περίπτωση, να συµπληρώνουν τον πίνακα
αποτελεσµάτων·

– να εντατικοποιήσει την εκτίµηση του αντικτύπου των ενισχύσεων στον ανταγωνισµό
βάσει οικονοµικών κριτηρίων·

– να ενθαρρύνει τις ανταλλαγές εµπειριών και τις συντονισµένες δράσεις αξιολόγησης,
προκειµένου να αξιολογείται συγκριτικά η αποτελεσµατικότητα µέσων σε ευρωπαϊκή
κλίµακα·

– να συνεχίσει τις προσπάθειές της όσον αφορά την απλοποίηση, τον εκσυγχρονισµό και
τη διευκρίνιση των ευρωπαϊκών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, ώστε να αυξηθεί
η αποτελεσµατικότητά τους, ιδίως από την άποψη της διάρκειας διαδικασιών·

– να υποβάλει αρχική εκτίµηση της επιτευχθείσας προόδου το 2002.

5. Βάσει του αιτήµατος της πρώτης περίπτωσης ανωτέρω, το µέρος II της παρούσας έκθεσης
περιγράφει τα πρώτα µέτρα που έλαβε η Επιτροπή προκειµένου να παρακολουθήσει την
εφαρµογή των εν λόγω συµπερασµάτων. Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα
συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου απευθύνονται στα κράτη µέλη, το µέρος ΙΙΙ
περιέχει ορισµένες προτάσεις για τα επόµενα στάδια του εν λόγω έργου.

ΜΕΡΟΣ II : ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
5ΗΣ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001

Ανάπτυξη στατιστικών εργαλείων για την παρακολούθηση της εφαρµογής των
συστάσεων του Συµβουλίου

6. Το αίτηµα αυτό προς την Επιτροπή σχετίζεται άµεσα µε το αίτηµα του Συµβουλίου προς
τα κράτη µέλη να βελτιώσουν τη διαφάνεια και την ποιότητα των εκθέσεων αναφοράς
που υποβάλλονται στην Επιτροπή, ιδίως µε εθνικές διαδικασίες ελέγχου και
παρακολούθησης της εφαρµογής, και όπου αυτό είναι δυνατό, µε την παροχή σχετικών
στατιστικών στοιχείων. Ως πρώτο βήµα προς την κατεύθυνση αυτή, η Επιτροπή έχει
αρχίσει την εµπεριστατωµένη επανεξέταση των ρυθµίσεων που διέπουν την υποβολή
ετήσιων εκθέσεων και στατιστικών από τα κράτη µέλη, και παρατίθενται στην επιστολή
της Επιτροπής προς τα κράτη µέλη της 2ας Αυγούστου 1995 σχετικά µε την κοινή
διαδικασία υποβολής εκθέσεων και κοινοποιήσεων δυνάµει της συνθήκης ΕΚ και της
συµφωνίας ΠΟΕ1. Μετά την ολοκλήρωση της εν λόγω εσωτερικής επανεξέτασης, οι
υπηρεσίες της Επιτροπής θα πραγµατοποιήσουν σύντοµες διαβουλεύσεις µε
εµπειρογνώµονες από τα κράτη µέλη όσον αφορά την κατάρτιση αναθεωρηµένου και
απλοποιηµένου εντύπου για την υποβολή ετήσιων εκθέσεων στην Επιτροπή. Προβλέπεται
ότι το νέο έντυπο για την υποβολή εκθέσεων θα εγκριθεί µε τη µορφή κανονισµού

                                                
1 ∆ηµοσιεύθηκε στη θέση της Επιτροπής στο ∆ιαδίκτυο στη διεύθυνση: 

http://europa.eu.int/comm/competition/
state_aid/legislation/20506_en.html
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εφαρµογής σύµφωνα µε το άρθρο 27 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 659/1999 του
Συµβουλίου της 22ας Μαρτίου 19992 για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής
του άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ, µετά από επίσηµες διαβουλεύσεις µε τα κράτη µέλη
µέσω της συµβουλευτικής επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις.

Κατάρτιση δεικτών αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας των κρατικών
ενισχύσεων

7. Στο πλαίσιο του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων, η εκτίµηση της Επιτροπής
επικεντρώνεται στα αποτελέσµατα της ενίσχυσης στον ανταγωνισµό και στη
συµβατότητά της µε τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 87 παράγραφοι 2 και 3 της
συνθήκης ΕΚ. Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, ο Πίνακας Αποτελεσµάτων για τις Κρατικές
Ενισχύσεις3 αποτελεί µια πρώτη προσπάθεια για να εκτιµηθεί εάν οι κρατικές ενισχύσεις
είναι πάντα το καλύτερο µέσο για την αποκατάσταση ορισµένων δυσλειτουργιών της
αγοράς. Ωστόσο, η ανάπτυξη συγκεκριµένων δεικτών για την αποτελεσµατικότητα και
αποδοτικότητα των κρατικών ενισχύσεων αφορά µια άλλη πτυχή της πολιτικής κρατικών
ενισχύσεων για την οποία τα κράτη µέλη είναι καταρχήν υπεύθυνα. Αυτό αντανακλάται
επίσης στα συµπεράσµατα της Στοκχόλµης και της Βαρκελώνης, στα οποία τα κράτη
µέλη καλούνται να αναπτύξουν περαιτέρω τρόπους αξιολόγησης των καθεστώτων
ενισχύσεων, ώστε να επιτύχουν την αναδιοργάνωσή τους κατά τρόπο πιο ισορροπηµένο
και αποτελεσµατικό. Από την πλευρά της, η Επιτροπή προτίθεται να διευκολύνει αυτές
τις διαδικασίες και να παράσχει ένα φόρουµ για την ανταλλαγή εµπειριών και
συντονισµένων δράσεων αξιολόγησης.

8. Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να αναθέσει τη διεξαγωγή µελέτης σε εξωτερικούς
συµβούλους. Ο σκοπός της εν λόγω µελέτης είναι διττός. Πρώτον, να επινοηθεί µια
µεθοδολογία για την εκτίµηση της συµβολής διαφόρων µορφών κρατικής ενίσχυσης στην
επίτευξη ποικίλων, σαφώς καθορισµένων, στόχων πολιτικής. ∆εύτερον, να αναπτυχθούν
γενικοί δείκτες που θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τα κράτη µέλη και θα
διευκολύνουν την εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας των κρατικών ενισχύσεων τους.

9. Στο πλαίσιο της εκτίµησης της αποτελεσµατικότητας των κρατικών ενισχύσεων, η µελέτη
δεν επιχειρεί να προσδιορίσει και να µετρήσει τις δυσλειτουργίες της αγοράς άµεσα, ούτε
να συγκρίνει το επίπεδο της έντασης των ενισχύσεων µε τα περιφερειακά κενά, αλλά να
καθορίσει στόχους πολιτικής στον τοµέα των κρατικών ενισχύσεων και να εξετάσει την
αποτελεσµατικότητα των κρατικών ενισχύσεων ως µέσο πολιτικής για την επίτευξη των
εν λόγω στόχων. Η προς ανάπτυξη µεθοδολογία θα πρέπει, µεταξύ άλλων, να βοηθήσει
τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής να εκτιµήσουν τον αντίκτυπο ενδεχόµενων
περικοπών των κρατικών ενισχύσεων από την άποψη των στόχων. Μέχρι στιγµής, το
εµπειρικό έργο, που βασίζεται σε µια οικονοµετρική προσέγγιση, επικεντρώνεται σε
µεγάλο βαθµό στις ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη, αλλά θα επεκταθεί για να
καλύψει άλλους τοµείς, συµπεριλαµβανοµένων των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Σε µια
δεύτερη φάση, η µελέτη εξετάζει τους άλλους παράγοντες που αλληλεπιδρούν µε τις
κρατικές ενισχύσεις προκειµένου να προσδιοριστεί ο βαθµός επιτυχίας όσον αφορά την
επίτευξη των στόχων πολιτικής. Η Επιτροπή ελπίζει ότι η εφαρµογή της εν λόγω
µεθοδολογίας θα βοηθήσει στην κατάρτιση καταλόγου κριτηρίων που θα συµβάλουν στον
προσδιορισµό των περιστάσεων στις οποίες µια ενίσχυση θα αποβεί, κατά πάσα
πιθανότητα, περισσότερο ή λιγότερο αποτελεσµατική. Το έργο αυτό πρέπει να θεωρηθεί

                                                
2 ΕΕ L 83, 27.3.1999, σ. 1
3 COM(2001)782 τελικό και COM(2002)242 τελικό
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συµπληρωµατικό των σε βάθος µελετών κάθε περίπτωσης που θα παραµείνουν σαφώς
απαραίτητες.

10. Η Επιτροπή προτίθεται να θέσει στη διάθεση των κρατών µελών τα τελικά αποτελέσµατα
της µελέτης.

Εντατικοποίηση της εκτίµησης του αντίκτυπου των ενισχύσεων στον ανταγωνισµό
βάσει οικονοµικών κριτηρίων

11. Η Επιτροπή πρέπει να µεριµνά ώστε η πολιτική της όσον αφορά τον έλεγχο των κρατικών
ενισχύσεων να βασίζεται σε αξιόπιστα οικονοµικά κριτήρια. Η Επιτροπή λαµβάνει
ιδιαίτερα υπόψη της οικονοµικά κριτήρια για να αναπτύξει διάφορα πλαίσια,
κατευθυντήριες γραµµές και κανονισµούς που θέτουν λεπτοµερείς όρους για τη
συµβατότητα µιας ενίσχυσης µε την κοινή αγορά. Για παράδειγµα, κατά την
προετοιµασία της ανακοίνωσης σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις και τα επιχειρηµατικά
κεφάλαια4, η Επιτροπή έλαβε υπόψη της τις διαθέσιµες πληροφορίες όσον αφορά
δυσλειτουργίες στις αγορές επιχειρηµατικών κεφαλαίων προκειµένου να προσδιορίσει τα
ασφαλή τµήµατα της αγοράς και τα κριτήρια που πρέπει να χρησιµοποιηθούν για την
εκτίµηση της συµβατότητας µιας ενίσχυσης. Η Επιτροπή αποδέχθηκε επίσης ότι
υπάρχουν αξιόπιστα οικονοµικά επιχειρήµατα για να παρακαµφθεί η συνήθης απαίτηση
για συσχετισµό µε τις επιλέξιµες δαπάνες, και συγκεκριµενοποίησε τους µηχανισµούς που
περιορίζουν τα συµφέροντα και την εµπειρογνωµοσύνη των οικονοµικών φορέων.
∆εδοµένου ότι οι µηχανισµοί αυτοί θα πρέπει να αποτελούν εγγύηση ότι οι επενδυτικές
αποφάσεις καθοδηγούνται από κίνητρα αγοράς και φέρουν τους σχετικούς κινδύνους, η
ύπαρξη οικονοµικού σκεπτικού µειώνει το δυναµικό στρέβλωσης του ανταγωνισµού σε
σύγκριση µε µέτρα που εφαρµόζονται πλήρως από τις δηµόσιες αρχές.

12. Η Επιτροπή ολοκλήρωσε πρόσφατα µια επανεξέταση του πολυτοµεακού πλαισίου για
µεγάλα επενδυτικά σχέδια το οποίο οδήγησε στην έγκριση νέας ανακοίνωσης της
Επιτροπής στις 19 Μαρτίου 2002.5  Στην εν λόγω ανακοίνωση η Επιτροπή κρίνει ότι οι
µεγάλες επενδύσεις, επηρεάζονται λιγότερο από περιφερειακά προβλήµατα ενώ
ταυτόχρονα συµβάλλουν αποτελεσµατικά στην περιφερειακή ανάπτυξη. Ως αποτέλεσµα,
είναι δυνατόν να επιτευχθεί η πραγµατοποίηση επενδύσεων σε µειονεκτούσες περιοχές
χορηγώντας  σχετικά µικρότερα ποσά ενισχύσεων από ό,τι για µικρότερα σχέδια.
Επιπλέον, η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι ορισµένα είδη επενδυτικών σχεδίων είναι
πιθανότερο να προκαλέσουν στρεβλώσεις του ανταγωνισµού. Αυτό ισχύει ιδίως όσον
αφορά την περίπτωση επενδύσεων σε τοµέα στον οποίο µια εταιρεία διαθέτει υψηλό
µερίδιο αγοράς και σε περιπτώσεις όπου η τοµεακή παραγωγική ικανότητα αυξάνεται
σηµαντικά χωρίς να αυξάνεται αντίστοιχα η ζήτηση. Γενικότερα, µια στρέβλωση του
ανταγωνισµού είναι πιθανότερο να παρουσιαστεί σε τοµείς που πάσχουν από
διαρθρωτικά προβλήµατα και στους οποίους η ζήτηση µειώνεται σταθερά. Ως εκ τούτου,
η Επιτροπή αποφάσισε να πραγµατοποιήσει το 2003 µια συστηµατική ανάλυση της
κατάστασης στην Κοινότητα µε σκοπό να προσδιορίσει τους θιγόµενους τοµείς, για τους
οποίους στη συνέχεια θα ισχύσουν περιοριστικότεροι κανόνες όσον αφορά τις ενισχύσεις
για περιφερειακά επενδυτικά σχέδια µεγάλης κλίµακας.

                                                
4 ΕΕ C 235, 21.8.2001, σ. 3
5 ΕΕ C 70, 19.3.2002, σ. 8
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13. Η Επιτροπή άρχισε επίσης πρόσφατα µια επανεξέταση των κοινοτικών κατευθυντήριων
γραµµών όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη. Για το σκοπό
αυτό, η Επιτροπή κάλεσε ανοικτά τα κράτη µέλη και κάθε ενδιαφερόµενο να υποβάλουν
τις παρατηρήσεις τους σχετικά µε τις εµπειρίες τους από το ισχύον πλαίσιο και την
ανάγκη για αλλαγή. Αφού εξέτασε τις εν λόγω παρατηρήσεις, η Επιτροπή κατέληξε στο
συµπέρασµα ότι οι ισχύοντες κανόνες κρατικών ενισχύσεων δεν αποτελούν εµπόδιο για
την επίτευξη του στόχου που έθεσε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης,
συγκεκριµένα ότι η συνολική δαπάνη για Ε&Α στην Ένωση θα πρέπει να αυξηθεί µε
σκοπό να πλησιάσει το 3% του ΑΕΠ µέχρι το 2010, µε δύο τρίτα της εν λόγω επένδυσης
από τον ιδιωτικό τοµέα. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να παρατείνει τις
ισχύουσες κατευθυντήριες γραµµές µέχρι το τέλος του 20056, και να τις επανεξετάσει το
ίδιο έτος λαµβάνοντας υπόψη την επιτευχθείσα πρόοδο σε σχέση µε την επίτευξη του
στόχου της Βαρκελώνης, συµπεριλαµβανοµένης της προόδου σε σχέση µε τον
αναπροσανατολισµό των µέτρων κρατικής ενίσχυσης προς την Ε&Α όπως αναφέρεται
στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Για περισσότερη έρευνα στην Ευρώπη: στόχος 3% του
ΑΕΠ»7.

14. Όσον αφορά τα µέτρα κρατικής ενίσχυσης τα οποία δεν καλύπτονται από τα υφιστάµενα
πλαίσια, κατευθυντήριες γραµµές και κανονισµούς, η Επιτροπή θα εξετάσει εάν είναι
δυνατό να προσδιορίσει καλύτερα τα οικονοµικά κριτήρια που χρησιµοποιεί για να
αποφασίσει εάν οι προκύπτουσες στρεβλώσεις του ανταγωνισµού επηρεάζουν τους όρους
των συναλλαγών σε βαθµό που αντίκειται στο κοινό συµφέρον, λαµβάνοντας υπόψη την
ανάγκη νοµικής ασφάλειας και προβλεψιµότητας όσον αφορά τις αποφάσεις της σχετικά
µε τις κρατικές ενισχύσεις. Ένας από τους παράγοντες που θα ληφθούν υπόψη από την
άποψη αυτή αφορά το κατά πόσον ένα µέτρο είναι ανοικτό σε µεγάλο αριθµό δικαιούχων
βάσει αντικειµενικά καθορισµένων κριτηρίων ή εάν περιορίζεται σε ένα µόνο δικαιούχο ή
µικρό αριθµό δικαιούχων.

15. Η Επιτροπή εξετάζει επίσης σε ποιο βαθµό τα οικονοµικά κριτήρια θα πρέπει να ληφθούν
υπόψη κατά το σχεδιασµό των διαδικασιών κρατικών ενισχύσεων, προκειµένου να
απλοποιήσει τις διαδικασίες για την έγκριση απλών υποθέσεων που δεν παρουσιάζουν
σηµαντικά προβλήµατα ανταγωνισµού και να επικεντρώσει τους περιορισµένους πόρους
της στις προβληµατικότερες υποθέσεις.

Προώθηση των ανταλλαγών εµπειριών και συντονισµένων δράσεων αξιολόγησης

16. Προκειµένου να προωθήσει τη διαδικασία αξιολόγησης από «οµοτίµους» µέσω του
Πίνακα Αποτελεσµάτων, η Επιτροπή δηµιούργησε ένα φόρουµ κρατών µελών
προκειµένου να ενθαρρύνει τις ανταλλαγές εµπειριών για διάφορα θέµατα των πολιτικών
των κρατών µελών όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις, συµπεριλαµβανοµένων των
εµπειριών από εθνικές δράσεις αξιολόγησης. Μέχρι στιγµής, η δυνατότητα αυτή
ουσιαστικά υποχρησιµοποιείται και το φόρουµ αποτελείται προς το παρόν από σειρά
συνδέσµων διαδικτύου στις ιστοσελίδες των αρχών ορισµένων, αλλά όχι όλων, των
κρατών µελών. Η Επιτροπή προτίθεται να αναπτύξει περαιτέρω αυτό το φόρουµ σε στενή
συνεργασία µε τα κράτη µέλη.

                                                
6 ΕΕ C 111, 8.5.2002, σ. 3
7 COM(2002) 499 τελικό
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17. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι δράσεις εκτίµησης και συγκριτικής αξιολόγησης που
αναλαµβάνονται εκτός του πλαισίου της πολιτικής ανταγωνισµού µπορούν επίσης να
προσφέρουν χρήσιµες εµπειρίες που πρέπει να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο των κρατικών
ενισχύσεων. Για παράδειγµα, οι δράσεις συγκριτικής αξιολόγησης των εθνικών πολιτικών
Ε&ΤΑ, και για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των δηµόσιων µηχανισµών
στήριξης της Ε&ΤΑ που αναλαµβάνονται µε σκοπό να διευκολυνθεί η επίτευξη του
στόχου της Βαρκελώνης όσον αφορά την αύξηση των δαπανών Ε&Α, ενδέχεται να
προσφέρουν χρήσιµες πληροφορίες για την εξέταση της αποτελεσµατικότητας και
αποδοτικότητας διαφόρων ειδών µέτρων κρατικής ενίσχυσης σε σύγκριση µε άλλα
διαθέσιµα µέσα πολιτικής8. Κατά τον ίδιο τρόπο, από τις εργασίες της Επιχειρησιακής
Οµάδας για την Απλούστευση του Επιχειρηµατικού Περιβάλλοντος (BEST)9 ενδέχεται να
προκύψουν πολύτιµοι δείκτες όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα διαφορετικών
µορφών ενίσχυσης για τις ΜΜΕ.

Συνέχιση των προσπαθειών της για την απλοποίηση, εκσυγχρονισµό και διευκρίνηση
των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις

18. Η Επιτροπή συνεχίζει τις προσπάθειές της όσον αφορά τον εκσυγχρονισµό, την
απλοποίηση και τη διευκρίνηση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις. Η έγκριση του
νέου πολυτοµεακού πλαισίου που αναφέρεται στην παράγραφο 12 ανωτέρω αποτελεί
σηµαντικό βήµα προς αυτή την κατεύθυνση. Το νέο πλαίσιο περιλαµβάνει µια σαφέστερη
σειρά κανόνων για την αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων υπέρ µεγάλων
περιφερειακών επενδυτικών σχεδίων και ταυτόχρονα καταργεί την υποχρέωση εκ των
προτέρων κοινοποίησης πολλών σχεδίων ενισχύσεων, υπό τον όρο ότι η ενίσχυση
χορηγείται στο πλαίσιο εγκεκριµένου περιφερειακού καθεστώτος ενισχύσεων.
Ταυτόχρονα, το νέο πλαίσιο συγκεντρώνει και κωδικοποιεί σε ένα κείµενο τα
διαφορετικά τοµεακά κείµενα τα οποία προηγουµένως ίσχυαν στους τοµείς του χάλυβα,
των συνθετικών ινών και της αυτοκινητοβιοµηχανίας.

19. Όσον αφορά τους τοµείς του χάλυβα και άνθρακα, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση στην
οποία διευκρινίζονται ορισµένες πτυχές της εξέτασης υποθέσεων ανταγωνισµού που
προκύπτουν από τη λήξη της συµφωνίας ΕΚΑΧ, και επεξηγεί επίσης την εφαρµογή των
διαδικασιών για τις κρατικές ενισχύσεις µετά τη λήξη της  συµφωνίας ΕΚΑΧ10. Η
Επιτροπή εξέδωσε επίσης κανονισµό που θεσπίζει κανόνες για τη χορήγηση κρατικών
ενισχύσεων στη βιοµηχανία άνθρακα µε σκοπό να συµβάλει στην αναδιοργάνωση της εν
λόγω βιοµηχανίας11.

20. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών διαβούλευσης µε τα κράτη µέλη και τρίτους
ενδιαφερόµενους που καθορίζονται στον κανονισµό ΕΚ 994/98, η Επιτροπή είναι στη
διαδικασία έγκρισης ενός κανονισµού εξαίρεσης κατά κατηγορίες όσον αφορά τις
κρατικές ενισχύσεις για την απασχόληση, που θα καταργήσει την υποχρέωση εκ των
προτέρων κοινοποίησης πολλών κρατικών ενισχύσεων µε σκοπό τη δηµιουργία
απασχόλησης ή την ενίσχυση εργαζοµένων σε µειονεκτική θέση ή µε ειδικές ανάγκες.

                                                
8 Βλέπε για παράδειγµα, Συγκριτική Αξιολόγηση των Εθνικών Πολιτικών ΕΤΑ, Πρώτα Αποτελέσµατα,

SEC (2002) 129, 31.1.2002
9 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/best/best_procedure.htm
10 ΕΕ C 152, 26.06.2002, σ. 5
11 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1407/2002 της 23ης Ιουλίου 2002 σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις στη

βιοµηχανία άνθρακα.
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21. Η Επιτροπή επανεξετάζει τον κοινοτικό ορισµό των «µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων»,
που χρησιµοποιείται από την Επιτροπή για διάφορους σκοπούς, συµπεριλαµβανοµένου
του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων. Μόλις καταλήξει σε ένα νέο ορισµό, η Επιτροπή
θα υποβάλει προς διαβούλευση σχέδιο τροποποιήσεων των εξαιρέσεων κατά κατηγορίες
για τις ενισχύσεις προς τις ΜΜΕ και για τις ενισχύσεις εκπαίδευσης προκειµένου να
ενσωµατωθεί σε αυτές ο νέος ορισµός. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή θα εξετάσει το
ενδεχόµενο επέκτασης του πεδίου εφαρµογής της εξαίρεσης κατά κατηγορίες για
ενισχύσεις υπέρ των ΜΜΕ προκειµένου να συµπεριληφθούν οι ενισχύσεις για έρευνα και
ανάπτυξη.

22. Στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο σχετικά µε τη µεσοπρόθεσµη επανεξέταση της κοινής γεωργικής πολιτικής12,
η Επιτροπή εξετάζει τις δυνατότητες έγκρισης κανονισµών εξαίρεσης, όπως για
παράδειγµα έναν κανονισµό εξαίρεσης κατά κατηγορίες για διάφορους τύπους κρατικών
ενισχύσεων. Κατ' αυτόν τον τρόπο θα επιταχυνθεί η εφαρµογή των νέων καθεστώτων
κρατικών ενισχύσεων και θα αποφευχθεί η εκ των προτέρων κοινοποίηση διαφόρων
τύπων κρατικών ενισχύσεων στο γεωργικό τοµέα.

23. Η Επιτροπή δηµοσίευσε επίσης ανακοινώσεις σχετικά µε την εφαρµογή των κανόνων
κρατικών ενισχύσεων στο δηµόσιο ραδιοτηλεοπτικό τοµέα13 και σχετικά µε ορισµένες
νοµικές πτυχές όσον αφορά τα κινηµατογραφικά και άλλα οπτικοακουστικά έργα14.

24. Η Επιτροπή δηµοσίευσε ανακοίνωση προκειµένου να διευκρινίσει ότι µια παράνοµη
ενίσχυση που χορηγήθηκε χωρίς να κοινοποιηθεί εκ των προτέρων στην Επιτροπή θα
εξετάζεται σύµφωνα µε τα σχετικά πλαίσια που ίσχυαν κατά τη στιγµή χορήγησης της
ενίσχυσης15.

25. Επιπλέον η Επιτροπή συνεχίζει να διευκρινίζει τη σχέση µεταξύ των κανόνων κρατικών
ενισχύσεων και της παροχής αποζηµίωσης από τα κράτη µέλη για το κόστος παροχής
υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος. Σύµφωνα µε το αίτηµα του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου της Σεβίλλης, το έργο αυτό θα αποτελέσει αντικείµενο ξεχωριστής έκθεσης
προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης.

26. Όσον αφορά τις διαδικασίες κρατικής ενίσχυσης, η Επιτροπή άρχισε πρόσφατα µια
λεπτοµερή εσωτερική επανεξέταση του θέµατος, µε σκοπό να προσδιορίσει τις
δυνατότητες απλοποίησης των διαδικασιών και µείωσης της διάρκειάς τους. Ως
αποτέλεσµα της εν λόγω επανεξέτασης, οι υπηρεσίες της Επιτροπής προσδιόρισαν σειρά
πιθανών αλλαγών που θα αποτελέσουν το αντικείµενο λεπτοµερούς διαβούλευσης µε
εµπειρογνώµονες από τα κράτη µέλη. Οι εργασίες αυτές  ενδέχεται να οδηγήσουν στη
σύνταξη εκτελεστικών διατάξεων όσον αφορά τη µορφή, το περιεχόµενο και τα άλλα
στοιχεία των κοινοποιήσεων, τη µορφή, το περιεχόµενο και τα άλλα στοιχεία των ετήσιων
εκθέσεων, τις λεπτοµέρειες σχετικά µε τις προθεσµίες και τον υπολογισµό των
προθεσµιών, καθώς και τα επιτόκια για την ανάκτηση µιας παράνοµης ενίσχυσης, καθώς
και άλλες προτάσεις για τη βελτίωση των υπαρχουσών διαδικασιών και µεθόδων
εργασίας.

                                                
12 COM(2002) 394 τελικό της 10.7.2002
13 ΕΕ C 320 της 15.11.2001
14 COM(2001) 534 τελικό της 26.09.2001
15 ΕΕ C 119, 22.05.2002, σ. 05
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27. Ειδικότερα, όσον αφορά τις διαδικασίες κρατικών ενισχύσεων στον τοµέα της αλιείας, η
Επιτροπή πρότεινε να καταργηθεί ο ξεχωριστός έλεγχος των υποχρεωτικών
χρηµατοοικονοµικών εισφορών των κρατών µελών σε σχέδια που συγχρηµατοδοτούνται
ως µέρος της κοινοτικής διαρθρωτικής βοήθειας στον εν λόγω τοµέα16.

 ΜΕΡΟΣ III: ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

28. Όπως αναφέρθηκε στην αρχή της παρούσας έκθεσης, τα συµπεράσµατα της Στοκχόλµης
και της Βαρκελώνης όσον αφορά τη µείωση των γενικών επιπέδων ενίσχυσης και τον
επαναπροσανατολισµό των ενισχύσεων προς οριζόντιους στόχους κοινού συµφέροντος,
συµπεριλαµβανοµένων των στόχων οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής, απευθύνονται
στα κράτη µέλη. Ωστόσο, το Συµβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να αναλάβει ενεργό ρόλο
παρακολουθώντας την εφαρµογή των εν λόγω συµπερασµάτων και παρέχοντας ένα
φόρουµ για την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών. Η Επιτροπή
προτίθεται να αναπτύξει περαιτέρω το υπάρχον φόρουµ για το σκοπό αυτό.

29. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καλεί όλα τα κράτη µέλη να υποβάλουν, ει δυνατόν πριν την
31η ∆εκεµβρίου 2002, πληροφορίες όσον αφορά τα µέτρα που έλαβαν προκειµένου να
εφαρµοστούν τα συµπεράσµατα των Ευρωπαϊκών Συµβουλίων της Στοκχόλµης και της
Βαρκελώνης όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις καθώς και τα συµπεράσµατα του
Συµβουλίου της 5ης ∆εκεµβρίου 2001. Από την πλευρά της, η Επιτροπή θα διαβιβάσει τις
ληφθείσες πληροφορίες στα άλλα κράτη µέλη µαζί µε τα αποτελέσµατα της µελέτης όσον
αφορά τα κριτήρια για την αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα των ενισχύσεων,
όπως αναφέρθηκε ανωτέρω. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα οργανώσουν στη συνέχεια
πολυµερή συνάντηση µε εµπειρογνώµονες από τα κράτη µέλη, στην οποία θα συζητηθούν
σε βάθος τα διάφορα στοιχεία που παρείχαν τα κράτη µέλη, και θα συµπεριλάβει µία
σύνθεση στον Πίνακα Αποτελεσµάτων για τις κρατικές ενισχύσεις του 2003. Επίσης,
µπορεί να προβλεφθεί µια σύντοµη έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο των Αθηνών.

30. Ανάλογα µε το αποτέλεσµα της εν λόγω πρώτης δράσης, θα εξεταστεί η σκοπιµότητα
επανάληψής της σε ετήσια βάση.

31. Εκτός από αυτό, η Επιτροπή θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για απλοποίηση,
εκσυγχρονισµό και διευκρίνιση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, δίνοντας
ιδιαίτερη έµφαση στην απλοποίηση και συντόµευση των σχετικών διαδικασιών. Ενόψει
της λήξης των κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών για τη διάσωση και αναδιάρθρωση
προβληµατικών επιχειρήσεων το 2004, ένα είδος ενισχύσεων που θεωρείται γενικά ως
από τα πλέον επικίνδυνα όσον αφορά τη στρέβλωση του ανταγωνισµού, η Επιτροπή
προτίθεται να αρχίσει το 2003 µια διεξοδική εκτίµηση της λειτουργίας των υφιστάµενων
κατευθυντήριων γραµµών.

                                                
16 Πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για την τροποποίηση του κανονισµού του Συµβουλίου  (EΚ)

αριθ. 2792/1999 για καθορισµό των λεπτοµερών κανόνων και ρυθµίσεων σχετικά µε την κοινοτική
διαρθρωτική βοήθεια στον τοµέα της αλιείας, άρθρο 19 όσον αφορά τις «υποχρεωτικές
χρηµατοοικονοµικές εισφορές και κρατικές ενισχύσεις»,  COM(2002) 187 τελικό της 28.5.2002, σ. 11.


