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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε δεύτερη τροποποίηση για την επέκταση του προσωρινού πλαισίου για
τις κρατικές ενισχύσεις, το οποίο είχε εγκριθεί στις 19 Μαρτίου 2020, για να δώσει τη δυνατότητα στα
κράτη μέλη να στηρίξουν την οικονομία στο πλαίσιο της έξαρσης του κορονοϊού. Η πρώτη τροποποίηση
εγκρίθηκε στις 3 Απριλίου 2020.

Με βάση τους οριζόντιους αυτούς κανόνες και σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, η Επιτροπή έχει
εγκρίνει μέχρι σήμερα κρατικές ενισχύσεις ύψους 1,9 τρισ. ευρώ για την οικονομία της ΕΕ — με σκοπό
την παροχή στις επιχειρήσεις της ρευστότητας που χρειάζονται επειγόντως, τη διάσωση θέσεων
εργασίας, τη δυνατότητα πραγματοποίησης έρευνας και ανάπτυξης και τη διασφάλιση της προμήθειας
προϊόντων για την καταπολέμηση της έξαρσης του κορονοϊού. Η δεύτερη αυτή τροποποίηση
συμπληρώνει τα είδη μέτρων που καλύπτονται ήδη από το προσωρινό πλαίσιο και τους υφιστάμενους
κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, καθορίζοντας κριτήρια βάσει των οποίων τα κράτη μέλη μπορούν να
παρέχουν ανακεφαλαιοποιήσεις και χρέος μειωμένης εξασφάλισης στις εταιρείες που έχουν ανάγκη,
προστατεύοντας παράλληλα τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού στην ΕΕ.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος, Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε:
«Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τα κράτη μέλη για να διασφαλίσουμε την πρόσβαση των
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στη ρευστότητα που χρειάζονται επειγόντως. Οι κανόνες μας δίνουν σήμερα
επίσης τη δυνατότητα παροχής στήριξης μέσω χρέους μειωμένης εξασφάλισης. Καθώς η κρίση
εξελίσσεται, πολλές επιχειρήσεις θα χρειαστούν επίσης κεφάλαια για να επιβιώσουν. Εάν τα κράτη μέλη
αποφασίσουν να παρέμβουν, θα εφαρμόσουμε τους σημερινούς κανόνες για να διασφαλίσουμε ότι οι
φορολογούμενοι αμείβονται επαρκώς και ότι η στήριξη υπόκειται σε όρους, μεταξύ των οποίων
απαγόρευση καταβολής μερισμάτων και πριμοδοτήσεων, και συνοδεύεται από περαιτέρω μέτρα για τον
περιορισμό των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού. Για λόγους δημόσιας διαφάνειας, οι μεγάλες εταιρείες
πρέπει επίσης να υποβάλουν έκθεση σχετικά με τη χρήση των ενισχύσεων που λαμβάνουν και τη
συμμόρφωσή τους με τις ευθύνες που συνδέονται με την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Για να
μπορέσουμε να ανακάμψουμε δυναμικά από αυτή την κρίση, οφείλουμε να προασπιστούμε τις
ευρωπαϊκές αξίες και την ανάγκη για ίσους όρους ανταγωνισμού.

Γι' αυτό χρειάζονται πολύ περισσότερα από τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων. Χρειαζόμαστε ένα
πράσινο και ψηφιακό ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης, προς όφελος όλων των Ευρωπαίων καταναλωτών.
Είναι προς το συμφέρον ολόκληρης της Ευρώπης να μεριμνήσουμε ώστε η τρέχουσα παγκόσμια
συμμετρική κρίση να μη μετατραπεί σε ασύμμετρο κλυδωνισμό εις βάρος των κρατών μελών που έχουν
λιγότερες δυνατότητες στήριξης της βιομηχανίας τους και εις βάρος της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ
συνολικά.»

Ενίσχυση ανακεφαλαιοποίησης σε εταιρείες
Τα επείγοντα μέτρα, τα οποία χρειάστηκε να λάβουν τα κράτη μέλη για να διαχειριστούν την έξαρση του
κορονοϊού, επηρέασαν την ικανότητα πολλών ευρωπαϊκών εταιρειών να παράγουν αγαθά ή να παρέχουν
υπηρεσίες, και προκάλεσαν ζημίες που οδηγούν σε μείωση των ιδίων κεφαλαίων τους καθώς και της
ικανότητάς τους να δανείζονται στις αγορές. Συνεπώς, με τη δεύτερη αυτή τροποποίηση διευρύνεται το
προσωρινό πλαίσιο ώστε να διευκολυνθούν οι εύστοχες δημόσιες παρεμβάσεις υπό μορφή ενίσχυσης
ανακεφαλαιοποίησης προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις που την έχουν ανάγκη, με αποτέλεσμα
να μειωθεί συνολικά ο κίνδυνος για την οικονομία της ΕΕ.

Ταυτόχρονα, το προσωρινό πλαίσιο προβλέπει ορισμένες διασφαλίσεις για την αποφυγή αδικαιολόγητων
στρεβλώσεων του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά. Επιπλέον, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να
σχεδιάζουν εθνικά μέτρα σύμφωνα με πρόσθετους στόχους πολιτικής, όπως η περαιτέρω διευκόλυνση
του πράσινου και ψηφιακού μετασχηματισμού των οικονομιών τους ή η πρόληψη της απάτης, της
φοροδιαφυγής ή της επιθετικής φοροαποφυγής.

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_2nd_amendment_temporary_framework_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2020_091_I_0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.112.01.0001.01.ENG&amp;toc=OJ:C:2020:112I:TOC


i) Όροι σχετικά με την αναγκαιότητα, την καταλληλότητα και το μέγεθος της παρέμβασης:
Ενίσχυση ανακεφαλαιοποίησης θα πρέπει να χορηγείται μόνο εάν δεν διατίθεται άλλη κατάλληλη λύση.
Η παρέμβαση πρέπει επίσης να είναι προς το κοινό συμφέρον, λόγου χάρη για να αποφευχθούν,
αφενός, κοινωνικές δυσχέρειες και ανεπάρκεια της αγοράς λόγω σημαντικής απώλειας θέσεων εργασίας,
και, αφετέρου, η έξοδος μιας καινοτόμου εταιρείας, η έξοδος μιας εταιρείας συστημικής σημασίας ή ο
κίνδυνος διαταραχής στην παροχή σημαντικής υπηρεσίας. Τέλος, η ενίσχυση πρέπει να περιορίζεται
στην εξασφάλιση της βιωσιμότητας της εταιρείας και στην αποκατάσταση της διάρθρωσης του
κεφαλαίου του δικαιούχου στα επίπεδα που ήταν πριν από την έξαρση του κορονοϊού.

ii) Όροι για την είσοδο του κράτους στο κεφάλαιο εταιρειών και τη σχετική αμοιβή: Το κράτος
πρέπει να αμείβεται επαρκώς για τους κινδύνους που αναλαμβάνει με την ενίσχυση
ανακεφαλαιοποίησης. Επιπλέον, ο μηχανισμός αμοιβής πρέπει να παρέχει κίνητρα στους δικαιούχους
και/ή στους ιδιοκτήτες για εξαγορά των μετοχών που απέκτησε το κράτος μέσω της κρατικής ενίσχυσης
ώστε να διασφαλίζεται ο προσωρινός χαρακτήρας της κρατικής παρέμβασης.

iii) Όροι σχετικά με την έξοδο του κράτους από το κεφάλαιο των οικείων εταιρειών: Οι
δικαιούχοι και τα κράτη μέλη υποχρεούνται να αναπτύξουν στρατηγική εξόδου, ιδίως όσον αφορά τις
μεγάλες εταιρείες που έχουν λάβει σημαντική ενίσχυση ανακεφαλαιοποίησης από το κράτος. Εάν, έξι έτη
μετά την ενίσχυση ανακεφαλαιοποίησης προς τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες ή μέχρι επτά
έτη για τις υπόλοιπες εταιρείες, η έξοδος του κράτους είναι αμφίβολη, θα πρέπει να κοινοποιείται στην
Επιτροπή σχέδιο αναδιάρθρωσης για τον δικαιούχο.

iv) Όροι σχετικά με τη διακυβέρνηση: Μέχρι την πλήρη έξοδο του κράτους, οι δικαιούχοι υπόκεινται
σε απαγόρευση καταβολής μερισμάτων και επαναγοράς μετοχών. Επιπλέον, μέχρι να εξοφληθεί
τουλάχιστον το 75 % της ανακεφαλαιοποίησης, εφαρμόζεται αυστηρός περιορισμός στις αποδοχές της
διοίκησης, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης πριμοδοτήσεων. Οι όροι αυτοί αποσκοπούν επίσης
στην παροχή κινήτρων στους δικαιούχους και στους ιδιοκτήτες τους για επαναγορά των μετοχών που
ανήκουν στο κράτος, μόλις το επιτρέψει η οικονομική κατάσταση.

v) Απαγόρευση διεπιδότησης και εξαγοράς: Οι δικαιούχοι, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν
επωφελούνται αδικαιολόγητα από την ενίσχυση ανακεφαλαιοποίησης που λαμβάνουν από το κράτος εις
βάρος του θεμιτού ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ενίσχυση
για τη στήριξη οικονομικών δραστηριοτήτων καθετοποιημένων εταιρειών που αντιμετώπιζαν οικονομικές
δυσχέρειες πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2019. Επιπλέον, μέχρι να εξοφληθεί το 75 % τουλάχιστον της
ανακεφαλαιοποίησης, οι δικαιούχοι -εκτός των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)- απαγορεύεται,
καταρχήν, να εξαγοράζουν μερίδιο μεγαλύτερο του 10 % σε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις ή άλλους
φορείς εκμετάλλευσης που δραστηριοποιούνται στον ίδιο τομέα, συμπεριλαμβανομένων των ανάντη και
κατάντη δραστηριοτήτων.

* Σύμφωνα με την παρούσα τροποποίηση, τα κράτη μέλη μπορούν να κοινοποιούν καθεστώτα
ανακεφαλαιοποίησης ή μεμονωμένα μέτρα ενίσχυσης. Κατά την έγκριση ενός καθεστώτος, η Επιτροπή
θα ζητά χωριστή κοινοποίηση των χορηγούμενων στις εταιρείες ενισχύσεων που υπερβαίνουν το όριο
των 250 εκατ. ευρώ για ατομική αξιολόγηση. Οι εταιρείες που ήταν ήδη προβληματικές στις 31
Δεκεμβρίου 2019 δεν είναι επιλέξιμες για ενίσχυση βάσει του προσωρινού πλαισίου.

Δημόσια διαφάνεια και υποβολή εκθέσεων: Εάν η ενίσχυση ανακεφαλαιοποίησης χορηγείται στους
δικαιούχους στο πλαίσιο καθεστώτων, τα κράτη μέλη πρέπει να δημοσιεύουν λεπτομερή στοιχεία σχετικά
με την ταυτότητα των εταιρειών που έλαβαν ενίσχυση και το ποσό της ενίσχυσης, εντός τριών μηνών
από την ανακεφαλαιοποίηση. Επιπλέον, οι δικαιούχοι, εκτός των ΜΜΕ, πρέπει να δημοσιεύουν
πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της ληφθείσας ενίσχυσης, μεταξύ άλλων σχετικά με τον τρόπο με τον
οποίο η χρήση της ληφθείσας ενίσχυσης στηρίζει τις δραστηριότητες της εταιρείας, σύμφωνα με τις
ενωσιακές και εθνικές υποχρεώσεις που συνδέονται με τον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι, κατά την επερχόμενη φάση ανάκαμψης, οι εταιρείες ενδέχεται να
χρειαστούν πρόσθετες ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις μεγάλης κλίμακας για να αντεπεξέλθουν στις
προκλήσεις και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες τόσο της πράσινης όσο και της ψηφιακής μετάβασης. Σε
αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή επισημαίνει ότι η παρούσα τροποποίηση του προσωρινού πλαισίου μάλλον
συμπληρώνει παρά αντικαθιστά τις υφιστάμενες σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές
ενισχύσεις δυνατότητες για παροχή στήριξης από τα κράτη μέλη. Επιπλέον, όπως ήδη εξαγγέλθηκε στην
ανακοίνωση της Επιτροπής της 14ης Ιανουαρίου 2020, οι σχετικοί κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις,
ιδίως οι κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα του περιβάλλοντος και της
ενέργειας, θα αναθεωρηθούν έως το 2021, υπό το πρίσμα των στόχων πολιτικής της Ευρωπαϊκής
Πράσινης Συμφωνίας, και θα στηρίξουν την οικονομικά αποδοτική και χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς
μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. Η αναθεώρηση αυτή θα συμβάλει στη χάραξη μιας
στρατηγικής ανάκαμψης για την ευρωπαϊκή οικονομία, η οποία θα ανταποκρίνεται στη σημαντική
πράσινη και ψηφιακή διττή μετάβαση σύμφωνα με τους ενωσιακούς και τους εθνικούς στόχους.

Ενισχύσεις σε εταιρείες υπό μορφή χρέους μειωμένης εξασφάλισης



Η σημερινή τροποποίηση του προσωρινού πλαισίου καθιερώνει επίσης τη δυνατότητα των κρατών μελών
να στηρίζουν επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες λόγω της έξαρσης του κορονοϊού,
παρέχοντας σε εταιρείες χρέος μειωμένης εξασφάλισης με ευνοϊκούς όρους. Αυτό αφορά χρεωστικά
μέσα, οι κάτοχοι των οποίων έχουν μειωμένη εξοφλητική προτεραιότητα έναντι των συνήθων
προνομιακών πιστωτών σε περίπτωση διαδικασίας αφερεγγυότητας, και συμπληρώνει την εργαλειοθήκη
που διαθέτουν τα κράτη μέλη βάσει του υφιστάμενου προσωρινού πλαισίου, μεταξύ άλλων για τη
χορήγηση χρέους υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας σε εταιρείες που έχουν ανάγκη.

Το χρέος μειωμένης εξασφάλισης δεν μπορεί να μετατραπεί σε μετοχικό κεφάλαιο ενόσω η εταιρεία είναι
λειτουργούσα επιχείρηση και το κράτος αναλαμβάνει μικρότερο κίνδυνο. Ωστόσο, δεδομένου ότι αυτό το
χρέος αυξάνει την ικανότητα των εταιρειών να αναλαμβάνουν χρέος υψηλής εξοφλητικής
προτεραιότητας κατά τρόπο παρόμοιο με την κεφαλαιακή στήριξη, οι ενισχύσεις υπό μορφή χρέους
μειωμένης εξασφάλισης περιλαμβάνουν υψηλότερη αμοιβή και περαιτέρω περιορισμό όσον αφορά το
ποσό σε σύγκριση με το χρέος υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας βάσει του προσωρινού πλαισίου.
Εάν τα κράτη μέλη επιθυμούν να παρέχουν ποσά χρέους μειωμένης εξασφάλισης που υπερβαίνουν τα
όρια, θα ισχύουν όλες οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις για τα μέτρα ανακεφαλαιοποίησης.

Επόμενα βήματα
Το τροποποιημένο προσωρινό πλαίσιο θα ισχύει έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2020. Δεδομένου ότι ζητήματα
φερεγγυότητας ενδέχεται να προκύψουν μόνο σε μεταγενέστερο στάδιο, καθώς η κρίση εξελίσσεται,
ειδικά για τα μέτρα ανακεφαλαιοποίησης η Επιτροπή έχει παρατείνει την εν λόγω περίοδο έως το τέλος
Ιουνίου του 2021. Για να υπάρξει ασφάλεια δικαίου, η Επιτροπή θα αξιολογήσει πριν από τις εν λόγω
ημερομηνίες εάν επιβάλλεται η παράτασή τους.

Τέλος, η Επιτροπή επανεξετάζει διαρκώς την ανάγκη για λήψη περαιτέρω μέτρων που θα δώσουν στα
κράτη μέλη τη δυνατότητα να στηρίξουν την οικονομία τους σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς και να
βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να ανακάμψουν δυναμικά μετά την κρίση, εξετάζοντας, μεταξύ άλλων,
ακόμη και την περαιτέρω τροποποίηση του προσωρινού πλαισίου. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή αναλύει
επίσης τους υφιστάμενους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, για να επαληθεύσει τη συνοχή με τις
αρχές που εγκρίθηκαν στο προσωρινό πλαίσιο όσον αφορά τα μέτρα κρατικής ενίσχυσης με σκοπό τη
στήριξη της οικονομίας υπό τις σημερινές συνθήκες της κρίσης του κορονοϊού.
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Ιστορικό
Στις 19 Μαρτίου, η Επιτροπή ενέκρινε νέο προσωρινό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις προκειμένου να
στηρίξει την οικονομία υπό τις συνθήκες της πανδημίας του κορονοϊού, βάσει του άρθρου 107
παράγραφος 3 στοιχείο β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το προσωρινό
πλαίσιο τροποποιήθηκε πρώτη φορά στις 3 Απριλίου 2020 . Το προσωρινό πλαίσιο αναγνωρίζει ότι
ολόκληρη η οικονομία της ΕΕ αντιμετωπίζει σοβαρή διαταραχή. Επιτρέπει στα κράτη μέλη να
χρησιμοποιούν την πλήρη ευελιξία που προβλέπουν οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, προκειμένου
να στηριχθεί η οικονομία και να περιοριστούν ταυτόχρονα οι αρνητικές επιπτώσεις στους όρους ισότιμου
ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά.

Το προσωρινό πλαίσιο συμβάλλει ώστε η στήριξη να επικεντρωθεί στην οικονομία, περιορίζοντας
ταυτόχρονα τις αρνητικές επιπτώσεις επί των ίσων όρων ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά. Η
τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής του προσωρινού πλαισίου ώστε να συμπεριλάβει τις κρατικές
ενισχύσεις υπό μορφή ανακεφαλαιοποιήσεων συμπληρώνει τη δυνατότητα των κρατών μελών να
αγοράζουν υφιστάμενες μετοχές εταιρειών σε αγοραία τιμή ή επί ίσοις όροις με ιδιώτες μετόχους, κάτι
που, καταρχήν, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ενωσιακού ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων.
Αυτό μπορεί να έχει ιδιαίτερη σημασία σε περίπτωση κινδύνου εχθρικών εξαγορών στρατηγικών
εταιρειών από αλλοδαπούς αγοραστές. Συμπληρώνει δε τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους τα
κράτη μέλη, όπως ορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής, για να εξασφαλιστεί στιβαρή
προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά τον έλεγχο των ξένων επενδύσεων σε μια περίοδο κρίσης στον
τομέα της δημόσιας υγείας και συναφούς οικονομικής ευπάθειας.

Στις 13 Μαρτίου 2020, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τη συντονισμένη οικονομική
αντίδραση στην έξαρση της νόσου COVID-19, στην οποία περιγράφονται οι εν λόγω δυνατότητες. Για
παράδειγμα, τα κράτη μέλη μπορούν να προβαίνουν σε αλλαγές γενικής εφαρμογής υπέρ επιχειρήσεων
(π.χ. αναβολή φόρων ή επιδότηση της μερικής απασχόλησης σε όλους τους τομείς), οι οποίες δεν
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις. Μπορούν επίσης να χορηγούν
αποζημίωση σε επιχειρήσεις για ζημίες που προκλήθηκαν άμεσα λόγω της έξαρσης του κορονοϊού. Οι
δυνατότητες αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν για να στηριχθούν τομείς που έχουν πληγεί ιδιαίτερα,
όπως οι μεταφορές, ο τουρισμός, ο ξενοδοχειακός τομέας και το λιανικό εμπόριο.

Αρμόδιοι επικοινωνίας:
Arianna PODESTA (+32 2 298 70 24)
Maria TSONI (+32 2 299 05 26)
Giulia ASTUTI (+32 2 295 53 44)

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα
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