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Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να
υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με τους αναθεωρημένους κανόνες για τις
κρατικές ενισχύσεις που αφορούν σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού
ενδιαφέροντος

Βρυξέλλες, 23 Φεβρουαρίου 2021

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε σήμερα δημόσια διαβούλευση με την οποία καλεί όλα τα
ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με την προτεινόμενη στοχευμένη
αναθεώρηση της ανακοίνωσης για τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις που αφορούν
σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος («ανακοίνωση ΣΕΚΕΕ»). Τα ενδιαφερόμενα
μέρη μπορούν να απαντήσουν στη διαβούλευση εντός οκτώ εβδομάδων, έως τις 20 Απριλίου 2021.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος, κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού,
δήλωσε: «Προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι τεράστιες προκλήσεις όσον αφορά την καινοτομία
και τις υποδομές με σκοπό την πράσινη και την ψηφιοποιημένη οικονομία μας, οι κίνδυνοι μπορεί να
είναι υπερβολικά μεγάλοι για να τους αναλάβει ένα μόνο κράτος μέλος ή μία μόνο εταιρεία. Οι
κανόνες μας που αφορούν σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος έχουν ήδη προλειάνει
το έδαφος για τρία διασυνοριακά έργα σχετικά με περισσότερο καινοτόμες και βιώσιμες μπαταρίες και
μικροτσίπ. Συγκεντρώνουν γνώσεις και πόρους τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα
σε ολόκληρη την Ευρώπη, διασφαλίζοντας παράλληλα αφενός μεν ότι οι κρατικές ενισχύσεις θα
προσελκύσουν ιδιωτικές επενδύσεις, αφετέρου δε ότι οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού θα
ελαχιστοποιηθούν. Καλούμε τώρα τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους
σχετικά με στοχευμένη αναθεώρηση των εν λόγω κανόνων, προκειμένου, για παράδειγμα, να
διευκολυνθεί περαιτέρω η συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα έργα αυτά και να
διασφαλιστεί ότι είναι πραγματικά ανοικτά και διαφανή για όλα τα κράτη μέλη που επιθυμούν να
συμμετάσχουν.»

Στόχος της ανακοίνωσης ΣΕΚΕΕ είναι να διευκολύνει την εμφάνιση διασυνοριακών έργων μεγάλης
κλίμακας με σημαντικά οφέλη για την οικονομία της ΕΕ και για τους πολίτες της, καθώς θα
αντιμετωπίσουν σημαντικές ανεπάρκειες της αγοράς στις στρατηγικές αλυσίδες αξίας.

Η Επιτροπή διενήργησε αξιολόγηση της παρούσας ανακοίνωσης ΣΕΚΕΕ στο πλαίσιο του ελέγχου
καταλληλότητας των κρατικών ενισχύσεων. Η αξιολόγηση έδειξε ότι οι ισχύουσες διατάξεις της
ανακοίνωσης ΣΕΚΕΕ λειτουργούν ικανοποιητικά σε γενικές γραμμές και αποτελούν αποτελεσματικό
μέσο για τη διευκόλυνση της εμφάνισης ΣΕΚΕΕ. Ταυτόχρονα, ενδέχεται να χρειαστούν ορισμένες
στοχευμένες προσαρμογές ώστε να αποσαφηνιστούν οι σχετικοί κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις,
καθώς και ορισμένες έννοιες σύμφωνα με την πρακτική της Επιτροπής.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή προτείνει ορισμένες στοχευμένες αλλαγές προκειμένου να αποτυπωθεί η
πείρα που αποκτήθηκε από την εφαρμογή των ισχυόντων κανόνων και να ευθυγραμμιστεί η
ανακοίνωση με τις τρέχουσες προτεραιότητες της ΕΕ:

α) να αποσαφηνίσει ορισμένες έννοιες (για παράδειγμα, τον ορισμό του «ολοκληρωμένου έργου»)
και να παράσχει περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με ορισμένα κριτήρια που καθορίζονται στην
ανακοίνωση, όπως οι κανόνες που εφαρμόζονται όταν η δημόσια στήριξη από διαφορετικές πηγές,
καθώς και των κονδυλίων της ΕΕ, συνδυάζεται για τη χρηματοδότηση ενός ΣΕΚΕΕ·

β) να διευκολύνει την άμεση και έμμεση συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)
στα ΣΕΚΕΕ, σύμφωνα με τη βιομηχανική στρατηγική και τη στρατηγική για τις ΜΜΕ της Επιτροπής. Εν
προκειμένω, το σχέδιο αναθεωρημένης ανακοίνωσης αναγνωρίζει τον ειδικό ρόλο που διαδραματίζουν
οι ΜΜΕ στην οικονομία της ΕΕ και προτείνει να απλουστευθεί η αξιολόγηση της Επιτροπής, όταν οι
κρατικές ενισχύσεις, ιδίως στις ΜΜΕ, είναι λιγότερο πιθανό να στρεβλώσουν αδικαιολόγητα τον
ανταγωνισμό, λόγω του ύψους τους για παράδειγμα·

γ) να ενισχύσει περαιτέρω τον ανοιχτό χαρακτήρα των ΣΕΚΕΕ (προβλέποντας, για παράδειγμα,
ότι πρέπει να παρέχεται σε όλα τα κράτη μέλη πραγματική δυνατότητα συμμετοχής σε ένα αναδυόμενο
έργο) και τη συνέπειά τους με τις πολιτικές της ΕΕ, επιτρέποντας ιδίως την πράσινη μετάβαση και
τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/closed-consultations/2021-ipcei_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2008
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_416


Το σχέδιο ανακοίνωσης ΣΕΚΕΕ και όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση είναι
διαθέσιμες στο διαδίκτυο.

Επόμενα βήματα

Η ισχύς της τρέχουσας ανακοίνωσης ΣΕΚΕΕ παρατάθηκε έως το τέλος του 2021, ώστε να διασφαλιστεί
προβλεψιμότητα και ασφάλεια δικαίου κατά τη διαδικασία αναθεώρησης.

Εκτός από τη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη που ξεκίνησε σήμερα, το προτεινόμενο κείμενο
της ανακοίνωσης ΣΕΚΕΕ θα συζητηθεί επίσης σε συνεδρίαση μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών
μελών, η οποία θα πραγματοποιηθεί προς το τέλος της περιόδου διαβούλευσης. Η διαδικασία αυτή θα
εξασφαλίσει ότι τόσο τα κράτη μέλη όσο και τα ενδιαφερόμενα μέρη θα έχουν επαρκείς ευκαιρίες να
υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους για το σχέδιο πρότασης της Επιτροπής.

Η έκδοση της νέας ανακοίνωσης ΣΕΚΕΕ προγραμματίζεται για το δεύτερο εξάμηνο του 2021.

Ιστορικό

Τον Ιούνιο του 2014, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τα σημαντικά έργα κοινού
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ), στην οποία καθορίζονται τα κριτήρια βάσει των οποίων τα κράτη
μέλη μπορούν να υποστηρίζουν διακρατικά έργα στρατηγικής σημασίας για την ΕΕ βάσει του άρθρου
107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).
Σκοπός του πλαισίου αυτού είναι να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να στηρίξουν έργα που συμβάλλουν
σαφώς στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της ΕΕ.

Η ανακοίνωση για τα ΣΕΚΕΕ συμπληρώνει άλλους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, όπως ο γενικός
κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία και το πλαίσιο για την έρευνα, την ανάπτυξη και την
καινοτομία, το οποίο καθιστά δυνατή τη στήριξη καινοτόμων έργων με ευνοϊκούς όρους.

Από το 2014, η ανακοίνωση για τα ΣΕΚΕΕ έχει εφαρμοστεί στον τομέα των υποδομών, καθώς και σε
ολοκληρωμένα έργα στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, στον τομέα της μικροηλεκτρονικής
(τον Δεκέμβριο του 2018) και στην αξιακή αλυσίδα των συσσωρευτών (τον Δεκέμβριο του 2019 και
τον Ιανουάριο του 2021).
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