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Γενικός κανονισµός απαλλαγής κατά κατηγορία  
Περίληψη για τους πολίτες 

 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει νέα νοµοθεσία που καθιστά τον έλεγχο των 
κρατικών ενισχύσεων απλούστερο και ταχύτερο 
 
Τα κράτη µέλη θα µπορούν να χορηγούν ολόκληρες κατηγορίες κρατικών ενισχύσεων χωρίς 
να τις κοινοποιούν προηγουµένως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  
 
 
1. ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΕΛΕΓΧΕΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ;  
 
Οι κρατικές ενισχύσεις µπορεί να είναι πραγµατικά επωφελείς για την κοινωνία, για παράδειγµα 
µε τη βελτίωση του περιβάλλοντος, µε την ενθάρρυνση της έρευνας και ανάπτυξης ή µε την 
προώθηση της επιµόρφωσης των εργαζοµένων. Ωστόσο, η στήριξη από το κράτος µπορεί να έχει 
και δυσµενείς συνέπειες, διότι βοηθά ενδεχοµένως επιχειρήσεις που δεν είναι αποδοτικές να 
συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους, πράγµα που µακροπρόθεσµα θα οδηγήσει σε υψηλότερες 
τιµές για τους καταναλωτές. Οι επιχειρήσεις µπορούν επίσης να ασκήσουν πιέσεις στις 
κυβερνήσεις απειλώντας ότι θα µεταφέρουν τις επενδύσεις τους στη χώρα που παρέχει τις 
µεγαλύτερες επιδοτήσεις. 
 
Οι κρατικές ενισχύσεις πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή για να εξασφαλίζεται ότι 
συµβάλλουν στην επίτευξη στόχων που έχουν συµφωνηθεί από κοινού. Η Επιτροπή δέχεται κάθε 
χρόνο πολλές εκατοντάδες τέτοιων κοινοποιήσεων πολλές από τις οποίες είναι σαφές ότι 
υπηρετούν αξιόλογους στόχους.  
 
2. ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ Η ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ; 
 
Η Επιτροπή θέλει να εξασφαλίσει την ταχύτερη δυνατή έγκριση ενισχύσεων που είναι σαφές ότι 
είναι συµβατές. Με τη νέα νοµοθεσία (που έχει τη µορφή κανονισµού) θα εγκρίνονται 
αυτοµάτως ολόκληρες κατηγορίες ενισχύσεων χωρίς να υπάρχει ανάγκη κοινοποίησης. Στην 
πράξη αυτό σηµαίνει ότι τα κράτη µέλη θα µπορούν να χορηγούν ενισχύσεις ταχύτερα. Έτσι 
µειώνεται η γραφειοκρατία για τα κράτη µέλη, τους δικαιούχους των ενισχύσεων και την 
Επιτροπή.  
 
Η νοµοθεσία αυτή, αφενός, απλουστεύει τις υφιστάµενες διατάξεις που προβλέπουν αυτόµατη 
έγκριση1 ενισχύσεων και, αφετέρου, τις ενοποιεί σε ένα ενιαίο νοµοθετικό κείµενο. Επίσης 
απαλλάσσει ορισµένα νέα είδη ενισχύσεων. Η Επιτροπή έχει εξουσιοδοτηθεί από το Συµβούλιο 
Υπουργών της ΕΕ2 να εκδίδει κανονισµούς του είδους αυτού.  
 
Με τον τρόπο αυτόν, γίνονται απλοί και διαφανείς οι κανόνες για τους δικαιούχους των 
ενισχύσεων και για τα κράτη µέλη. 

                                                 
1 Πλήρης κατάλογος των υφιστάµενων κανονισµών διατίθεται στην εξής διεύθυνση: 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm  
2 Κανονισµός του Συµβουλίου αριθ. 994/1998.  

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
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3. ΠΟΙΟΣ ΩΦΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΑΥΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ; 
 
Ανάµεσα στα διάφορα µέτρα που προβλέπει ο κανονισµός προκειµένου να εξασφαλιστεί 
ανάπτυξη και απασχόληση για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, 
περιλαµβάνονται τα εξής: 
 

• Ενισχύσεις σε µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ): Οι µικρές επιχειρήσεις 
αποτελούν µια από τις κυριότερες κινητήριες δυνάµεις της οικονοµίας, αλλά συχνά 
αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήµατα. Ο κανονισµός επιτρέπει διάφορα είδη ενισχύσεων 
στις ΜΜΕ, όπως: ενισχύσεις για επενδύσεις σε µηχανήµατα ή για την πρόσληψη 
πρόσθετου προσωπικού, ενισχύσεις υπό µορφή κεφαλαίων υψηλού επιχειρηµατικού 
κινδύνου, ενισχύσεις καινοτοµίας και ενισχύσεις για την µερική κάλυψη του κόστους των 
δικαιωµάτων πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας.  

 
• Κοινωνικές ενισχύσεις: Εκτός από τις ενισχύσεις που επιτρέπουν την επιδότηση 

προσωπικού που απασχολείται σε νέες επενδύσεις σε ΜΜΕ ή σε ενισχυόµενες περιοχές, 
η νέα νοµοθεσία προβλέπει ενισχύσεις που βοηθούν άτοµα µε αναπηρία ή άλλου είδους 
µειονεκτήµατα να βρουν κανονικές θέσεις εργασίας. Ο κανονισµός ευνοεί επίσης τις 
ενισχύσεις για την επιµόρφωση των εργαζοµένων, πράγµα που είναι προς όφελος τόσο 
των εργοδοτών όσο και των εργαζοµένων.  

 
• Περιφερειακές ενισχύσεις: Ο κανονισµός επιτρέπει περιφερειακές επενδυτικές 

ενισχύσεις, κυρίως εφόσον χάρη σε αυτές δηµιουργούνται νέες επιχειρήσεις στις πιο 
µειονεκτικές περιοχές. Σε ενισχυόµενες περιοχές επιτρέπεται και η χορήγηση ενισχύσεων 
για νεοσύστατες επιχειρήσεις σε φάση εκκίνησης ώστε να δοθούν περισσότερα κίνητρα 
για επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες.  

 
• Περιβαλλοντικές ενισχύσεις: Ο κανονισµός διευκολύνει τη χορήγηση από τις αρχές των 

κρατών µελών σηµαντικού αριθµού ενισχύσεων για την προστασία του περιβάλλοντος ή 
για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, όπως: ενισχύσεις για την προώθηση 
επενδύσεων στην εξοικονόµηση ενέργειας ή επενδύσεων σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 
και ενισχύσεις υπό µορφή µείωσης της περιβαλλοντικής φορολογίας, µεταξύ άλλων.  

 
• Ενισχύσεις για τη γυναικεία επιχειρηµατικότητα : Ο µέσος αριθµός των επιχειρήσεων 

που ιδρύονται από γυναίκες είναι χαµηλότερος σε σχέση µε τους άνδρες. Αυτό αποτελεί 
εµπόδιο για την οικονοµική ανάπτυξη της Κοινότητας. Για τον λόγο αυτόν, ο κανονισµός 
προβλέπει, για πρώτη φορά, µέτρα ενίσχυσης όσον αφορά το κόστος της φροντίδας των 
παιδιών και της φροντίδας των γονέων, ενώ επιτρέπει τη στήριξη µικρών επιχειρήσεων 
που έχουν ιδρυθεί και διατηρούνται από γυναίκες.  

 
• Ενισχύσεις Έρευνας & Ανάπτυξης & Καινοτοµίας (Ε&Α&Κ): Ο κανονισµός 

προβλέπει τη δυνατότητα λήψης διαφόρων µέτρων που περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, 
ενισχύσεις για σχέδια Ε&Α, καθώς και µέτρα ενίσχυσης νέων καινοτόµων επιχειρήσεων.  

  
4. ΠΟΤΕ ΘΑ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ; 
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Η νοµοθεσία εγκρίθηκε στις 7 Ιουλίου και έχει άµεση εφαρµογή. Θα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης µέσα στον Ιούλιο του 2008 και θα αρχίσει να ισχύει µετά 
από 20 ηµέρες.  
 


