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Κρατικές ενισχύσεις: ελλιπής ενημέρωση και σημαντικό επίπεδο μη 
συμμόρφωσης στα κράτη μέλη, δηλώνουν οι ελεγκτές της ΕΕ 

Σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό των 
παραβάσεων  κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων που εντοπίζουν τα κράτη μέλη. Οι ελεγκτές επισημαίνουν 
σημαντικό επίπεδο μη συμμόρφωσης με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της πολιτικής 
συνοχής και ζητούν να γίνουν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο εγκρίνονται και παρακολουθούνται τα έργα.  

Οι ελεγκτές αξιολόγησαν το επίπεδο μη συμμόρφωσης με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων στον τομέα 
της πολιτικής συνοχής μέχρι το 2014, καθώς και τον βαθμό στον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λάμβανε γνώση 
των αιτιών μη συμμόρφωσης. Εξέτασαν επίσης κατά πόσον οι νέοι κανόνες της Επιτροπής για την περίοδο 
2014-2020 είναι πιθανό να επιφέρουν βελτιώσεις. 

Διαπίστωσαν σημαντικό επίπεδο μη συμμόρφωσης. Περίπου το 20 % των έργων στον τομέα της πολιτικής 
συνοχής που παρουσίαζαν συνάφεια με κρατικές ενισχύσεις περιείχαν σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις 
σφάλματα. Παράλληλα, τα ποσοστά παραβάσεων που εντόπιζαν οι ελεγκτικές αρχές των κρατών μελών ήταν 
πολύ χαμηλότερα από  εκείνα της Επιτροπής ή των ελεγκτών της ΕΕ. Τα κράτη μέλη εντόπισαν σφάλματα μόνο 
σε 3,6 % των σχετικών έργων, ενώ οι ελεγκτές της ΕΕ κατέληξαν σε τουλάχιστον πενταπλάσιο αποτέλεσμα, 
εφαρμόζοντας παρόμοια μεθοδολογία.  

«Οι ελεγκτικές αρχές των κρατών μελών αποτελούν σημαντικό στοιχείο της αλυσίδας ελέγχου στον τομέα της 
πολιτικής συνοχής. Από τις διαπιστώσεις μας όμως προκύπτει ότι, μέχρι στιγμής, οι έλεγχοί τους δεν εστιάζουν 
επαρκώς στις κρατικές ενισχύσεις» δήλωσε ο Oskar Herics, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και 
αρμόδιος για την έκθεση. 

Την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, οι βάσεις δεδομένων της Επιτροπής δεν κατέστησαν δυνατή την 
κατάλληλη ανάλυση σφαλμάτων στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων ούτε κατάφερε η ίδια με τις 
δραστηριότητες παρακολούθησής της να επιτύχει σημαντικές ανακτήσεις κρατικών ενισχύσεων. Σύμφωνα με 
τους ελεγκτές, στις αρχές κυρίως της εν λόγω περιόδου, ήταν σπάνιες οι περιπτώσεις που κράτη μέλη 
κοινοποιούσαν στην Επιτροπή επενδύσεις σε υποδομές για να υποβληθούν σε έγκριση κρατικών ενισχύσεων, 
ενώ, μέχρι τα τέλη του 2012, η Επιτροπή δεν έλεγχε συστηματικά τη συμμόρφωση μεγάλων έργων με τους 
κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. Προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος αυτός, η Επιτροπή θέσπισε νέους 
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κανόνες για την περίοδο 2014-2020, οι οποίοι δεν εξασφαλίζουν όμως πάντοτε ασφάλεια δικαίου. 

Οι ελεγκτές επισημαίνουν ότι η Επιτροπή απλούστευσε τη νομοθεσία για τις κρατικές ενισχύσεις προκειμένου 
να μειώσει τη γραφειοκρατία και να αυξήσει τη διαφάνεια, ενώ παράλληλα μετακύλισε περισσότερες ευθύνες 
στα κράτη μέλη όσον αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των μέτρων ενίσχυσης. Από τα στοιχεία 
παρακολούθησης της Επιτροπής προκύπτει ότι, την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, τα κράτη μέλη 
διέπραξαν πολλά λάθη στον σχεδιασμό και την υλοποίηση καθεστώτων ενίσχυσης. Η μετακύλιση ευθυνών 
εγκυμονεί επομένως τον κίνδυνο αύξησης των σφαλμάτων στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων και χρήζει 
αδιάλειπτης προσοχής. 

Οι ελεγκτές συνιστούν στην Επιτροπή τα εξής:  

• να επιβάλλει διορθωτικά μέτρα στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα μέτρα ενίσχυσης δεν είναι 
σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, 

• να χρησιμοποιεί την οικεία βάση δεδομένων για τις κρατικές ενισχύσεις κατά τρόπο που να 
διευκολύνει την ανάλυση του είδους, της συχνότητας, της σοβαρότητας, της γεωγραφικής προέλευσης και των 
αιτιών των παρατυπιών, καθώς και να παρακολουθεί τακτικά την ικανότητα των κρατών μελών να 
συμμορφώνονται με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, 

• να εγκρίνει μεγάλα έργα μόνον εφόσον έχει πρώτα δοθεί έγκριση για τις κρατικές ενισχύσεις σε 
εσωτερικό επίπεδο, και να ζητεί συστηματικά από τα κράτη μέλη να κοινοποιούν, κατά περίπτωση, τις 
ενισχύσεις, 

• να έχει μεριμνήσει μέχρι τα μέσα του 2017 για τον επαρκή χαρακτήρα τόσο του πεδίου αναφοράς όσο 
και της ποιότητας των ελέγχων που διενεργούν οι ελεγκτικές αρχές σε σχέση με τη συμμόρφωση με τους 
κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, 

• να κάνει χρήση των εξουσιών που διαθέτει για να αναστέλλει τις πληρωμές προς τα κράτη μέλη εάν η 
εκ των προτέρων αιρεσιμότητα που αφορά τις κρατικές ενισχύσεις δεν εκπληρωθεί έως το τέλος του 2016. 

 

Σημείωμα προς τους συντάκτες 

Κρατική ενίσχυση είναι κάθε ενίσχυση που χορηγείται από κράτος μέλος και η οποία στρεβλώνει ή θα 
μπορούσε να στρεβλώσει τον ανταγωνισμό παρέχοντας σε ορισμένες επιχειρήσεις πλεονέκτημα, κατά το μέτρο 
που επηρεάζει τις συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών. Κατ' αρχήν, οι κρατικές ενισχύσεις απαγορεύονται 
προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Ωστόσο, σε ορισμένους τομείς ή 
γεωγραφικές περιοχές ή σε ειδικές περιπτώσεις ενδέχεται οι ενισχύσεις μέχρι ενός ποσού να είναι συμβατές με 
την εσωτερική αγορά.  Κατά την περίοδο 2010-2014, τα κράτη μέλη χορήγησαν ετησίως κρατικές ενισχύσεις 
ύψους κατά μέσο όρο 76,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένων των ενισχύσεων στον 
χρηματοπιστωτικό τομέα, στον σιδηροδρομικό τομέα και σε δημόσιες υπηρεσίες, όπως οι ταχυδρομικές 
υπηρεσίες. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε άνω του 0,5 % του ΑΕγχΠ των κρατών μελών της ΕΕ. 

Η πολιτική συνοχής είναι ένας από τους κύριους τομείς δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ. Για την περίοδο 
2014-2020, ο συνολικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ταμείου 
Συνοχής και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ανέρχεται σε 352 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένος σε 
σύγκριση με τον προϋπολογισμό ύψους 347 δισεκατομμυρίων ευρώ της περιόδου προγραμματισμού 2007-
2013. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Επιτροπής, οι δαπάνες στον τομέα της πολιτικής συνοχής αντιπροσώπευαν 
άνω του ενός τετάρτου των κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν στην ΕΕ κατά την περίοδο 2007-2013. 
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Η ειδική έκθεση αριθ. 24/2016 με τίτλο «Ανάγκη επίτασης των προσπαθειών τόσο για καλύτερη ενημέρωση 
σχετικά με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της πολιτικής συνοχής όσο και για την επιβολή 
τους» είναι διαθέσιμη σε 23 γλώσσες της ΕΕ. 

 

 


