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Κορoνοϊός: Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τη διαβούλευση με τα κράτη
μέλη για την πρόταση παράτασης και προσαρμογής του προσωρινού
πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις

Βρυξέλλες, 2 Οκτωβρίου 2020

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στα κράτη μέλη, προς διαβούλευση, σχέδιο πρότασης για την
παράταση μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021 του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις, το οποίο
είχε εγκριθεί στις 19 Μαρτίου 2020 για τη στήριξη της οικονομίας στο πλαίσιο της επιδημικής έξαρσης
του κορονοϊού, και για την προσαρμογή του πεδίου εφαρμογής του.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος κ. Μαγκρέιτε Βέστεϊγιερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού,
δήλωσε: «Κατά τους τελευταίους επτά μήνες, το προσωρινό μας πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις
άνοιξε το δρόμο για παροχή πιθανής στήριξης από τα κράτη μέλη ύψους σχεδόν 3 τρισεκατομμυρίων
ευρώ σε επιχειρήσεις που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση του κορονοϊού. Θα
εξακολουθήσουμε να υφιστάμεθα τις επιπτώσεις της κρίσης για κάποιο χρονικό διάστημα. Για τον
λόγο αυτό προτείνουμε την παράταση του προσωρινού πλαισίου έως τα μέσα του επόμενου έτους και
την προσαρμογή του στις διαρκείς ανάγκες των επιχειρήσεων, προστατεύοντας παράλληλα την ενιαία
αγορά της ΕΕ. Θα αποφασίσουμε για τα επόμενα βήματα λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις όλων των
κρατών μελών.

Παράλληλα, εργαζόμαστε για τη μελλοντική πορεία ώστε να καταστεί δυνατή η πράσινη και ψηφιακή
ανάκαμψη της Ευρώπης. Οι κανόνες μας για τις κρατικές ενισχύσεις θα διαδραματίσουν σημαντικό
ρόλο καθοδηγώντας τα κράτη μέλη ώστε να διασφαλίσουν ότι οι περιορισμένοι δημόσιοι πόροι είναι
καλά στοχευμένοι, δεν παραγκωνίζουν τις ιδιωτικές επενδύσεις και αξιοποιούν τα οφέλη του
αποτελεσματικού ανταγωνισμού.»

Όπως είχε ήδη ανακοινωθεί κατά την έγκριση του προσωρινού πλαισίου τον Μάρτιο του 2020, η
Επιτροπή αξιολογεί σήμερα την ανάγκη της παράτασής του πέραν της τρέχουσας ισχύος του έως τις 31
Δεκεμβρίου 2020, βάσει σημαντικών λόγων πολιτικής ανταγωνισμού ή οικονομικών λόγων.

Η Επιτροπή απέστειλε στα κράτη μέλη προς διαβούλευση σχέδιο πρότασης σχετικά με

την παράταση, εντός των ισχυόντων ορίων, των υφιστάμενων διατάξεων του προσωρινού
πλαισίου (μεταξύ άλλων για τη στήριξη της ρευστότητας) για επιπλέον έξι μήνες, έως τις 30
Ιουνίου 2021. Στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη να στηρίξουν τις επιχειρήσεις
στο πλαίσιο της κρίσης του κορονοϊού, ιδίως στις περιπτώσεις που η ανάγκη ή η ικανότητα
χρήσης του προσωρινού πλαισίου δεν έχει αξιοποιηθεί πλήρως μέχρι στιγμής, προστατεύοντας
παράλληλα τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού·

την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του προσωρινού πλαισίου, λαμβάνοντας υπόψη τη
συνεχιζόμενη οικονομική αβεβαιότητα και τις ανάγκες των επιχειρήσεων με σημαντικές απώλειες
κύκλου εργασιών, επιτρέποντας στα κράτη μέλη να συνεισφέρουν στα πάγια έξοδα των
επιχειρήσεων που δεν καλύπτονται από τα έσοδά τους. Η στήριξη των επιχειρήσεων αυτών, μέσω
της συνεισφοράς στην κάλυψη μέρους των εξόδων τους σε προσωρινή βάση, αποσκοπεί στην
πρόληψη της επιδείνωσης του κεφαλαίου τους, στη διατήρηση της επιχειρηματικής τους
δραστηριότητας και στην παροχή ισχυρού εφαλτηρίου για την ανάκαμψή τους και

την προσαρμογή των όρων για τα μέτρα ανακεφαλαιοποίησης δυνάμει του προσωρινού
πλαισίου, ιδίως για την αποχώρηση του κράτους από επιχειρήσεις στις οποίες ήταν υφιστάμενος
μέτοχος πριν από την ανακεφαλαιοποίηση. Οι προτεινόμενες αλλαγές θα επιτρέψουν στο κράτος
να μη συμμετέχει πλέον στο μετοχικό κεφάλαιο των εν λόγω επιχειρήσεων μέσω ανεξάρτητης
αποτίμησης, διατηρώντας παράλληλα τις διασφαλίσεις για τη διατήρηση του αποτελεσματικού
ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά.

Τα κράτη μέλη έχουν τώρα τη δυνατότητα να σχολιάσουν το σχέδιο πρότασης της Επιτροπής.

Ιστορικό

Το προσωρινό πλαίσιο τροποποιήθηκε για πρώτη φορά στις 3 Απριλίου 2020. Με την τροποποίηση
αυξήθηκαν οι δυνατότητες δημόσιας στήριξης της έρευνας, των δοκιμών και της παραγωγής

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_496
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_570


προϊόντων σχετικών με την καταπολέμηση της έξαρσης του κορονοϊού, με στόχο την προστασία των
θέσεων εργασίας και την περαιτέρω στήριξη της οικονομίας. Στις 8 Μαΐου 2020, η Επιτροπή ενέκρινε
δεύτερη τροποποίηση με την οποία επέκτεινε το πεδίο εφαρμογής του προσωρινού πλαισίου σε μέτρα
ανακεφαλαιοποίησης και χρέους μειωμένης εξασφάλισης. Στις 29 Ιουνίου 2020, η Επιτροπή ενέκρινε
τρίτη τροποποίηση με την οποία επέκτεινε το πεδίο εφαρμογής του προσωρινού πλαισίου για την
περαιτέρω στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και νεοφυών επιχειρήσεων και την παροχή κινήτρων για
ιδιωτικές επενδύσεις. Το προσωρινό πλαίσιο επρόκειτο αρχικά να λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2020, με
εξαίρεση τα μέτρα ανακεφαλαιοποίησης που μπορούν να εγκριθούν έως τις 30 Ιουνίου 2021.
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