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Amendamentul 1
Younous Omarjee

Propunere de rezoluție
Referirea 1 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere prevederile celui de-al 
treilea paragraf al articolului 174 din 
TFUE, care subliniază necesitatea de a 
acorda o atenție deosebită regiunilor 
afectate de un handicap natural și 
demografic permanent, cum ar fi 
regiunile insulare, muntoase și cele cu 
densitate scăzută a populației,

Or. en

Amendamentul 2
Younous Omarjee

Propunere de rezoluție
Referirea 1 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere articolul 175 din TFUE, 
care prevede că formularea și punerea în 
aplicare a politicilor și acțiunilor Uniunii, 
precum și realizarea pieței interne țin 
seama de obiectivele menționate la 
articolul 174 și participă la realizarea 
acestora,

Or. en

Amendamentul 3
Maurice Ponga, Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de rezoluție
Referirea 2
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere articolul 107 
alineatul (3) literele (a) și (c) din TFUE, 
care prevăd eligibilitatea ajutoarelor de stat 
regionale pentru promovarea dezvoltării 
economice a anumitor zone defavorizate 
din Uniunea Europeană,

– având în vedere articolul 107 
alineatul (3) literele (a) și (c) din TFUE, 
care prevăd eligibilitatea ajutoarelor de stat 
regionale destinate să favorizeze 
dezvoltarea economică a regiunilor în 
care nivelul de trai este anormal de scăzut 
sau în care există un grad al ocupării 
forței de muncă extrem de scăzut, precum 
și a regiunilor prevăzute la articolul 349, 
având în vedere situația lor structurală, 
economică și socială,

Or. en

Amendamentul 4
Younous Omarjee

Propunere de rezoluție
Referirea 2 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere articolul 349 din TFUE, 
care ia în considerare depărtarea, 
insularitatea, suprafața redusă, relieful și 
clima dificile, precum și dependența 
economică de un număr redus de produse 
a regiunilor ultraperiferice și permite 
instituțiilor europene să adopte măsuri 
specifice care urmăresc să stabilească, în 
special, condițiile de aplicare a tratatelor 
în regiunile respective, inclusiv în ceea ce 
privește politicile comune,

Or. en

Amendamentul 5
Francesca Barracciu

Propunere de rezoluție
Referirea 4 a (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția sa din 3 iulie 
2012 referitoare la evoluția strategiilor 
macroregionale ale UE: practica actuală 
și perspectivele, în special în Mediterana1,
––––––––––––––––––––––––––––
1 Texte adoptate, P7_TA(2012)0269.

Or. en

Amendamentul 6
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Referirea 5 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere avizul Comitetului 
Economic și Social European INT/653 
din 26 martie 2013 referitor la piața 
internă și ajutoarele de stat pentru 
regiuni,

Or. en

Amendamentul 7
Maurice Ponga, Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de rezoluție
Referirea 7 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere decizia Comisiei nr. 
C(2012)7542 final în cauza SA 33243 
Jornal de Madeira,

Or. en
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Amendamentul 8
Manfred Weber, Richard Seeber

Propunere de rezoluție
Referirea 8 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere punctul 57 din 
Concluziile Consiliului European privind 
cadrul financiar multianual din 7-8 
februarie 2013 – Ajutoarele regionale1

––––––––––––––––––––––––––
1 EUCO 37/13, 8.2.2013, p. 22.

Or. en

Amendamentul 9
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Referirea 8 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Comunicarea Comisiei 
din 1998 adresată statelor membre cu 
privire la legăturile dintre politica 
regională și politica din domeniul 
concurenței – consolidarea concentrării și 
coerenței acestora (COM(98)0673),

Or. en

Amendamentul 10
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Referirea 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere hotărârea Curții de 
Justiție a Uniunii Europene în cauzele 
conexate T-443/08, T-455/08T, 

eliminat
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Mitteldeutsche Flughafen și Flughafen 
Leipzig/Halle/Comisia,

Or. en

Amendamentul 11
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Referirea 11 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Comunicarea Comisiei, 
intitulată „Gândiți mai întâi la scară 
mică”: Prioritate pentru IMM-uri – Un 
„Small Business Act” pentru Europa 
(COM(2008)0394),

Or. en

Amendamentul 12
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât temeiul juridic al noilor 
propuneri, astfel cum este prevăzut în
articolul 109 din TFUE, prevede doar 
consultarea Parlamentului, nu procedura 
legislativă ordinară;

B. întrucât temeiul juridic al noilor 
propuneri, astfel cum este prevăzut la
articolul 109 din TFUE, prevede doar 
consultarea Parlamentului, nu procedura 
legislativă ordinară; întrucât Parlamentul 
nu are niciun cuvânt de spus în adoptarea 
orientărilor referitoare la ajutoarele de 
stat pentru perioada 2014-2020;

Or. en

Amendamentul 13
Elisabeth Schroedter
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Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât, cel mai frecvent, schemele de 
ajutor de stat se materializează în fonduri 
nerambursabile și subvenții, deduceri 
fiscale, scutiri, stimulente, credite 
preferențiale, garanții, rate preferențiale ale 
dobânzii și aporturi la capitalul propriu din 
partea autorităților naționale, regionale și 
locale și din partea companiilor controlate 
de stat;

D. întrucât, cel mai frecvent, schemele de 
ajutor de stat se materializează în fonduri 
nerambursabile și subvenții, deduceri 
fiscale, scutiri, stimulente, credite 
preferențiale, garanții, rate preferențiale ale 
dobânzii și aporturi la capitalul propriu din 
partea autorităților naționale, regionale și 
locale și din partea companiilor controlate 
de stat, precum și într-o varietate tot mai 
mare de parteneriate public-private;

Or. en

Amendamentul 14
Manfred Weber, Oldřich Vlasák, Richard Seeber

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât, potrivit Comisiei, scopul 
orientărilor sale referitoare la ajutoarele 
regionale este acela de a promova o piață 
unică competitivă și coerentă, 
minimizând, totodată, efectele de 
denaturare a concurenței implicate de 
ajutoare;

Or. en

Amendamentul 15
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluție
Considerentul F



AM\934687RO.doc 9/80 PE510.599v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât ajutoarele de stat ar trebui să se 
alinieze mai bine la obiectivele stabilite cu 
ocazia reuniunii din martie 2000 de la 
Lisabona a Consiliului European și să 
completeze obiectivele altor politici ale 
UE, în special ale politicii de coeziune;

F. întrucât ajutoarele de stat completează 
obiectivele altor politici ale UE, în special 
ale politicii de coeziune;

Or. en

Amendamentul 16
Mojca Kleva Kekuš

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât ajutoarele de stat ar trebui să se 
alinieze mai bine la obiectivele stabilite cu 
ocazia reuniunii din martie 2000 de la 
Lisabona a Consiliului European și să 
completeze obiectivele altor politici ale 
UE, în special ale politicii de coeziune;

F. întrucât ar trebui să existe un echilibru 
între ajutoarele de stat și obiectivele altor 
politici ale UE, în special ale politicii de 
coeziune;

Or. en

Amendamentul 17
Younous Omarjee

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât existența unui mecanism care 
să asigure aplicarea eficientă a 
ajutoarelor de stat în UE este una dintre 
condițiile ex ante generale prevăzute în 
pachetul de propuneri normative privind 
politica de coeziune pentru 
perioada 2014-2020;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 18
Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Considerentul Ka (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ka. întrucât absența oricărei referiri la 
capacitatea financiară a statelor membre 
ar putea afecta și mai mult crearea unui 
mediu concurențial echitabil în UE;

Or. en

Amendamentul 19
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Propunerea de rezoluție
Considerentul Ka (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ka. întrucât absența oricărei referiri la 
capacitatea financiară a statelor membre 
ar putea afecta și mai mult crearea unui 
mediu concurențial echitabil în UE;

Or. en

Amendamentul 20
Younous Omarjee

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că punerea în aplicare a 
politicii de coeziune și a normelor privind 
schemele de ajutor de stat ca măsură de 
consolidare a investițiilor locale și 

1. consideră că punerea în aplicare a 
politicii de coeziune și a normelor privind 
schemele de ajutor de stat ca măsură de 
consolidare a investițiilor locale și 



AM\934687RO.doc 11/80 PE510.599v01-00

RO

regionale este deosebit de importantă 
pentru promovarea coeziunii economice, 
sociale și teritoriale, a dezvoltării regionale 
și locale, a creșterii industriale și a creării 
de locuri de muncă; își exprimă, totuși, 
îngrijorarea cu privire la coerența dintre 
normele privind ajutoarele de stat și 
aplicarea fondurilor europene structurale 
și de investiții;

regionale este deosebit de importantă 
pentru promovarea coeziunii economice, 
sociale și teritoriale, a dezvoltării regionale 
și locale, a creșterii industriale și a creării 
de locuri de muncă; consideră că 
ajutoarele de stat regionale reprezintă un 
instrument esențial pentru contracararea 
efectelor crizei și pentru sprijinirea 
regiunilor care se confruntă cu dificultăți; 
solicită, așadar, Comisiei să mențină 
plafoanele actualei scheme de ajutor de 
stat, precum și procentul populației 
acoperit de acest ajutor, astfel încât să se 
promoveze mai eficient o dezvoltare 
regională armonioasă;

Or. en

Amendamentul 21
Mojca Kleva Kekuš

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că punerea în aplicare a 
politicii de coeziune și a normelor privind 
schemele de ajutor de stat ca măsură de 
consolidare a investițiilor locale și 
regionale este deosebit de importantă 
pentru promovarea coeziunii economice, 
sociale și teritoriale, a dezvoltării regionale 
și locale, a creșterii industriale și a creării 
de locuri de muncă; își exprimă, totuși, 
îngrijorarea cu privire la coerența dintre 
normele privind ajutoarele de stat și 
aplicarea fondurilor europene structurale și 
de investiții;

1. consideră că punerea în aplicare a 
politicii de coeziune și a normelor privind 
schemele de ajutor de stat ca măsură de 
consolidare a investițiilor locale și 
regionale este deosebit de importantă 
pentru promovarea coeziunii economice, 
sociale și teritoriale, a dezvoltării regionale 
și locale, pentru reducerea dezechilibrelor 
regionale și stimularea competitivității 
întreprinderilor, precum și pentru 
încurajarea creșterii și a creării de locuri 
de muncă; își exprimă, totuși, îngrijorarea 
cu privire la coerența dintre normele 
privind ajutoarele de stat și aplicarea 
fondurilor europene structurale și de 
investiții; în acest sens, îndeamnă Comisia 
să se asigure că MAS va fi în concordanță 
cu modificările propuse la Regulamentul 
general privind fondurile structurale și că 
zonele aparținând aceleiași categorii și 
care se confruntă cu aceleași dificultăți 
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nu sunt tratate discriminatoriu;

Or. en

Amendamentul 22
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că punerea în aplicare a 
politicii de coeziune și a normelor privind 
schemele de ajutor de stat ca măsură de 
consolidare a investițiilor locale și 
regionale este deosebit de importantă 
pentru promovarea coeziunii economice, 
sociale și teritoriale, a dezvoltării regionale 
și locale, a creșterii industriale și a creării 
de locuri de muncă; își exprimă, totuși, 
îngrijorarea cu privire la coerența dintre 
normele privind ajutoarele de stat și 
aplicarea fondurilor europene structurale și 
de investiții;

1. consideră că punerea în aplicare a 
politicii de coeziune și a normelor privind 
schemele de ajutor de stat ca măsură de 
consolidare a investițiilor locale și 
regionale este deosebit de importantă 
pentru promovarea coeziunii economice, 
sociale și teritoriale, a dezvoltării regionale 
și locale, a creșterii inteligente, durabile și 
favorabile incluziunii și a creării de locuri 
de muncă; își exprimă, totuși, îngrijorarea 
cu privire la coerența dintre normele 
privind ajutoarele de stat și aplicarea 
fondurilor europene structurale și de 
investiții;

Or. en

Amendamentul 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că punerea în aplicare a 
politicii de coeziune și a normelor privind 
schemele de ajutor de stat ca măsură de 
consolidare a investițiilor locale și 
regionale este deosebit de importantă 
pentru promovarea coeziunii economice, 
sociale și teritoriale, a dezvoltării regionale 
și locale, a creșterii industriale și a creării 
de locuri de muncă; își exprimă, totuși, 

1. consideră că punerea în aplicare a 
politicii de coeziune și a normelor privind 
schemele de ajutor de stat ca măsură de
consolidare a investițiilor locale și 
regionale și a parteneriatelor public-
private este deosebit de importantă pentru 
promovarea coeziunii economice, sociale și 
teritoriale, a dezvoltării regionale și locale, 
a creșterii industriale și a creării de locuri 
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îngrijorarea cu privire la coerența dintre 
normele privind ajutoarele de stat și 
aplicarea fondurilor europene structurale și 
de investiții;

de muncă; își exprimă, totuși, îngrijorarea 
cu privire la coerența dintre normele 
privind ajutoarele de stat și aplicarea 
fondurilor europene structurale și de 
investiții;

Or. en

Amendamentul 24
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. reamintește că realizarea coerenței 
între politica regională și politica din 
domeniul concurenței a fost în mare 
măsură recomandată de Comisie, care a 
invitat toate instituțiile UE și statele 
membre să împartă responsabilitatea în 
proiectarea diferitelor instrumente, astfel 
încât să se convină asupra obiectivului 
comun privind coeziunea economică, 
socială și teritorială a UE pentru 
realizarea unei piețe unice puternice;

Or. en

Amendamentul 25
Mojca Kleva Kekuš

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază faptul că normele privind 
ajutoarele de stat și obiectivele politicii de 
coeziune ar trebui să conducă la 
îmbunătățirea situației regiunilor mai puțin 
dezvoltate și că procesul MAS trebuie să 
reflecte obiectivele coeziunii la nivelul UE; 
consideră că modernizarea normelor în 
materie de concurență trebuie să se bazeze 

2. subliniază faptul că normele privind 
ajutoarele de stat și obiectivele politicii de 
coeziune ar trebui să conducă la 
îmbunătățirea situației regiunilor mai puțin 
dezvoltate și, astfel, la realizarea unei 
dezvoltări armonioase și echilibrate a UE
și că procesul MAS trebuie să reflecte 
obiectivele coeziunii la nivelul UE; insistă, 
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pe înțelegerea impactului acestor norme la 
nivel subnațional;

în această privință, asupra creării unor 
sinergii reale între cele două politici 
pentru a elimina orice discrepanță majoră 
și a maximiza gradul de coerență dintre 
cele două politici în procesul de punere în 
aplicare; consideră că modernizarea 
normelor în materie de concurență trebuie 
să se bazeze pe înțelegerea impactului 
acestor norme la nivel subnațional;

Or. en

Amendamentul 26
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază faptul că normele privind 
ajutoarele de stat și obiectivele politicii de 
coeziune ar trebui să conducă la 
îmbunătățirea situației regiunilor mai puțin 
dezvoltate și că procesul MAS trebuie să 
reflecte obiectivele coeziunii la nivelul UE; 
consideră că modernizarea normelor în 
materie de concurență trebuie să se bazeze 
pe înțelegerea impactului acestor norme la 
nivel subnațional;

2. subliniază faptul că normele privind 
ajutoarele de stat și obiectivele politicii de 
coeziune ar trebui să conducă la 
îmbunătățirea situației regiunilor celor mai 
defavorizate și mai puțin dezvoltate și că 
procesul MAS trebuie să reflecte 
obiectivele coeziunii la nivelul UE; 
consideră că modernizarea normelor în 
materie de concurență trebuie să se bazeze 
pe înțelegerea impactului acestor norme la 
nivel subnațional, luând în considerare 
handicapurile specifice și permanente ale 
celor mai dezavantajate regiuni ale UE;

Or. en

Amendamentul 27
Younous Omarjee

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază faptul că normele privind 
ajutoarele de stat și obiectivele politicii de 

2. subliniază faptul că normele privind 
ajutoarele de stat și obiectivele politicii de 
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coeziune ar trebui să conducă la
îmbunătățirea situației regiunilor mai puțin 
dezvoltate și că procesul MAS trebuie să 
reflecte obiectivele coeziunii la nivelul UE; 
consideră că modernizarea normelor în 
materie de concurență trebuie să se bazeze 
pe înțelegerea impactului acestor norme la 
nivel subnațional;

coeziune sunt esențiale pentru
îmbunătățirea situației regiunilor mai puțin 
dezvoltate și că procesul MAS trebuie să 
reflecte obiectivele coeziunii la nivelul UE, 
permițând acestor regiuni să atingă 
nivelul de bunăstare economică și socială 
realizat de alte regiuni ale UE; consideră 
că modernizarea normelor în materie de 
concurență trebuie să se bazeze pe 
înțelegerea impactului acestor norme la 
nivel subnațional;

Or. en

Amendamentul 28
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază faptul că normele privind 
ajutoarele de stat și obiectivele politicii de 
coeziune ar trebui să conducă la 
îmbunătățirea situației regiunilor mai puțin 
dezvoltate și că procesul MAS trebuie să 
reflecte obiectivele coeziunii la nivelul UE; 
consideră că modernizarea normelor în 
materie de concurență trebuie să se bazeze 
pe înțelegerea impactului acestor norme la 
nivel subnațional;

2. subliniază faptul că normele privind 
ajutoarele de stat și obiectivele politicii de 
coeziune ar trebui să conducă la 
îmbunătățirea situației regiunilor mai puțin 
dezvoltate și că procesul MAS trebuie să 
reflecte obiectivele coeziunii la nivelul UE; 
consideră că modernizarea normelor în 
materie de concurență trebuie să se bazeze 
pe înțelegerea impactului acestor norme la 
nivel subnațional, pe de o parte, și, pe de 
altă parte, trebuie să prevină întrecerea 
întreprinderilor pentru obținerea de 
subvenții;

Or. en

Amendamentul 29
Hermann Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 2
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază faptul că normele privind 
ajutoarele de stat și obiectivele politicii de 
coeziune ar trebui să conducă la 
îmbunătățirea situației regiunilor mai puțin 
dezvoltate și că procesul MAS trebuie să 
reflecte obiectivele coeziunii la nivelul UE; 
consideră că modernizarea normelor în 
materie de concurență trebuie să se bazeze 
pe înțelegerea impactului acestor norme la 
nivel subnațional;

2. subliniază faptul că normele privind 
ajutoarele de stat și obiectivele politicii de 
coeziune ar trebui să conducă la 
îmbunătățirea situației regiunilor mai puțin 
dezvoltate în special și că procesul MAS 
trebuie să reflecte obiectivele coeziunii la 
nivelul UE; consideră că modernizarea 
normelor în materie de concurență trebuie 
să se bazeze pe înțelegerea impactului 
acestor norme la nivel subnațional;

Or. en

Amendamentul 30
Joachim Zeller

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază faptul că normele privind 
ajutoarele de stat și obiectivele politicii de 
coeziune ar trebui să conducă la 
îmbunătățirea situației regiunilor mai puțin 
dezvoltate și că procesul MAS trebuie să 
reflecte obiectivele coeziunii la nivelul UE; 
consideră că modernizarea normelor în 
materie de concurență trebuie să se bazeze 
pe înțelegerea impactului acestor norme la 
nivel subnațional;

2. subliniază faptul că normele privind 
ajutoarele de stat și obiectivele politicii de 
coeziune ar trebui să conducă la 
îmbunătățirea situației regiunilor și că 
procesul MAS trebuie să reflecte 
obiectivele coeziunii la nivelul UE; 
consideră că modernizarea normelor în 
materie de concurență trebuie să se bazeze 
pe înțelegerea impactului acestor norme la 
nivel subnațional;

Or. en

Amendamentul 31
Younous Omarjee

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază că ajutoarele de stat 
acordate teritoriilor caracterizate prin 
depărtare, costuri suplimentare 
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considerabile pentru transport și limitări 
determinate de dimensiunea pieței nu sunt 
susceptibile de a produce denaturări ale 
pieței și că normele privind ajutoarele de 
stat ar trebui adaptate în mod 
corespunzător, în conformitate cu 
principiul proporționalității;

Or. en

Amendamentul 32
Mojca Kleva Kekuš

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. salută scopul asumat de Comisie în ceea 
ce privește procesul MAS, de a spori 
claritatea, concizia și facilitatea 
principiilor; consideră că aceste principii ar 
trebui să fie bine coordonate cu alte politici 
ale UE și suficient de clare, previzibile și 
flexibile pentru a satisface necesitățile 
anumitor state membre și ale regiunilor 
acestora care se confruntă cu o perioadă de 
criză și cu dificultăți economice grave; 
reiterează faptul că recunoaște rolul 
ajutoarelor de stat în soluționarea acestei 
crize; este preocupat de faptul că 
propunerea, în forma în care a fost 
publicată pentru consultare, nu este 
suficient de justificată și va fi contrară 
obiectivului simplificării;

3. salută scopul asumat de Comisie în ceea 
ce privește procesul MAS, de a spori 
claritatea, concizia și facilitatea 
principiilor; consideră că aceste principii ar 
trebui să fie bine coordonate cu alte politici 
ale UE și suficient de clare, previzibile și 
flexibile pentru a satisface necesitățile 
anumitor state membre și ale regiunilor 
acestora care se confruntă cu o perioadă de 
criză și cu dificultăți economice grave; 
consideră că investițiile publice sunt 
esențiale ca parte dintr-o strategie globală 
pentru creștere și ocuparea forței de 
muncă, dată fiind actuala criză 
economică și socială; reiterează, în acest 
sens, rolul important al ajutoarelor de stat 
în soluționarea acestei crize; este preocupat 
de faptul că propunerea, în forma în care a 
fost publicată pentru consultare, nu este 
suficient de justificată și va fi contrară 
obiectivului simplificării; solicită Comisiei 
să specifice în viitoarele Orientări privind 
ajutoarele de stat regionale că intensitățile 
ajutoarelor stabilite în acestea nu se 
aplică subvențiilor publice acordate de 
statele membre prin utilizarea resurselor 
din FSE și FEDR care îndeplinesc 
cerințele de compatibilitate ale deciziei 
sau cadrului privind serviciile de interes 
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economic general;

Or. en

Amendamentul 33
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. salută scopul asumat de Comisie în ceea 
ce privește procesul MAS, de a spori 
claritatea, concizia și facilitatea 
principiilor; consideră că aceste principii ar 
trebui să fie bine coordonate cu alte politici 
ale UE și suficient de clare, previzibile și 
flexibile pentru a satisface necesitățile 
anumitor state membre și ale regiunilor 
acestora care se confruntă cu o perioadă de 
criză și cu dificultăți economice grave; 
reiterează faptul că recunoaște rolul 
ajutoarelor de stat în soluționarea acestei 
crize; este preocupat de faptul că 
propunerea, în forma în care a fost 
publicată pentru consultare, nu este 
suficient de justificată și va fi contrară 
obiectivului simplificării;

3. salută scopul asumat de Comisie în ceea 
ce privește procesul MAS, de a spori 
claritatea, concizia și facilitatea 
principiilor; consideră că aceste principii ar 
trebui să fie bine coordonate cu alte politici 
ale UE și suficient de clare, previzibile și 
flexibile pentru a satisface necesitățile 
anumitor state membre și ale regiunilor 
acestora care se confruntă cu o perioadă de 
criză și cu dificultăți economice grave; 
reiterează faptul că recunoaște rolul 
ajutoarelor de stat în soluționarea acestei 
crize; este preocupat de faptul că 
propunerea, în forma în care a fost 
publicată pentru consultare, nu este 
suficient de complementară politicii de 
coeziune, în special în ceea ce privește 
normele pentru prevenirea delocalizărilor
și va fi contrară obiectivului simplificării;

Or. en

Amendamentul 34
Wojciech Michał Olejniczak

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. salută scopul asumat de Comisie în ceea 
ce privește procesul MAS, de a spori 

3. salută scopul asumat de Comisie în ceea 
ce privește procesul MAS, de a spori 
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claritatea, concizia și facilitatea 
principiilor; consideră că aceste principii ar 
trebui să fie bine coordonate cu alte politici 
ale UE și suficient de clare, previzibile și 
flexibile pentru a satisface necesitățile 
anumitor state membre și ale regiunilor 
acestora care se confruntă cu o perioadă de 
criză și cu dificultăți economice grave; 
reiterează faptul că recunoaște rolul 
ajutoarelor de stat în soluționarea acestei 
crize; este preocupat de faptul că 
propunerea, în forma în care a fost 
publicată pentru consultare, nu este 
suficient de justificată și va fi contrară 
obiectivului simplificării;

claritatea, concizia și facilitatea 
principiilor; consideră că aceste principii ar 
trebui să fie bine coordonate cu alte politici 
ale UE și suficient de clare, previzibile și 
flexibile pentru a satisface necesitățile 
anumitor state membre și ale regiunilor 
acestora care se confruntă cu o perioadă de 
criză și cu dificultăți economice grave; 
reiterează faptul că recunoaște rolul 
ajutoarelor de stat în soluționarea acestei 
crize economice; este preocupat de faptul 
că propunerea, în forma în care a fost 
publicată pentru consultare, nu este 
suficient de justificată și va fi contrară 
obiectivului simplificării;

Or. en

Amendamentul 35
Michael Theurer

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. recomandă ca plafonul global al 
zonelor „a” și „c” pentru perioada 2014-
2020 să fie stabilit la 45 %, și nu la 42 % 
din populația UE 27;

Or. en

Amendamentul 36
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. solicită Comisiei să confirme în 
viitoarele Orientări privind ajutoarele de 
stat regionale că intensitățile ajutoarelor 
stabilite în acestea nu se aplică 
subvențiilor publice acordate de statele 
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membre prin utilizarea resurselor din 
FSE și FEDR care îndeplinesc cerințele 
de compatibilitate ale deciziei sau 
cadrului privind serviciile de interes 
economic general;

Or. en

Amendamentul 37
Michael Theurer

Propunere de rezoluție
Punctul 3 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. sugerează că acoperirea suplimentară 
ar trebui acordată regiunilor frontaliere, 
astfel încât volumul total al ajutoarelor de 
stat să nu difere semnificativ în regiunile 
frontaliere învecinate, fapt care ar avea 
un impact negativ asupra economiei 
regiunilor frontaliere;

Or. en

Amendamentul 38
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că nu ar trebui să se reducă 
acoperirea geografică a noilor Orientări 
privind ajutoarele de stat regionale pentru 
perioada 2014-2020 și că ar trebui 
reconsiderată diminuarea intensității 
ajutoarelor, ținând seama de situația 
politică, economică și socială din statele 
membre; evidențiază faptul că, în 
contextul global, economia UE ar putea fi 
dezavantajată față de cea a țărilor terțe 
care beneficiază de scheme mai laxe de 
ocupare a forței de muncă sau de costuri 

4. consideră că nu ar trebui să se reducă 
acoperirea geografică a noilor Orientări 
privind ajutoarele de stat regionale pentru 
perioada 2014-2020 și că ar trebui 
reconsiderată diminuarea intensității 
ajutoarelor, ținând seama de situația 
politică, economică și socială din statele 
membre; evidențiază faptul că, în regiunile 
dezavantajate ale UE, ajustările necesare 
ale bilanțului în sectorul privat și 
incertitudinea economică subminează 
investițiile și accesul la finanțare, 
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inferioare; adâncind, astfel, disparitățile pe teritoriul 
regiunilor; invită Comisia să introducă 
măsuri de protecție împotriva 
denaturărilor majore care ar putea apărea 
între statele membre, cum ar fi ajustarea 
plafoanelor financiare la diferitele 
capacități fiscale ale statelor membre;

Or. en

Amendamentul 39
Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că nu ar trebui să se reducă 
acoperirea geografică a noilor Orientări 
privind ajutoarele de stat regionale pentru 
perioada 2014-2020 și că ar trebui 
reconsiderată diminuarea intensității
ajutoarelor, ținând seama de situația 
politică, economică și socială din statele 
membre; evidențiază faptul că, în 
contextul global, economia UE ar putea fi 
dezavantajată față de cea a țărilor terțe 
care beneficiază de scheme mai laxe de 
ocupare a forței de muncă sau de costuri 
inferioare;

4. consideră că nu ar trebui să se reducă 
acoperirea geografică a noilor Orientări 
privind ajutoarele de stat regionale pentru 
perioada 2014-2020 și că ar trebui 
reconsiderată diminuarea intensității 
ajutoarelor, ținând seama de situația 
politică, economică și socială din statele 
membre; evidențiază faptul că, în regiunile 
dezavantajate ale UE, ajustările necesare 
ale bilanțului în sectorul privat și 
incertitudinea economică subminează 
investițiile și accesul la finanțare, 
adâncind, astfel, disparitățile pe teritoriul 
regiunilor;

Or. en

Amendamentul 40
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că nu ar trebui să se reducă 4. consideră că nu ar trebui să se reducă 
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acoperirea geografică a noilor Orientări 
privind ajutoarele de stat regionale pentru 
perioada 2014-2020 și că ar trebui 
reconsiderată diminuarea intensității 
ajutoarelor, ținând seama de situația 
politică, economică și socială din statele 
membre; evidențiază faptul că, în 
contextul global, economia UE ar putea fi 
dezavantajată față de cea a țărilor terțe 
care beneficiază de scheme mai laxe de 
ocupare a forței de muncă sau de costuri 
inferioare;

acoperirea geografică a noilor Orientări 
privind ajutoarele de stat regionale pentru 
perioada 2014-2020 și că ar trebui 
reconsiderată diminuarea intensității 
ajutoarelor, ținând seama de situația 
politică, economică și socială din statele 
membre;

Or. en

Amendamentul 41
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că nu ar trebui să se reducă 
acoperirea geografică a noilor Orientări 
privind ajutoarele de stat regionale pentru 
perioada 2014-2020 și că ar trebui 
reconsiderată diminuarea intensității 
ajutoarelor, ținând seama de situația 
politică, economică și socială din statele 
membre; evidențiază faptul că, în contextul 
global, economia UE ar putea fi 
dezavantajată față de cea a țărilor terțe care 
beneficiază de scheme mai laxe de ocupare 
a forței de muncă sau de costuri inferioare;

4. consideră că nu ar trebui să se reducă 
acoperirea geografică a noilor Orientări 
privind ajutoarele de stat regionale pentru 
perioada 2014-2020 și că ar trebui 
reconsiderată diminuarea intensității 
ajutoarelor, ținând seama de situația 
politică, economică și socială din statele 
membre; în acest context, atrage atenția 
Comisiei Europene asupra situației 
regiunilor ultraperiferice, având în vedere 
handicapul lor specific care nu permite o 
reducere a intensității ajutoarelor 
suplimentare în aceste regiuni, 
impunându-se acordarea unei garanții 
clare că întreprinderile care efectuează o 
activitate fără caracter financiar nu sunt 
excluse din schemele de ajutor de stat 
dacă se încadrează în una dintre 
următoarele categorii ale clasificării 
statistice NACE Rev. 2 a activităților 
economice: întreprinderi a căror activitate 
principală se încadrează în secțiunea K 
„Activități financiare și de asigurare” sau 
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întreprinderi care efectuează activități în 
interiorul grupurilor și a căror activitate 
principală se încadrează în categoriile 
70.10 „Activități privind sediile sociale” 
sau 70.22 „Activități de consultanță în 
afaceri și management”;  evidențiază 
faptul că, în contextul global, economia UE 
ar putea fi dezavantajată față de cea a 
țărilor terțe care beneficiază de scheme mai 
laxe de ocupare a forței de muncă sau de 
costuri inferioare;

Or. en

Amendamentul 42
Hermann Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că nu ar trebui să se reducă 
acoperirea geografică a noilor Orientări 
privind ajutoarele de stat regionale pentru 
perioada 2014-2020 și că ar trebui 
reconsiderată diminuarea intensității 
ajutoarelor, ținând seama de situația 
politică, economică și socială din statele 
membre; evidențiază faptul că, în contextul 
global, economia UE ar putea fi 
dezavantajată față de cea a țărilor terțe care 
beneficiază de scheme mai laxe de ocupare 
a forței de muncă sau de costuri inferioare;

4. consideră că nu ar trebui să se reducă 
acoperirea geografică a noilor Orientări 
privind ajutoarele de stat regionale pentru 
perioada 2014-2020, aceasta trebuind să 
fie menținută la cel puțin 45,5 % și că ar 
trebui reconsiderată diminuarea intensității 
ajutoarelor, ținând seama de situația 
politică, economică și socială din statele 
membre; solicită Comisiei să nu se axeze 
exclusiv pe regiunile cu o densitate 
scăzută a populației, ci și pe regiunile 
care se confruntă cu o scădere continuă a 
densității populației, precum și pe 
regiunile în care se manifestă un 
dezechilibru major între populația activă 
și populația care nu este în câmpul
muncii ca urmare a migrării tinerilor și 
îndeamnă Comisia sa creeze o nouă 
categorie de eligibilitate, dacă este 
necesar; evidențiază faptul că, în contextul 
global, economia UE ar putea fi 
dezavantajată față de cea a țărilor terțe care 
beneficiază de scheme mai laxe de ocupare 
a forței de muncă sau de costuri inferioare;
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Or. en

Amendamentul 43
Maurice Ponga, Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că nu ar trebui să se reducă 
acoperirea geografică a noilor Orientări 
privind ajutoarele de stat regionale pentru 
perioada 2014-2020 și că ar trebui 
reconsiderată diminuarea intensității 
ajutoarelor, ținând seama de situația 
politică, economică și socială din statele 
membre; evidențiază faptul că, în contextul 
global, economia UE ar putea fi 
dezavantajată față de cea a țărilor terțe care 
beneficiază de scheme mai laxe de ocupare 
a forței de muncă sau de costuri inferioare;

4. consideră că nu ar trebui să se reducă 
acoperirea geografică a noilor Orientări 
privind ajutoarele de stat regionale pentru 
perioada 2014-2020 și că ar trebui 
reconsiderată diminuarea intensității 
ajutoarelor, ținând seama de situația 
politică, economică și socială din statele 
membre; în acest sens, solicită Comisiei să 
afirme în mod clar în Orientările sale 
caracterul nedegresiv și principiul 
nelimitării în timp pentru ajutoarele de 
funcționare din regiunile ultraperiferice, 
având în vedere handicapurile lor 
specifice; evidențiază faptul că, în 
contextul global, economia UE ar putea fi 
dezavantajată față de cea a țărilor terțe care 
beneficiază de scheme mai laxe de ocupare 
a forței de muncă sau de costuri inferioare, 
în special în regiunile ultraperiferice care 
se învecinează cu țări mai puțin 
dezvoltate;

Or. en

Amendamentul 44
Richard Seeber

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că nu ar trebui să se reducă 
acoperirea geografică a noilor Orientări 

4. consideră că nu ar trebui să se reducă 
acoperirea geografică a noilor Orientări 
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privind ajutoarele de stat regionale pentru 
perioada 2014-2020 și că ar trebui 
reconsiderată diminuarea intensității 
ajutoarelor, ținând seama de situația 
politică, economică și socială din statele 
membre; evidențiază faptul că, în contextul 
global, economia UE ar putea fi 
dezavantajată față de cea a țărilor terțe care 
beneficiază de scheme mai laxe de ocupare 
a forței de muncă sau de costuri inferioare;

privind ajutoarele de stat regionale pentru 
perioada 2014-2020 și că ar trebui 
reconsiderată diminuarea intensității 
ajutoarelor, ținând seama de situația 
politică, economică și socială din statele 
membre; insistă asupra faptului că 
diferența înregistrată în ceea ce privește 
intensitatea ajutoarelor între toate 
categoriile de regiuni și toate 
dimensiunile de întreprinderi ar trebui 
limitată la maximum 15 %; evidențiază 
faptul că, în contextul global, economia UE 
ar putea fi dezavantajată față de cea a 
țărilor terțe care beneficiază de scheme mai 
laxe de ocupare a forței de muncă sau de 
costuri inferioare;

Or. en

Amendamentul 45
Karin Kadenbach

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că nu ar trebui să se reducă 
acoperirea geografică a noilor Orientări 
privind ajutoarele de stat regionale pentru 
perioada 2014-2020 și că ar trebui 
reconsiderată diminuarea intensității 
ajutoarelor, ținând seama de situația 
politică, economică și socială din statele 
membre; evidențiază faptul că, în contextul 
global, economia UE ar putea fi 
dezavantajată față de cea a țărilor terțe care 
beneficiază de scheme mai laxe de ocupare 
a forței de muncă sau de costuri inferioare;

4. consideră că nu ar trebui să se reducă 
acoperirea geografică a noilor Orientări 
privind ajutoarele de stat regionale pentru 
perioada 2014-2020 și că ar trebui 
reconsiderată diminuarea intensității 
ajutoarelor, ținând seama de situația 
politică, economică și socială din statele 
membre; insistă asupra faptului că 
diferența înregistrată în ceea ce privește 
intensitatea ajutoarelor între toate 
categoriile de regiuni și toate 
dimensiunile de întreprinderi ar trebui 
limitată la maximum 15 %; evidențiază 
faptul că, în contextul global, economia UE 
ar putea fi dezavantajată față de cea a 
țărilor terțe care beneficiază de scheme mai 
laxe de ocupare a forței de muncă sau de 
costuri inferioare;

Or. en
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Amendamentul 46
Younous Omarjee

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că nu ar trebui să se reducă 
acoperirea geografică a noilor Orientări 
privind ajutoarele de stat regionale pentru 
perioada 2014-2020 și că ar trebui 
reconsiderată diminuarea intensității 
ajutoarelor, ținând seama de situația 
politică, economică și socială din statele 
membre; evidențiază faptul că, în contextul 
global, economia UE ar putea fi 
dezavantajată față de cea a țărilor terțe care 
beneficiază de scheme mai laxe de ocupare 
a forței de muncă sau de costuri inferioare;

4. consideră că nu ar trebui să se reducă 
acoperirea geografică a noilor Orientări 
privind ajutoarele de stat regionale pentru 
perioada 2014-2020 și că ar trebui 
reconsiderată diminuarea intensității 
ajutoarelor, ținând seama de situația 
politică, economică și socială din statele 
membre, precum și de handicapurile 
naturale, geografice și demografice ale 
acestora; evidențiază faptul că, în 
contextul global, economia UE ar putea fi 
dezavantajată față de cea a țărilor terțe care 
beneficiază de scheme mai laxe de ocupare 
a forței de muncă sau de costuri inferioare;

Or. en

Amendamentul 47
Mojca Kleva Kekuš

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că nu ar trebui să se reducă 
acoperirea geografică a noilor Orientări 
privind ajutoarele de stat regionale pentru 
perioada 2014-2020 și că ar trebui 
reconsiderată diminuarea intensității 
ajutoarelor, ținând seama de situația 
politică, economică și socială din statele 
membre; evidențiază faptul că, în contextul 
global, economia UE ar putea fi 
dezavantajată față de cea a țărilor terțe care 
beneficiază de scheme mai laxe de 
ocupare a forței de muncă sau de costuri 
inferioare;

4. consideră că nu ar trebui să se reducă 
acoperirea geografică a noilor Orientări 
privind ajutoarele de stat regionale pentru 
perioada 2014-2020 și că ar trebui 
reconsiderată diminuarea intensității 
ajutoarelor, ținând seama de situația 
politică, economică și socială din statele 
membre; evidențiază faptul că, în contextul 
global, economia UE ar putea fi 
dezavantajată față de cea a țărilor terțe cu
scheme de ocupare a forței de muncă mai 
puțin severe sau structuri de costuri 
inferioare;
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Or. en

Amendamentul 48
Joachim Zeller

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că nu ar trebui să se reducă 
acoperirea geografică a noilor Orientări 
privind ajutoarele de stat regionale pentru 
perioada 2014-2020 și că ar trebui 
reconsiderată diminuarea intensității 
ajutoarelor, ținând seama de situația 
politică, economică și socială din statele
membre; evidențiază faptul că, în contextul 
global, economia UE ar putea fi 
dezavantajată față de cea a țărilor terțe care 
beneficiază de scheme mai laxe de ocupare 
a forței de muncă sau de costuri inferioare;

4. consideră că nu ar trebui să se reducă 
acoperirea geografică a noilor Orientări 
privind ajutoarele de stat regionale pentru 
perioada 2014-2020 și că ar trebui 
reconsiderată diminuarea intensității 
ajutoarelor, ținând seama de situația 
politică, economică și socială din statele 
membre; evidențiază faptul că, în contextul 
global, economia UE ar putea fi 
dezavantajată față de cea a țărilor terțe care 
beneficiază de scheme mai laxe de ocupare 
a forței de muncă sau de costuri inferioare; 
consideră, așadar, că acoperirea 
geografică nu ar trebui să fie redusă sub 
45,5 %, pentru a nu periclita dezvoltarea 
economică a regiunilor;

Or. en

Amendamentul 49
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. subliniază că ajutoarele de stat 
regionale ar trebui actualizate în acord cu 
dinamica și ritmul economiei de după 
criză ca parte a procesului mai amplu de 
modernizare, impunându-se o mai mare 
flexibilitate în determinarea 
dezavantajelor regionale; consideră că, în 
acest scop, selectarea zonelor 
dezavantajate în temeiul exceptărilor 
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prevăzute la articolul 107 alineatul (3) 
litera (c) din TFUE nu ar trebui 
condiționată de o simplă scădere 
matematică din populația acoperită de 
articolul 107 alineatul (3) litera (a) din 
TFUE, ci statele membre ar trebui să 
poată utiliza un set amplu de parametri 
pentru a determina regiunile 
dezavantajate în mod real;  reamintește 
Comisiei că, în deplin acord cu obiectivele 
tratatului, se acordă o atenție deosebită 
nu doar dezavantajelor care decurg din 
densitatea scăzută a populației, ci și celor 
determinate de complexitatea economică 
a regiunilor muntoase și insulare, de 
apropierea de frontiere și de dezastrele 
naturale;

Or. en

Amendamentul 50
Younous Omarjee

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. consideră că situația specifică a 
regiunilor ultraperiferice, astfel cum este 
recunoscută în articolul 107 alineatul (3) 
litera (a) din TFUE, ar trebui luată în 
considerare de Comisie prin acordarea a 
cel puțin aceluiași nivel de ajutor care le-
a fost alocat în temeiul actualei scheme, 
având în vedere că handicapurile lor sunt 
structurale și permanente; consideră, 
așadar, că intensitățile maximale ale 
ajutoarelor aplicabile investițiilor 
regionale în zonele ultraperiferice ar 
trebui conservate; subliniază că 
ajutoarele de funcționare nedegresive și 
nelimitate în timp din regiunile 
ultraperiferice sunt esențiale, având în 
vedere depărtarea acestora de piața 
internă a UE, proximitatea lor de piețele 
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unor țări mai puțin dezvoltate și 
constrângerile lor permanente;

Or. en

Amendamentul 51
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. sugerează Comisiei ca, la elaborarea 
criteriilor geografice, să ia în considerare 
handicapurile naturale, geografice sau 
demografice cu care se confruntă anumite 
regiuni, inclusiv cele rurale, muntoase și 
insulare; subliniază că cerințele 
geografice nu sunt întotdeauna adecvate 
pentru toate zonele în ceea ce privește 
dimensiunea și amploarea acestora și că, 
adesea, aceste zone nu pot îndeplini 
criteriile referitoare la populație stabilite 
în textele relevante; solicită, așadar, 
relaxarea acestor criterii, fie prin 
stabilirea unor plafoane de populație mai 
pertinente, fie prin aplicarea acestor două 
criterii în mod diferențiat;

Or. en

Amendamentul 52
Mojca Kleva Kekuš

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. sugerează Comisiei ca, la elaborarea 
criteriilor geografice, să ia în considerare 
handicapurile naturale, geografice sau 
demografice cu care se confruntă anumite 
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regiuni, inclusiv cele rurale, muntoase și 
insulare; subliniază că geografice nu sunt 
întotdeauna adecvate pentru toate zonele 
în ceea ce privește dimensiunea și 
amploarea acestora și că, adesea, aceste 
zone nu pot îndeplini criteriile referitoare 
la populație; solicită, așadar, relaxarea 
acestor criterii, fie prin stabilirea unor 
plafoane de populație adecvate, fie prin 
aplicarea mai flexibilă a acestor două 
criterii;

Or. en

Amendamentul 53
Giommaria Uggias

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. consideră că ajutoarele de stat 
reprezintă o compensare legitimă în 
raport cu handicapul implicat de 
insularitate și că această condiție ar 
trebui să funcționeze ca unic criteriu 
pentru acoperirea teritorială a ajutorului 
de stat regional pentru perioada 2014-
2020, astfel încât teritoriile insulare să își 
poată depăși handicapurile structurale și 
pentru a asigura condițiile pentru 
creșterea economică, socială și teritorială;

Or. en

Amendamentul 54
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluție
Punctul 4 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4b. atrage atenția Comisiei asupra 
situației regiunilor ultraperiferice, 
recunoscută în articolul 107 alineatul (3) 
litera (a), și reiterează necesitatea unei 
abordări mai flexibile, care să reflecte 
particularitățile acestora; consideră că 
regiunile ultraperiferice ar trebui să poată 
aloca ajutorul de funcționare 
întreprinderilor și că ar trebui conservat 
același nivel de ajutor alocat în mod 
tradițional; consideră că ar trebui 
conservat bonusul acordat regiunilor 
ultraperiferice în ceea ce privește 
ajutoarele pentru investiții;

Or. en

Amendamentul 55
Younous Omarjee

Propunerea de rezoluție
Punctul 4b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4b. pune sub semnul întrebării relevanța 
noii zonări a ajutoarelor de stat regionale, 
bazată pe PIB și pe rata șomajului; 
sugerează, în special, necesitatea ca 
aceste criterii geografice să ia în 
considerare și handicapurile naturale, 
geografice și demografice cu care se 
confruntă anumite regiuni;

Or. en

Amendamentul 56
Younous Omarjee

Propunere de rezoluție
Punctul 4 c (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4c. consideră că, pe lângă PIB, un nou 
criteriu de eligibilitate a regiunilor 
acoperite de ajutoarele de stat ar trebui să 
fie ratele șomajului;

Or. en

Amendamentul 57
Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. evidențiază impactul restrictiv al noilor 
norme asupra investițiilor și dezvoltării 
regiunilor, pe măsură ce acestea trec din 
categoria regiunilor mai puțin dezvoltate în 
categoria regiunilor mai dezvoltate; 
recunoaște că anumite regiuni eligibile 
pentru ajutoare de stat în sistemul actual nu 
vor îndeplini criteriile geografice ale 
Orientărilor privind ajutoarele de stat 
regionale în perioada următoare; consideră 
că aceste regiuni ar trebui să beneficieze de 
un regim special de siguranță, similar celui 
aplicat regiunilor de tranziție în cadrul 
politicii de coeziune, care să le permită să 
facă față noii situații în care se află;

5. evidențiază impactul restrictiv al noilor 
norme asupra investițiilor și dezvoltării 
regiunilor, pe măsură ce acestea trec din 
categoria regiunilor mai puțin dezvoltate în 
categoria regiunilor mai dezvoltate; 
recunoaște că anumite regiuni eligibile 
pentru ajutoare de stat în sistemul actual nu 
vor îndeplini criteriile geografice ale 
Orientărilor privind ajutoarele de stat 
regionale în perioada următoare; consideră 
că aceste regiuni, precum și regiunile grav 
afectate de criză, pentru care finanțarea 
publică în cadrul politicii de coeziune și 
prin ajutoarele de stat regionale ar putea 
constitui singura sursă de investiții, ar 
trebui să beneficieze de un regim special de 
siguranță, care să le permită să facă față 
noii situații în care se află;

Or. en

Amendamentul 58
Mojca Kleva Kekuš

Propunere de rezoluție
Punctul 5
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. evidențiază impactul restrictiv al noilor 
norme asupra investițiilor și dezvoltării 
regiunilor, pe măsură ce acestea trec din 
categoria regiunilor mai puțin dezvoltate în 
categoria regiunilor mai dezvoltate; 
recunoaște că anumite regiuni eligibile 
pentru ajutoare de stat în sistemul actual nu 
vor îndeplini criteriile geografice ale 
Orientărilor privind ajutoarele de stat 
regionale în perioada următoare; consideră 
că aceste regiuni ar trebui să beneficieze de
un regim special de siguranță, similar celui 
aplicat regiunilor de tranziție în cadrul 
politicii de coeziune, care să le permită să
facă față noii situații în care se află;

5. insistă asupra faptului că noile 
Orientări privind ajutoarele de stat 
regionale și noile norme nu ar trebui să 
aibă un impact restrictiv asupra 
investițiilor și dezvoltării regiunilor, pe 
măsură ce acestea trec din categoria 
regiunilor mai puțin dezvoltate în categoria 
regiunilor mai dezvoltate; recunoaște că 
anumite regiuni eligibile pentru ajutoare de 
stat în sistemul actual riscă să nu 
îndeplinească criteriile geografice ale 
Orientărilor privind ajutoarele de stat 
regionale în perioada următoare; consideră 
că aceste regiuni ar trebui să fie eligibile 
pentru un regim special de „plasă de 
siguranță”, similar celui aplicat regiunilor 
de tranziție în cadrul politicii de coeziune, 
care să le permită să reacționeze noii 
situații în care se află; consideră, în acest 
sens, că este esențial ca toate regiunile 
catalogate ca regiuni din categoria „a” în 
perioada 2007-2013 să fie tratate ca 
regiuni „c” predefinite în perioada 2014-
2020;

Or. en

Amendamentul 59
Hermann Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. evidențiază impactul restrictiv al noilor
norme asupra investițiilor și dezvoltării 
regiunilor, pe măsură ce acestea trec din 
categoria regiunilor mai puțin dezvoltate în 
categoria regiunilor mai dezvoltate; 
recunoaște că anumite regiuni eligibile 
pentru ajutoare de stat în sistemul actual nu 
vor îndeplini criteriile geografice ale 

5. evidențiază impactul restrictiv al noilor 
norme asupra investițiilor și dezvoltării 
regiunilor, pe măsură ce acestea trec din 
categoria regiunilor mai puțin dezvoltate în
categoria regiunilor mai dezvoltate; 
recunoaște că anumite regiuni eligibile 
pentru ajutoare de stat în sistemul actual nu 
vor îndeplini criteriile geografice ale 
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Orientărilor privind ajutoarele de stat 
regionale în perioada următoare; consideră 
că aceste regiuni ar trebui să beneficieze de 
un regim special de siguranță, similar celui 
aplicat regiunilor de tranziție în cadrul 
politicii de coeziune, care să le permită să 
facă față noii situații în care se află;

Orientărilor privind ajutoarele de stat 
regionale în perioada următoare; consideră 
că aceste regiuni ar trebui să beneficieze de 
un regim special de siguranță, similar celui 
aplicat regiunilor de tranziție în cadrul 
politicii de coeziune, care să le permită să 
facă față noii situații în care se află; solicită 
Comisiei să se asigure că regiunile care 
intrau sub incidența efectului statistic în 
2007-2013 să fie eligibile ca zone „c” sau, 
în orice caz, să se asigure că normele 
privind ajutoarele de stat regionale pot 
contribui în continuare la procesul de 
dezvoltare, redresare și creștere 
economică în aceste regiuni, în acord cu 
poziția Comisiei pentru dezvoltare 
regională afirmată în mandatul de 
negociere;

Or. en

Amendamentul 60
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. evidențiază impactul restrictiv al noilor 
norme asupra investițiilor și dezvoltării 
regiunilor, pe măsură ce acestea trec din 
categoria regiunilor mai puțin dezvoltate în 
categoria regiunilor mai dezvoltate; 
recunoaște că anumite regiuni eligibile 
pentru ajutoare de stat în sistemul actual nu 
vor îndeplini criteriile geografice ale 
Orientărilor privind ajutoarele de stat 
regionale în perioada următoare; consideră 
că aceste regiuni ar trebui să beneficieze de 
un regim special de siguranță, similar celui 
aplicat regiunilor de tranziție în cadrul 
politicii de coeziune, care să le permită să 
facă față noii situații în care se află;

5. evidențiază impactul restrictiv al noilor 
norme asupra investițiilor și dezvoltării 
regiunilor, pe măsură ce acestea trec din 
categoria regiunilor mai puțin dezvoltate în 
categoria regiunilor mai dezvoltate; 
recunoaște că anumite regiuni eligibile 
pentru ajutoare de stat în sistemul actual nu 
vor îndeplini criteriile geografice ale 
Orientărilor privind ajutoarele de stat 
regionale în perioada următoare; consideră 
că aceste regiuni ar trebui să beneficieze de 
un regim special de siguranță, similar celui 
aplicat regiunilor de tranziție în cadrul 
politicii de coeziune, care să le permită să 
facă față noii situații în care se află; 
consideră, așadar, că noua categorie 
pentru regiunile de tranziție din politica 
de coeziune ar trebui reflectată pe deplin 
în Orientările privind ajutoarele de stat 
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regionale pentru perioada viitoare, pentru 
a realiza astfel un grad mai mare de 
coerență între normele privind coeziunea 
și cele din domeniul concurenței;

Or. en

Amendamentul 61
Riikka Manner

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. evidențiază impactul restrictiv al noilor 
norme asupra investițiilor și dezvoltării 
regiunilor, pe măsură ce acestea trec din 
categoria regiunilor mai puțin dezvoltate în 
categoria regiunilor mai dezvoltate; 
recunoaște că anumite regiuni eligibile 
pentru ajutoare de stat în sistemul actual nu 
vor îndeplini criteriile geografice ale 
Orientărilor privind ajutoarele de stat 
regionale în perioada următoare; consideră 
că aceste regiuni ar trebui să beneficieze de 
un regim special de siguranță, similar celui 
aplicat regiunilor de tranziție în cadrul 
politicii de coeziune, care să le permită să 
facă față noii situații în care se află;

5. evidențiază impactul restrictiv al noilor 
norme asupra investițiilor și dezvoltării 
regiunilor, pe măsură ce acestea trec din 
categoria regiunilor mai puțin dezvoltate în 
categoria regiunilor mai dezvoltate; 
recunoaște că anumite regiuni eligibile 
pentru ajutoare de stat în sistemul actual nu 
vor îndeplini criteriile geografice ale 
Orientărilor privind ajutoarele de stat 
regionale în perioada următoare; consideră 
că aceste regiuni ar trebui să beneficieze de 
un regim special de siguranță, similar celui 
aplicat regiunilor de tranziție în cadrul 
politicii de coeziune, care să le permită să 
facă față noii situații în care se află; 
sprijină definiția densității scăzute a 
populației de nivel NUTS 2 pentru 
categoria regiunilor și insulelor 
ultraperiferice, cu o populație redusă, în 
acord cu alocarea specială în temeiul 
politicii de coeziune;

Or. en

Amendamentul 62
Francesca Barracciu, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna

Propunere de rezoluție
Punctul 5
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. evidențiază impactul restrictiv al noilor 
norme asupra investițiilor și dezvoltării 
regiunilor, pe măsură ce acestea trec din 
categoria regiunilor mai puțin dezvoltate în 
categoria regiunilor mai dezvoltate; 
recunoaște că anumite regiuni eligibile 
pentru ajutoare de stat în sistemul actual nu 
vor îndeplini criteriile geografice ale 
Orientărilor privind ajutoarele de stat 
regionale în perioada următoare; consideră 
că aceste regiuni ar trebui să beneficieze de 
un regim special de siguranță, similar celui 
aplicat regiunilor de tranziție în cadrul 
politicii de coeziune, care să le permită să 
facă față noii situații în care se află;

5. evidențiază impactul restrictiv al noilor 
norme asupra investițiilor și dezvoltării 
regiunilor, pe măsură ce acestea trec din 
categoria regiunilor mai puțin dezvoltate în 
categoria regiunilor mai dezvoltate; 
recunoaște că anumite regiuni eligibile 
pentru ajutoare de stat în sistemul actual nu 
vor îndeplini criteriile geografice ale 
Orientărilor privind ajutoarele de stat 
regionale în perioada următoare; consideră 
că aceste regiuni, precum și regiunile grav 
afectate de criză pentru care finanțarea 
publică în cadrul politicii de coeziune și 
prin ajutoarele de stat regionale ar putea 
constitui singura sursă de investiții, ar 
trebui să beneficieze de un regim special de 
siguranță, care să le permită să facă față 
noii situații în care se află;

Or. en

Amendamentul 63
Tamás Deutsch

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. evidențiază impactul restrictiv al noilor 
norme asupra investițiilor și dezvoltării 
regiunilor, pe măsură ce acestea trec din 
categoria regiunilor mai puțin dezvoltate în 
categoria regiunilor mai dezvoltate; 
recunoaște că anumite regiuni eligibile 
pentru ajutoare de stat în sistemul actual nu 
vor îndeplini criteriile geografice ale 
Orientărilor privind ajutoarele de stat 
regionale în perioada următoare; consideră 
că aceste regiuni ar trebui să beneficieze de 
un regim special de siguranță, similar celui 
aplicat regiunilor de tranziție în cadrul 
politicii de coeziune, care să le permită să 

5. evidențiază impactul restrictiv al noilor 
norme asupra investițiilor și dezvoltării 
regiunilor, pe măsură ce acestea trec din 
categoria regiunilor mai puțin dezvoltate în 
categoria regiunilor mai dezvoltate; 
recunoaște că anumite regiuni eligibile 
pentru ajutoare de stat în sistemul actual nu 
vor îndeplini criteriile geografice ale 
Orientărilor privind ajutoarele de stat 
regionale în perioada următoare; consideră 
că aceste regiuni ar trebui să beneficieze de 
un regim special de siguranță, similar celui 
aplicat regiunilor de tranziție în cadrul 
politicii de coeziune, care să le permită să 
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facă față noii situații în care se află; facă față noii situații în care se află; în 
plus, în contextul competitivității SEE, 
sunt subminate posibilitățile de atragere a 
investițiilor în SEE;

Or. en

Amendamentul 64
Younous Omarjee

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. evidențiază impactul restrictiv al noilor 
norme asupra investițiilor și dezvoltării 
regiunilor, pe măsură ce acestea trec din 
categoria regiunilor mai puțin dezvoltate în 
categoria regiunilor mai dezvoltate; 
recunoaște că anumite regiuni eligibile 
pentru ajutoare de stat în sistemul actual nu 
vor îndeplini criteriile geografice ale 
Orientărilor privind ajutoarele de stat 
regionale în perioada următoare; consideră 
că aceste regiuni ar trebui să beneficieze de 
un regim special de siguranță, similar celui 
aplicat regiunilor de tranziție în cadrul 
politicii de coeziune, care să le permită să 
facă față noii situații în care se află;

5. evidențiază impactul restrictiv al noilor 
norme asupra investițiilor și dezvoltării 
regiunilor, pe măsură ce acestea trec din 
categoria regiunilor mai puțin dezvoltate în 
categoria regiunilor mai dezvoltate; 
recunoaște că anumite regiuni eligibile 
pentru ajutoare de stat în sistemul actual nu 
vor îndeplini criteriile geografice ale 
Orientărilor privind ajutoarele de stat 
regionale în perioada următoare și vor fi 
astfel excluse brusc din sistem; consideră 
că aceste regiuni ar trebui să beneficieze de 
un regim special de siguranță, similar celui 
aplicat regiunilor de tranziție în cadrul 
politicii de coeziune, care să le permită să 
facă față noii situații în care se află;

Or. en

Amendamentul 65
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. evidențiază impactul restrictiv al noilor 
norme asupra investițiilor și dezvoltării 

5. evidențiază impactul restrictiv al noilor 
norme asupra investițiilor și dezvoltării 
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regiunilor, pe măsură ce acestea trec din 
categoria regiunilor mai puțin dezvoltate în 
categoria regiunilor mai dezvoltate; 
recunoaște că anumite regiuni eligibile 
pentru ajutoare de stat în sistemul actual nu 
vor îndeplini criteriile geografice ale 
Orientărilor privind ajutoarele de stat 
regionale în perioada următoare; consideră 
că aceste regiuni ar trebui să beneficieze de 
un regim special de siguranță, similar celui 
aplicat regiunilor de tranziție în cadrul 
politicii de coeziune, care să le permită să 
facă față noii situații în care se află;

regiunilor, pe măsură ce acestea trec din 
categoria regiunilor mai puțin dezvoltate în 
categoria regiunilor mai dezvoltate; 
recunoaște că anumite regiuni eligibile 
pentru ajutoare de stat în sistemul actual nu 
vor îndeplini criteriile geografice ale 
Orientărilor privind ajutoarele de stat 
regionale în perioada următoare; consideră 
că aceste regiuni ar trebui să beneficieze de 
un regim special de siguranță, similar celui 
aplicat regiunilor de tranziție în cadrul 
politicii de coeziune, care să le permită să 
facă față noii situații în care se află și să 
înregistreze o creștere durabilă;

Or. en

Amendamentul 66
Joachim Zeller

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. evidențiază impactul restrictiv al noilor 
norme asupra investițiilor și dezvoltării 
regiunilor, pe măsură ce acestea trec din 
categoria regiunilor mai puțin dezvoltate în 
categoria regiunilor mai dezvoltate; 
recunoaște că anumite regiuni eligibile 
pentru ajutoare de stat în sistemul actual nu 
vor îndeplini criteriile geografice ale 
Orientărilor privind ajutoarele de stat 
regionale în perioada următoare; consideră 
că aceste regiuni ar trebui să beneficieze de 
un regim special de siguranță, similar celui 
aplicat regiunilor de tranziție în cadrul 
politicii de coeziune, care să le permită să 
facă față noii situații în care se află;

5. evidențiază impactul restrictiv al noilor 
norme asupra investițiilor și dezvoltării 
regiunilor, pe măsură ce acestea trec din 
categoria regiunilor mai puțin dezvoltate în 
categoria regiunilor mai dezvoltate; 
recunoaște că anumite regiuni eligibile 
pentru ajutoare de stat în sistemul actual nu 
vor îndeplini criteriile geografice ale 
Orientărilor privind ajutoarele de stat 
regionale în perioada următoare; consideră 
că aceste regiuni ar trebui să beneficieze de 
un regim special de siguranță, similar celui 
aplicat regiunilor de tranziție în cadrul 
politicii de coeziune, care să le permită să 
facă față noii situații în care se află; 
subliniază necesitatea de a prelungi 
perioada de tranziție pentru aceste regiuni 
până în 2020;

Or. en

Amendamentul 67
Hermann Winkler
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Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. solicită Comisiei să se asigure că 
intensitatea maximă a ajutoarelor în 
fostele zone „a”, inclusiv în „regiunile 
afectate de efectul statistic din perioada 
2007-2013”, poate fi crescută cu până la 5 
puncte procentuale pentru întreaga 
perioadă 2014-2020;

Or. en

Amendamentul 68
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. solicită ca zonarea geografică să fie 
armonizată cu noile propuneri ale 
Comisiei privind politica de coeziune, 
precum și, în special, crearea unei noi 
categorii de regiuni de tranziție, al căror 
PIB se ridică la 75 % - 90 % din media 
UE și propune un sistem simplificat, în 
care toate regiunile de tranziție să fie 
considerate ca zone predefinite care intră 
sub incidența articolului 107 alineatul (3) 
litera (c) din TFUE;

Or. en

Amendamentul 69
Joachim Zeller

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază situația specială a 
regiunilor frontaliere care beneficiază de 
rate de ajutor foarte diferite, precum și 
riscul de denaturare a concurenței 
implicat de aceste diferențe; salută 
ambiția Comisiei de a limita efectele de 
denaturare a concurenței ale ajutoarelor 
de stat; subliniază impactul economic 
negativ pe care îl pot avea ratele diferite 
de ajutor practicate în regiunile din 
categoria mai puțin dezvoltată și cele din 
categoria mai bine dezvoltată; subliniază, 
așadar, nevoia de a limita la 10 % 
diferențele dintre categoria mai puțin 
dezvoltată și cea mai bine dezvoltată;

Or. en

Amendamentul 70
Hermann Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 5 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5b. solicită Comisiei să se asigure că 
regiunile adiacente zonelor „a” ale unei 
alte țări beneficiază de prevederi 
corespunzătoare pentru a elimina 
diferențele inadecvate și potențial 
dăunătoare în ceea ce privește intensitatea 
ajutoarelor;

Or. en

Amendamentul 71
Hermann Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 5 c (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5c. solicită Comisiei să prevadă 
posibilitatea majorării intensității maxime 
a ajutoarelor permise în zonele „c”, astfel 
încât diferența în ceea ce privește 
intensitatea ajutorului să nu depășească 
10 puncte procentuale, eliminând astfel 
diferențele inadecvate ale intensității 
ajutoarelor în aceeași țară, precum și în 
țări învecinate;

Or. en

Amendamentul 72
Hermann Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 5 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5d. solicită Comisiei să prevadă o 
intensitate maximă a ajutoarelor pentru 
întreprinderile mici din zonele „c”, 
inclusiv din regiunile afectate de efectul 
statistic, de cel puțin 35 de puncte 
procentuale, pentru întreprinderile 
mijlocii de 25 de puncte procentuale și 
pentru întreprinderile mari de cel puțin 15 
puncte procentuale;

Or. en

Amendamentul 73
Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază rolul ajutoarelor de stat în 
economiile care au fost afectate în mod 
special de criză și pentru care finanțarea 

6. subliniază rolul ajutoarelor de stat în 
economiile care au fost afectate în mod 
special de criză și pentru care finanțarea 
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publică în cadrul politicii de coeziune ar 
putea constitui singura sursă de investiții; 
arată că situația economică defavorabilă 
încă nu este reflectată de datele disponibile 
pentru perioada 2008-2010 pe care 
Comisia le folosește drept bază pentru 
determinarea eligibilității ajutoarelor de 
stat; salută intenția Comisiei de a efectua 
în 2016 o evaluare la jumătatea perioadei 
a hărților regionale;

publică în cadrul politicii de coeziune ar 
putea constitui singura sursă de investiții; 
arată că situația economică defavorabilă 
încă nu este reflectată de datele disponibile 
pentru perioada 2008-2010 pe care 
Comisia le folosește drept bază pentru 
determinarea eligibilității ajutoarelor de 
stat; consideră ca inadecvată utilizarea 
unor astfel de date într-o perioadă 
caracterizată de tulburări economice 
rapide și dramatice, întrucât nu este încă 
posibilă o evaluare riguroasă a impactului 
teritorial al acestor perturbări; solicită 
Comisiei să acționeze pe baza unor date 
mai recente și specifice, disponibile la 
nivel local;

Or. en

Amendamentul 74
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază rolul ajutoarelor de stat în 
economiile care au fost afectate în mod 
special de criză și pentru care finanțarea 
publică în cadrul politicii de coeziune ar 
putea constitui singura sursă de investiții; 
arată că situația economică defavorabilă 
încă nu este reflectată de datele disponibile 
pentru perioada 2008-2010 pe care 
Comisia le folosește drept bază pentru 
determinarea eligibilității ajutoarelor de 
stat; salută intenția Comisiei de a efectua 
în 2016 o evaluare la jumătatea perioadei a 
hărților regionale;

6. subliniază rolul ajutoarelor de stat în 
economiile care au fost afectate în mod 
special de criză și pentru care finanțarea 
publică în cadrul politicii de coeziune ar 
putea constitui singura sursă de investiții; 
arată că situația economică defavorabilă 
încă nu este reflectată de datele disponibile 
pentru perioada 2008-2010 pe care 
Comisia le folosește drept bază pentru 
determinarea eligibilității ajutoarelor de 
stat; salută intenția Comisiei de a efectua 
în 2016 o evaluare la jumătatea perioadei a 
hărților regionale; invită, totodată, 
Comisia să ia în considerare posibilitatea 
de a notifica intervențiile specifice în 
temeiul derogărilor regionale inclusiv în 
afara hărții ajutoarelor regionale, pentru 
a permite statelor membre să abordeze 
efectele crizei care s-ar putea declanșa în 
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perioada 2014-2020, precum și 
repercusiunile pe termen lung ale 
dezastrelor naturale asupra economiei 
reale, care ar putea să nu fie vizibile în 
baza de date statistice utilizată pentru 
inventarierea ex ante a zonelor asistate;

Or. en

Amendamentul 75
Kerstin Westphal

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază rolul ajutoarelor de stat în 
economiile care au fost afectate în mod 
special de criză și pentru care finanțarea 
publică în cadrul politicii de coeziune ar 
putea constitui singura sursă de investiții; 
arată că situația economică defavorabilă 
încă nu este reflectată de datele disponibile 
pentru perioada 2008-2010 pe care
Comisia le folosește drept bază pentru 
determinarea eligibilității ajutoarelor de 
stat; salută intenția Comisiei de a efectua 
în 2016 o evaluare la jumătatea perioadei a 
hărților regionale;

6. subliniază rolul ajutoarelor de stat în 
economiile care au fost afectate în mod 
special de criză și pentru care finanțarea 
publică în cadrul politicii de coeziune ar 
putea constitui singura sursă de investiții; 
arată că situația economică defavorabilă 
încă nu este reflectată de datele disponibile 
pentru perioada 2008-2010 pe care 
Comisia le folosește drept bază pentru 
determinarea eligibilității ajutoarelor de 
stat; salută intenția Comisiei de a efectua 
în 2016 o evaluare la jumătatea perioadei a 
hărților regionale; solicită Comisiei să 
găsească soluții pentru a evita diferențe 
inadecvate în ceea ce privește intensitatea 
ajutoarelor în regiunile frontaliere, unde 
zonele „a” dintr-un stat membru se 
învecinează cu zone „c” dintr-un alt stat 
membru, de exemplu, prin atribuirea unei 
alocări suplimentare specifice pentru 
zonele „c” în cauză;

Or. en

Amendamentul 76
Hermann Winkler
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Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază rolul ajutoarelor de stat în 
economiile care au fost afectate în mod 
special de criză și pentru care finanțarea 
publică în cadrul politicii de coeziune ar 
putea constitui singura sursă de investiții; 
arată că situația economică defavorabilă 
încă nu este reflectată de datele disponibile 
pentru perioada 2008-2010 pe care 
Comisia le folosește drept bază pentru 
determinarea eligibilității ajutoarelor de 
stat; salută intenția Comisiei de a efectua 
în 2016 o evaluare la jumătatea perioadei a 
hărților regionale;

6. subliniază rolul ajutoarelor de stat în 
economiile care au fost afectate în mod 
special de criză și pentru care finanțarea 
publică în cadrul politicii de coeziune ar 
putea constitui singura sursă de investiții; 
arată că situația economică defavorabilă 
încă nu este reflectată de datele disponibile 
pentru perioada 2008-2010 pe care 
Comisia le folosește drept bază pentru 
determinarea eligibilității ajutoarelor de 
stat; salută intenția Comisiei de a efectua 
în 2016 o evaluare la jumătatea perioadei a 
hărților regionale; solicită Comisiei să 
extindă validitatea actualei hărți 
regionale pentru evitarea unui decalaj în 
cazul în care noua hartă nu poate fi 
aprobată în timp util;

Or. en

Amendamentul 77
Riikka Manner

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază rolul ajutoarelor de stat în 
economiile care au fost afectate în mod 
special de criză și pentru care finanțarea 
publică în cadrul politicii de coeziune ar 
putea constitui singura sursă de investiții; 
arată că situația economică defavorabilă 
încă nu este reflectată de datele disponibile 
pentru perioada 2008-2010 pe care 
Comisia le folosește drept bază pentru 
determinarea eligibilității ajutoarelor de 
stat; salută intenția Comisiei de a efectua 
în 2016 o evaluare la jumătatea perioadei a 
hărților regionale;

6. subliniază rolul ajutoarelor de stat în 
economiile care au fost afectate în mod 
special de criză și pentru care finanțarea 
publică în cadrul politicii de coeziune ar 
putea constitui singura sursă de investiții; 
arată că, deși situația economică 
defavorabilă încă nu este reflectată de 
datele disponibile pentru perioada 2008-
2009 pe care Comisia le folosește drept 
bază pentru determinarea eligibilității 
ajutoarelor de stat, aceasta este perioada 
care trebuie utilizată pentru a asigura 
conformitatea Orientărilor privind 
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ajutoarele de stat regionale cu politica de 
coeziune pentru noua perioadă de 
programare; salută intenția Comisiei de a 
efectua în 2016 o evaluare la jumătatea 
perioadei a hărților regionale;

Or. en

Amendamentul 78
Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază că „izolarea” (adică o 
densitate scăzută a populației) este 
singurul dezavantaj geografic relevant 
pentru derogările acordate în temeiul 
articolului 107 alineatul (3) litera (c) din 
TFUE; consideră că și dezavantajele care 
decurg din caracterul insular, apropierea 
de frontiere și dezastrele naturale ar 
trebui să devină pertinente;

Or. en

Amendamentul 79
Hermann Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. solicită Comisiei să reflecte și în 
Orientările privind ajutoarele de stat 
regionale preocupările exprimate de șefii 
de guverne în Concluziile Consiliului 
European din 7-8 februarie 2013 privind 
cadrul financiar multianual prin 
angajamentul de a acorda „alocări 
speciale” anumitor regiuni;
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Or. en

Amendamentul 80
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază că „izolarea” (adică o 
densitate scăzută a populației) este 
singurul dezavantaj geografic relevant 
pentru derogările acordate în temeiul 
articolului 107 alineatul (3) litera (c) din 
TFUE; consideră că și dezavantajele care 
decurg din caracterul insular, apropierea 
de frontiere și dezastrele naturale ar 
trebui să devină pertinente;

Or. en

Amendamentul 81
Francesca Barracciu

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. solicită Comisiei să includă toate 
regiunile de nivel NUTS 2 alcătuite 
exclusiv din insule sau grupări de insule 
în lista zonelor „c” predefinite acoperite 
de articolul 107 alineatul (3) litera (c) din 
TFUE;

Or. en

Amendamentul 82
Richard Seeber, Manfred Weber, Oldřich Vlasák
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Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. reamintește poziția Consiliului 
European care a solicitat Comisiei să aibă 
în vedere situația specială a regiunilor 
limitrofe regiunilor de convergență; 
amintește Comisiei că regiunile cu 
frontiere comune cu regiuni din alte state 
membre sunt cele mai expuse la evoluțiile 
economice implicate de aderarea unor noi 
state membre; subliniază, așadar, 
importanța unei abordări echilibrate a 
alocărilor pentru așa-numitele zone „a” și 
„c”, cu scopul de a minimiza disparitățile 
dintre regiunile cu frontiere comune ale 
diferitelor state membre în ceea ce 
privește intensitatea ajutoarelor;

Or. en

Amendamentul 83
Mojca Kleva Kekuš

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. solicită Comisiei să se asigure că 
situația specifică a regiunilor învecinate 
cu regiuni mai puțin dezvoltare este 
abordată cu atenție, astfel încât să se 
prevină crearea de regiuni izolate, care nu 
beneficiază de niciun ajutor de stat și care 
se învecinează cu două regiuni „a”;

Or. en

Amendamentul 84
Francesca Barracciu
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Propunere de rezoluție
Punctul 6 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6b. solicită Comisiei să autorizeze toate 
regiunile de nivel NUTS 2 alcătuite 
exclusiv dintr-o insulă sau o grupare de 
insule să pună în aplicare ajutorul de 
funcționare pentru a acoperi costurile 
suplimentare de transport;

Or. en

Amendamentul 85
Richard Seeber, Manfred Weber, Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 6 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6b. îndeamnă Comisia să evite diferențele 
inadecvate în ceea ce privește intensitatea 
ajutoarelor la frontierele naționale prin 
acordarea unei alocări specifice, 
echivalente cu cea pentru zonele „c”, 
către statele membre care au regiuni 
învecinate cu zone „a” dintr-un alt stat 
membru; consideră că alocarea specifică 
ar trebui atribuită regiunilor de nivel
NUTS 3 sau unor părți din acestea care se 
învecinează cu o zonă „a” a unui alt stat 
membru și nu sunt predefinite ca zone 
„c”; consideră că, prin derogare de la 
plafonul global, această alocare ar trebui 
atribuită statelor membre pe lângă 
alocarea destinată zonelor „c” predefinite 
și nepredefinite;

Or. en

Amendamentul 86
Riikka Manner

Propunere de rezoluție
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Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. consideră că aplicarea normelor privind 
ajutoarele de stat în cadrul programelor 
politicii de coeziune s-ar putea realiza mai 
bine dacă s-ar viza în mod specific 
ajutoarele la scară largă, simplificarea 
normelor, majorarea plafonului de minimis 
și extinderea categoriilor orizontale 
prevăzute de Regulamentul (CE) 
nr. 994/98 și a obiectului normelor 
privind exceptările pe categorii prevăzute 
de Regulamentul (CE) nr. 800/2008;

7. consideră că aplicarea normelor privind 
ajutoarele de stat în cadrul programelor 
politicii de coeziune s-ar putea realiza mai 
bine dacă s-ar viza în mod specific 
ajutoarele la scară largă, simplificarea 
normelor, majorarea plafonului de 
minimis;

Or. en

Amendamentul 87
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. consideră că aplicarea normelor privind 
ajutoarele de stat în cadrul programelor 
politicii de coeziune s-ar putea realiza mai 
bine dacă s-ar viza în mod specific 
ajutoarele la scară largă, simplificarea 
normelor, majorarea plafonului de minimis 
și extinderea categoriilor orizontale 
prevăzute de Regulamentul (CE) 
nr. 994/98 și a obiectului normelor privind 
exceptările pe categorii prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 800/2008;

7. consideră că aplicarea normelor privind 
ajutoarele de stat în cadrul programelor 
politicii de coeziune s-ar putea realiza mai 
bine dacă s-ar viza în mod specific 
ajutoarele la scară largă, simplificarea 
normelor, majorarea plafonului de minimis 
și extinderea categoriilor orizontale 
prevăzute de Regulamentul (CE) 
nr. 994/98 și a obiectului normelor privind 
exceptările pe categorii prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 800/2008; susține 
includerea unei noi categorii în 
Regulamentul nr. 800/2008 pentru 
schemele de ajutoare în favoarea 
regiunilor ultraperiferice ale UE, care ar 
lua în considerare în mod riguros schema 
privind ajutoarele de stat prevăzută la 
articolul 107 alineatul (3) litera (a) din 
TFUE și, astfel, ar aplica pe deplin 
articolul 349 din TFUE;
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Or. en

Amendamentul 88
Maurice Ponga, Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. consideră că aplicarea normelor privind 
ajutoarele de stat în cadrul programelor 
politicii de coeziune s-ar putea realiza mai 
bine dacă s-ar viza în mod specific 
ajutoarele la scară largă, simplificarea 
normelor, majorarea plafonului de minimis 
și extinderea categoriilor orizontale 
prevăzute de Regulamentul (CE) 
nr. 994/98 și a obiectului normelor privind 
exceptările pe categorii prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 800/2008;

7. consideră că aplicarea normelor privind 
ajutoarele de stat în cadrul programelor 
politicii de coeziune s-ar putea realiza mai 
bine dacă s-ar viza în mod specific 
ajutoarele la scară largă, simplificarea 
normelor, majorarea plafonului de minimis 
și extinderea categoriilor orizontale 
prevăzute de Regulamentul (CE) 
nr. 994/98 și a obiectului normelor privind 
exceptările pe categorii prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 800/2008, prin 
includerea, în particular, a unei noi 
categorii de scheme de ajutor pentru 
regiunile ultraperiferice;

Or. en

Amendamentul 89
Younous Omarjee

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. consideră că aplicarea normelor privind 
ajutoarele de stat în cadrul programelor 
politicii de coeziune s-ar putea realiza mai 
bine dacă s-ar viza în mod specific 
ajutoarele la scară largă, simplificarea 
normelor, majorarea plafonului de minimis 
și extinderea categoriilor orizontale 
prevăzute de Regulamentul (CE) 
nr. 994/98 și a obiectului normelor privind 

7. consideră că aplicarea normelor privind 
ajutoarele de stat în cadrul programelor 
politicii de coeziune s-ar putea realiza mai 
bine dacă s-ar viza în mod specific 
ajutoarele la scară largă, simplificarea 
normelor, majorarea plafonului de minimis 
și extinderea categoriilor orizontale 
prevăzute de Regulamentul (CE) 
nr. 994/98 și a obiectului normelor privind 
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exceptările pe categorii prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 800/2008;

exceptările pe categorii prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 800/2008, prin 
includerea, de exemplu, a unei noi 
categorii de scheme de ajutor pentru 
regiunile ultraperiferice;

Or. en

Amendamentul 90
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. consideră că aplicarea normelor privind 
ajutoarele de stat în cadrul programelor 
politicii de coeziune s-ar putea realiza mai 
bine dacă s-ar viza în mod specific 
ajutoarele la scară largă, simplificarea 
normelor, majorarea plafonului de 
minimis și extinderea categoriilor 
orizontale prevăzute de Regulamentul (CE) 
nr. 994/98 și a obiectului normelor privind 
exceptările pe categorii prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 800/2008;

7. consideră că aplicarea normelor privind 
ajutoarele de stat în cadrul programelor 
politicii de coeziune s-ar putea realiza mai 
bine dacă s-ar viza în mod specific 
ajutoarele la scară largă, simplificarea 
normelor și extinderea categoriilor 
orizontale prevăzute de Regulamentul (CE) 
nr. 994/98 și a obiectului normelor privind 
exceptările pe categorii prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 800/2008;

Or. en

Amendamentul 91
Mojca Kleva Kekuš

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. consideră că aplicarea normelor privind 
ajutoarele de stat în cadrul programelor 
politicii de coeziune s-ar putea realiza mai 
bine dacă s-ar viza în mod specific 
ajutoarele la scară largă, simplificarea 
normelor, majorarea plafonului de minimis 

7. consideră că aplicarea normelor privind 
ajutoarele de stat în cadrul programelor 
politicii de coeziune s-ar putea realiza mai 
bine prin concentrarea ajutoarelor acolo 
unde sunt cu adevărat necesare, 
simplificarea normelor, majorarea 
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și extinderea categoriilor orizontale 
prevăzute de Regulamentul (CE) 
nr. 994/98 și a obiectului normelor privind 
exceptările pe categorii prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 800/2008;

plafonului de minimis și extinderea 
categoriilor orizontale prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 994/98 și a 
obiectului normelor privind exceptările pe 
categorii prevăzute de Regulamentul (CE) 
nr. 800/2008;

Or. en

Amendamentul 92
Wojciech Michał Olejniczak

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. consideră că aplicarea normelor privind 
ajutoarele de stat în cadrul programelor 
politicii de coeziune s-ar putea realiza mai 
bine dacă s-ar viza în mod specific 
ajutoarele la scară largă, simplificarea 
normelor, majorarea plafonului de minimis 
și extinderea categoriilor orizontale 
prevăzute de Regulamentul (CE) 
nr. 994/98 și a obiectului normelor privind 
exceptările pe categorii prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 800/2008;

7. consideră că aplicarea normelor privind 
ajutoarele de stat în cadrul programelor 
politicii de coeziune s-ar putea realiza mai 
bine prin recunoașterea rolului 
ajutoarelor la scară largă, simplificarea 
normelor, majorarea plafonului de minimis 
și extinderea categoriilor orizontale 
prevăzute de Regulamentul (CE) 
nr. 994/98 și a obiectului normelor privind 
exceptările pe categorii prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 800/2008;

Or. en

Amendamentul 93
Joachim Zeller

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. consideră că aplicarea normelor privind 
ajutoarele de stat în cadrul programelor 
politicii de coeziune s-ar putea realiza mai 
bine dacă s-ar viza în mod specific 
ajutoarele la scară largă, simplificarea 
normelor, majorarea plafonului de minimis 
și extinderea categoriilor orizontale 

7. consideră că aplicarea normelor privind 
ajutoarele de stat în cadrul programelor 
politicii de coeziune s-ar putea realiza mai 
bine dacă s-ar viza în mod specific 
ajutoarele la scară largă, simplificarea 
normelor, majorarea plafonului de minimis 
la 500 000 EUR și extinderea categoriilor 
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prevăzute de Regulamentul (CE) 
nr. 994/98 și a obiectului normelor privind 
exceptările pe categorii prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 800/2008;

orizontale prevăzute de Regulamentul (CE) 
nr. 994/98 și a obiectului normelor privind 
exceptările pe categorii prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 800/2008;

Or. en

Amendamentul 94
Giommaria Uggias

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. consideră că o majorare a pragului 
pentru ajutorul minim, în special în 
sectorul agriculturii, al transporturilor și 
al pescuitului, poate contribui la creșterea 
competitivității teritoriilor insulare la 
nivelul celei din teritoriile continentale, 
reducând decalajul dintre nivelurile 
diferite de dezvoltare ale regiunilor 
europene și asigurând integrarea lor 
efectivă pe piața unică;

Or. en

Amendamentul 95
Tamás Deutsch

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. în ceea ce privește intrarea în vigoare, 
pentru ca statele membre să își poată 
elabora hărțile de ajutor regional, să le 
înainteze Comisiei pentru aprobare și să 
proiecteze noile scheme de ajutor 
aplicabile de la 1 ianuarie 2014, noile 
orientări ar fi trebui adoptate până la 
începutul lunii aprilie; consideră că este 
necesară prelungirea termenului de 
aplicare a actualelor norme cu cel puțin 
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șase luni, fiind evident că noile Orientări 
privind ajutoarele regionale nu vor fi 
adoptate mai devreme de această vară și 
că se preconizează ca noul Regulament de 
exceptare pe categorii să fie adoptat în 
noiembrie-decembrie 2013;

Or. en

Amendamentul 96
Maria do Céu Patrão Neves, Maurice Ponga

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. reiterează apelul adresat Comisiei, ca 
aceasta să furnizeze criterii detaliate pentru 
diferențierea cazurilor importante de cele 
mai puțin importante în ceea ce privește 
ajutoarele de stat;

8. reiterează apelul adresat Comisiei, ca
aceasta să furnizeze criterii detaliate pentru 
diferențierea cazurilor importante de cele 
mai puțin importante în ceea ce privește 
ajutoarele de stat și să clarifice definiția 
ajutoarelor de stat acordate regiunilor 
ultraperiferice, dat fiind faptul că cele mai 
multe ajutoare sau scheme de ajutoare nu 
denaturează concurența și nu afectează 
schimburile comerciale dintre statele 
membre, așa cum se specifică într-o serie 
de decizii ale Comisiei referitoare, printre 
altele, la regiunile ultraperiferice (Decizia 
nr. C(2012)7442 final);

Or. en

Amendamentul 97
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. reiterează apelul adresat Comisiei, ca 
aceasta să furnizeze criterii detaliate pentru 

8. reiterează apelul adresat Comisiei, ca 
aceasta să furnizeze cu promptitudine 



AM\934687RO.doc 55/80 PE510.599v01-00

RO

diferențierea cazurilor importante de cele 
mai puțin importante în ceea ce privește 
ajutoarele de stat;

orientări clare pentru clasificarea ca 
ajutor de stat în temeiul definiției de la 
articolul 107 alineatul (1) din TFUE, 
precum și criterii detaliate pentru 
diferențierea cazurilor importante de cele 
mai puțin importante în ceea ce privește 
ajutoarele de stat

Or. en

Amendamentul 98
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că aplicarea normelor privind 
ajutoarele de stat în cadrul programelor 
politicii de coeziune care vizează proiecte 
de infrastructură exploatate pentru 
activități economice, respectiv după 
hotărârea Curții de Justiție a Uniunii 
Europene, menționată mai sus, cu privire 
la cauzele conexate Mitteldeutsche 
Flughafen și Flughafen 
Leipzig/Halle/Comisia, poate determina 
creșterea sarcinii administrative suportate 
de autoritățile locale și regionale și/sau de 
entitățile publice ale acestora; subliniază 
faptul că punerea în aplicare a acestor 
proiecte poate fi pusă în pericol de 
normele solicitante de gestiune 
financiară, inclusiv de normele de 
deblocare a angajamentelor aferente 
politicii de coeziune și de practica privind 
reclamațiile din cadrul procedurii 
ajutoarelor de stat;

9. consideră că aplicarea normelor privind 
ajutoarele de stat în cadrul programelor 
politicii de coeziune care vizează proiecte 
de infrastructură exploatate pentru 
activități economice poate determina 
creșterea semnificativă a sarcinii 
administrative suportate de autoritățile 
locale și regionale și/sau de entitățile 
publice ale acestora;

Or. en

Amendamentul 99
Mojca Kleva Kekuš

Propunere de rezoluție
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Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că aplicarea normelor privind 
ajutoarele de stat în cadrul programelor 
politicii de coeziune care vizează proiecte 
de infrastructură exploatate pentru 
activități economice, respectiv după
hotărârea Curții de Justiție a Uniunii 
Europene, menționată mai sus, cu privire 
la cauzele conexate Mitteldeutsche 
Flughafen și Flughafen 
Leipzig/Halle/Comisia, poate determina 
creșterea sarcinii administrative suportate 
de autoritățile locale și regionale și/sau de 
entitățile publice ale acestora; subliniază 
faptul că punerea în aplicare a acestor 
proiecte poate fi pusă în pericol de normele 
solicitante de gestiune financiară, inclusiv 
de normele de deblocare a angajamentelor 
aferente politicii de coeziune și de practica 
privind reclamațiile din cadrul procedurii 
ajutoarelor de stat;

9. consideră că, având în vedere hotărârea 
Curții de Justiție a Uniunii Europene cu 
privire la cauzele conexate Mitteldeutsche 
Flughafen și Flughafen 
Leipzig/Halle/Comisia, este important să 
se garanteze o aplicare corectă a
normelor privind ajutoarele de stat în
cadrul programelor politicii de coeziune 
care vizează proiecte de infrastructură 
exploatate pentru activități economice,
astfel încât să nu se producă nicio 
creștere suplimentară a sarcinii 
administrative suportate de autoritățile 
locale și regionale și/sau de entitățile 
publice ale acestora; subliniază faptul că 
punerea în aplicare a acestor proiecte nu ar 
trebui să fie pusă în pericol de normele 
solicitante de gestiune financiară, inclusiv 
de normele de deblocare a angajamentelor 
aferente politicii de coeziune și de practica 
privind reclamațiile din cadrul procedurii 
ajutoarelor de stat;

Or. en

Amendamentul 100
Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. solicită din nou să se clarifice evaluarea 
ajutoarelor de stat acordate de statele 
membre în temeiul Regulamentului general 
de exceptare pe categorii, întrucât acestea 
vor prezenta dificultăți specifice nu numai 
pentru IMM-uri, ci și pentru autoritățile 
locale și regionale și pentru entitățile 
acestora în cadrul programelor politicii de 
coeziune pentru perioada 2014-2020;

10. pentru a asigura o abordare 
simplificată și coerentă, solicită din nou să 
se clarifice evaluarea ajutoarelor de stat 
acordate de statele membre în temeiul 
Regulamentului general de exceptare pe 
categorii, întrucât acestea vor prezenta 
dificultăți specifice nu numai pentru IMM-
uri, ci și pentru autoritățile locale și 
regionale și pentru entitățile acestora în 
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cadrul programelor politicii de coeziune 
pentru perioada 2014-2020; subliniază că 
simplificarea nu ar trebui să afecteze 
punerea în aplicare;

Or. en

Amendamentul 101
Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază faptul că, în conformitate cu 
condițiile generale ex ante aplicabile 
ajutoarelor de stat în cadrul politicii de 
coeziune, Comisia are obligația de a adopta 
o abordare mai proactivă față de cazurile 
de ajutor de stat, în special atunci când are 
lor o creștere a dimensiunii și a obiectului 
ajutoarelor scutite de obligația de 
notificare; susține opinia Curții de Conturi, 
în sensul că Comisia ar trebui să informeze 
cu privire la obligația de notificare, să 
promoveze bunele practici, să furnizeze 
informații clare privind diferitele tipuri de 
notificări și să opteze pentru una dintre 
următoarele alternative: fie să asigure 
publicarea, pe pagina sa de internet privind 
concurența, a unei secțiuni actualizate 
regulat conținând întrebări frecvente, fie să 
înființeze un birou de asistență care să 
răspundă la întrebări referitoare la 
interpretarea orientărilor;

11. subliniază faptul că, în conformitate cu 
condițiile generale ex ante aplicabile 
ajutoarelor de stat în cadrul sistemelor 
naționale și al politicii de coeziune, 
Comisia are obligația de a adopta o 
abordare mai proactivă față de cazurile de 
ajutor de stat, în special atunci când are lor 
o creștere a dimensiunii și a obiectului 
ajutoarelor scutite de obligația de 
notificare; invită Comisia să introducă în 
cadrul condițiilor ex ante „plafoane 
financiare” pe baza populației 
beneficiare, care să fie evaluate periodic;
susține opinia Curții de Conturi, în sensul 
că Comisia ar trebui să informeze cu 
privire la obligația de notificare, să 
promoveze bunele practici, să furnizeze 
informații clare privind diferitele tipuri de 
notificări și să opteze pentru una dintre 
următoarele alternative: fie să asigure 
publicarea, pe pagina sa de internet privind 
concurența, a unei secțiuni actualizate 
regulat conținând întrebări frecvente, fie să 
înființeze un birou de asistență care să 
răspundă la întrebări referitoare la 
interpretarea orientărilor;

Or. en
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Amendamentul 102
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază faptul că, în conformitate cu 
condițiile generale ex ante aplicabile 
ajutoarelor de stat în cadrul politicii de 
coeziune, Comisia are obligația de a adopta 
o abordare mai proactivă față de cazurile 
de ajutor de stat, în special atunci când are 
lor o creștere a dimensiunii și a obiectului 
ajutoarelor scutite de obligația de 
notificare; susține opinia Curții de Conturi, 
în sensul că Comisia ar trebui să informeze 
cu privire la obligația de notificare, să 
promoveze bunele practici, să furnizeze 
informații clare privind diferitele tipuri de 
notificări și să opteze pentru una dintre 
următoarele alternative: fie să asigure 
publicarea, pe pagina sa de internet privind 
concurența, a unei secțiuni actualizate 
regulat conținând întrebări frecvente, fie să 
înființeze un birou de asistență care să 
răspundă la întrebări referitoare la 
interpretarea orientărilor;

11. subliniază faptul că, în conformitate cu 
condițiile generale ex ante aplicabile 
ajutoarelor de stat în cadrul politicii de 
coeziune, Comisia are obligația de a adopta 
o abordare mai proactivă față de cazurile 
de ajutor de stat, în special atunci când are 
lor o creștere a dimensiunii și a obiectului 
ajutoarelor scutite de obligația de 
notificare; susține opinia Curții de Conturi, 
în sensul că Comisia ar trebui să informeze 
cu privire la obligația de notificare, să 
promoveze bunele practici, să furnizeze 
informații clare privind diferitele tipuri de 
notificări, să asigure publicarea, pe pagina 
sa de internet privind concurența, a unei 
secțiuni actualizate regulat conținând 
întrebări frecvente și să înființeze un birou 
de asistență care să răspundă la întrebări 
referitoare la interpretarea orientărilor;

Or. en

Amendamentul 103
Younous Omarjee

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. consideră că statele membre ar trebui 
să își coordoneze mai bine activitățile cu 
Comisia, atât din punct de vedere al 
calității, cât și al termenelor aplicabile 
informațiilor pe care trebuie să le prezinte 
și notificărilor pe care le trebuie să le 
întocmească; solicită statelor membre să 
asigure aplicarea corespunzătoare a 

12. consideră că statele membre ar trebui 
să își coordoneze mai bine activitățile cu 
Comisia, atât din punct de vedere al 
calității, cât și al termenelor aplicabile 
informațiilor pe care trebuie să le prezinte 
și notificărilor pe care le trebuie să le 
întocmească;
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condițiilor ex ante privind ajutoarele de 
stat în cadrul politicii de coeziune și să 
asigure o mai bună conformitate cu 
normele privind ajutoarele de stat la nivel 
național;

Or. en

Amendamentul 104
Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. consideră că statele membre ar trebui 
să își coordoneze mai bine activitățile cu 
Comisia, atât din punct de vedere al 
calității, cât și al termenelor aplicabile 
informațiilor pe care trebuie să le prezinte 
și notificărilor pe care le trebuie să le 
întocmească; solicită statelor membre să 
asigure aplicarea corespunzătoare a 
condițiilor ex ante privind ajutoarele de stat 
în cadrul politicii de coeziune și să asigure 
o mai bună conformitate cu normele 
privind ajutoarele de stat la nivel național;

12. consideră că statele membre ar trebui 
să își coordoneze mai bine activitățile cu 
Comisia, atât din punct de vedere al 
calității, cât și al termenelor aplicabile 
informațiilor pe care trebuie să le prezinte 
și notificărilor pe care le trebuie să le 
întocmească; solicită statelor membre să 
asigure aplicarea corespunzătoare a 
condițiilor ex ante privind ajutoarele de stat 
în cadrul politicii de coeziune și să asigure 
o mai bună conformitate cu normele 
privind ajutoarele de stat la nivel național; 
în acest sens ar trebui avută în vedere 
introducerea de „plafoane financiare”;

Or. en

Amendamentul 105
Mojca Kleva Kekuš

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. consideră că statele membre ar trebui 
să își coordoneze mai bine activitățile cu 
Comisia, atât din punct de vedere al 

12. consideră că statele membre și 
regiunile ar trebui să își coordoneze mai 
bine activitățile cu Comisia, atât din punct 
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calității, cât și al termenelor aplicabile 
informațiilor pe care trebuie să le prezinte 
și notificărilor pe care le trebuie să le 
întocmească; solicită statelor membre să 
asigure aplicarea corespunzătoare a 
condițiilor ex ante privind ajutoarele de stat 
în cadrul politicii de coeziune și să asigure 
o mai bună conformitate cu normele 
privind ajutoarele de stat la nivel național;

de vedere al calității, cât și al termenelor 
aplicabile informațiilor pe care trebuie să le 
prezinte și notificărilor pe care le trebuie să 
le întocmească; solicită statelor membre să 
asigure aplicarea corespunzătoare a 
condițiilor ex ante privind ajutoarele de stat 
în cadrul politicii de coeziune și să asigure 
o mai bună conformitate cu normele 
privind ajutoarele de stat la nivel național;

Or. en

Amendamentul 106
Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. solicită Comisiei și statelor membre să 
își orienteze în mod specific campaniile de 
informare referitoare la normele privind 
ajutoarele de stat către organismele 
regionale și locale, întrucât multe dintre 
acestea au acordat ajutoare de stat doar 
ocazional și, prin urmare, nu cunosc în 
totalitate normele aplicabile; solicită 
Comisiei să aibă în vedere acest aspect în 
evaluarea condițiilor ex ante aplicabile 
ajutoarelor de stat în statele membre;

13. solicită Comisiei și statelor membre să 
își orienteze în mod specific campaniile de 
informare referitoare la normele privind 
ajutoarele de stat către organismele 
regionale și locale, întrucât multe dintre 
acestea au acordat ajutoare de stat doar 
ocazional și, prin urmare, nu cunosc în 
totalitate normele aplicabile;

Or. en

Amendamentul 107
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că anumite norme nou 
propuse în proiectul de Orientări privind 
ajutoarele de stat regionale pentru 
perioada 2014-2020 – precum scenariile 

14. consideră că anumite norme nou 
propuse în proiectul de Orientări privind 
ajutoarele de stat regionale pentru 
perioada 2014-2020 – precum scenariile 



AM\934687RO.doc 61/80 PE510.599v01-00

RO

contrafactuale, dovada clară a impactului 
ajutoarelor asupra opțiunii de investiții sau 
condiția ca lucrările în cadrul proiectului să 
nu înceapă înainte ca autoritățile publice să 
ia o decizie privind acordarea ajutoarelor –
pe care Comisia ar dori să le impună în 
perioada următoare, atât companiilor care 
solicită stimulentele, cât și statelor membre 
și structurilor guvernamentale 
subnaționale, sunt contrare principiilor 
simplificării și reducerii birocrației 
promovate în politica de coeziune și în 
alte politici naționale și ale UE; reiterează
faptul că aceste norme pot conduce la 
excluderea anumitor proiecte de la 
ajutoarele pentru investiții;

contrafactuale, dovada clară a impactului 
ajutoarelor asupra opțiunii de investiții sau 
condiția ca lucrările în cadrul proiectului să 
nu înceapă înainte ca autoritățile publice să 
ia o decizie privind acordarea ajutoarelor –
pe care Comisia ar dori să le impună în 
perioada următoare, atât companiilor care 
solicită stimulentele, cât și statelor membre 
și structurilor guvernamentale 
subnaționale, vor îmbunătăți capacitatea 
de selectare a operațiunilor și eficiența 
cheltuielilor; recunoaște faptul că aceste 
norme pot conduce la excluderea anumitor 
proiecte de la ajutoarele pentru investiții;

Or. en

Amendamentul 108
Mojca Kleva Kekuš

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că anumite norme nou 
propuse în proiectul de Orientări privind 
ajutoarele de stat regionale pentru 
perioada 2014-2020 – precum scenariile 
contrafactuale, dovada clară a impactului 
ajutoarelor asupra opțiunii de investiții sau 
condiția ca lucrările în cadrul proiectului să 
nu înceapă înainte ca autoritățile publice să 
ia o decizie privind acordarea ajutoarelor –
pe care Comisia ar dori să le impună în 
perioada următoare, atât companiilor care 
solicită stimulentele, cât și statelor membre 
și structurilor guvernamentale 
subnaționale, sunt contrare principiilor
simplificării și reducerii birocrației 
promovate în politica de coeziune și în alte 
politici naționale și ale UE; reiterează 
faptul că aceste norme pot conduce la 
excluderea anumitor proiecte de la 

14. consideră că anumite norme nou 
propuse în proiectul de Orientări privind 
ajutoarele de stat regionale pentru 
perioada 2014-2020 – precum scenariile 
contrafactuale, dovada clară a impactului 
ajutoarelor asupra opțiunii de investiții sau 
condiția ca lucrările în cadrul proiectului să 
nu înceapă înainte ca autoritățile publice să 
ia o decizie privind acordarea ajutoarelor –
pe care Comisia ar dori să le aplice în 
perioada următoare, atât companiilor care 
solicită stimulentele, cât și statelor membre 
și structurilor guvernamentale 
subnaționale, ar trebui să fie compatibile
cu principiile simplificării și reducerii 
birocrației promovate în politica de 
coeziune și în alte politici naționale și ale 
UE; reiterează faptul că aceste norme pot 
conduce la excluderea anumitor proiecte de 
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ajutoarele pentru investiții; la ajutoarele pentru investiții;

Or. en

Amendamentul 109
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că anumite norme nou 
propuse în proiectul de Orientări privind 
ajutoarele de stat regionale pentru 
perioada 2014-2020 – precum scenariile 
contrafactuale, dovada clară a impactului 
ajutoarelor asupra opțiunii de investiții sau 
condiția ca lucrările în cadrul proiectului să 
nu înceapă înainte ca autoritățile publice să 
ia o decizie privind acordarea ajutoarelor –
pe care Comisia ar dori să le impună în 
perioada următoare, atât companiilor care 
solicită stimulentele, cât și statelor membre 
și structurilor guvernamentale 
subnaționale, sunt contrare principiilor 
simplificării și reducerii birocrației 
promovate în politica de coeziune și în alte 
politici naționale și ale UE; reiterează 
faptul că aceste norme pot conduce la 
excluderea anumitor proiecte de la 
ajutoarele pentru investiții;

14. consideră că anumite norme nou 
propuse în proiectul de Orientări privind 
ajutoarele de stat regionale pentru 
perioada 2014-2020 – precum scenariile 
contrafactuale, dovada clară a impactului 
ajutoarelor asupra opțiunii de investiții sau 
condiția ca lucrările în cadrul proiectului să 
nu înceapă înainte ca autoritățile publice să 
ia o decizie privind acordarea ajutoarelor –
pe care Comisia ar dori să le impună în 
perioada următoare, atât companiilor care 
solicită stimulentele, cât și statelor membre 
și structurilor guvernamentale 
subnaționale, sunt contrare principiilor 
simplificării și reducerii birocrației 
promovate în politica de coeziune și în alte 
politici naționale și ale UE; reiterează 
faptul că aceste norme pot conduce la 
excluderea anumitor proiecte de la 
ajutoarele pentru investiții sau la 
renunțarea la astfel de proiecte;

Or. en

Amendamentul 110
Hermann Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. consideră că acordarea de ajutoare 
de stat în conformitate cu schema de 
ajutoare de stat regionale ar trebui să 
promoveze într-adevăr dezvoltarea 
regională; solicită Comisiei să mențină un 
nivel cât mai rezonabil al constrângerilor 
administrative și juridice și al obligațiilor 
legate de transparență, astfel încât povara 
administrativă să fie cât mai redusă 
posibil și întreprinderile să nu fie obligate 
să publice date potențial dăunătoare;

Or. en

Amendamentul 111
Younous Omarjee

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază importanța normelor privind 
ajutoarele de stat regionale și sectoriale 
pentru atragerea investițiilor străine directe 
în UE și în regiunile sale și pentru 
asigurarea competitivității globale a 
acestora;

15. subliniază importanța normelor privind 
ajutoarele de stat regionale și sectoriale 
pentru atragerea investițiilor străine directe 
în UE și în regiunile sale și pentru 
asigurarea competitivității globale a 
acestora, contribuind astfel la realizarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale;

Or. en

Amendamentul 112
Wojciech Michał Olejniczak

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază importanța normelor privind 15. subliniază importanța unor norme 
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ajutoarele de stat regionale și sectoriale 
pentru atragerea investițiilor străine directe 
în UE și în regiunile sale și pentru 
asigurarea competitivității globale a 
acestora;

clare și simple privind ajutoarele de stat 
regionale și sectoriale pentru atragerea 
investițiilor străine directe în UE și în 
regiunile sale și pentru asigurarea 
competitivității globale a acestora;

Or. en

Amendamentul 113
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază importanța normelor privind 
ajutoarele de stat regionale și sectoriale 
pentru atragerea investițiilor străine directe 
în UE și în regiunile sale și pentru 
asigurarea competitivității globale a 
acestora;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 114
Francesca Barracciu

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. solicită Comisiei să adopte măsuri, 
cum ar fi majorarea pragului pentru 
ajutorul minim acordat insulelor, în 
special în sectorul agriculturii, al 
transporturilor și al pescuitului, care să 
contribuie la creșterea competitivității 
teritoriilor insulare la nivelul celei din 
teritoriile continentale și care să reducă 
decalajul dintre nivelurile diferite de 
dezvoltare ale regiunilor europene și să 
asigure integrarea lor efectivă în piața 
unică;
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Or. en

Amendamentul 115
Jens Nilsson

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. subliniază importanța măsurilor 
privind ajutoarele de stat în regiunile cu 
handicapuri permanente și o densitate 
scăzută a populației și consideră, în acest 
sens, că ajutoarele de stat trebuie premise 
în continuare acolo unde sunt deopotrivă 
necesare și adecvate pentru a lupta 
împotriva depopulării, pentru a crea 
locuri de muncă și a contribui la creșterea 
economică în Europa;

Or. en

Amendamentul 116
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. consideră că nu se justifică excluderea 
marilor întreprinderi de la normele privind 
ajutoarele de stat în zonele care fac 
obiectul articolului 107 alineatul (3) 
litera (c) din TFUE, ținând seama de 
contribuția lor la ocuparea forței de 
muncă, la lanțurile de aprovizionare 
create împreună cu IMM-urile, la 
implicarea comună în cercetare și 
dezvoltare, dar și de rolul lor în criza 
economică; este de părere că prezența 
marilor întreprinderi este adeseori esențială 
pentru succesul IMM-urilor, care 
beneficiază de existența conglomeratelor 
conduse de mari companii și de activitățile 

16. consideră că ar trebui luată în 
considerare excluderea marilor 
întreprinderi de la normele privind 
ajutoarele de stat în zonele care fac 
obiectul articolului 107 alineatul (3) 
litera (c) din TFUE, având în vedere că 
dovezile sugerează lipsa unui efect 
stimulativ asupra marilor întreprinderi;
amintește, totuși, că prezența marilor 
întreprinderi este adeseori esențială pentru 
succesul IMM-urilor, care beneficiază de 
existența conglomeratelor conduse de mari 
companii și de activitățile de 
subcontractare ale acestora;



PE510.599v01-00 66/80 AM\934687RO.doc

RO

de subcontractare ale acestora; subliniază 
faptul că o astfel de decizie ar putea 
conduce la pierderea de locuri de muncă 
și la reducerea activității economice în 
regiunile respective și la mutarea 
companiilor în alte regiuni din interiorul 
sau din afara UE;

Or. en

Amendamentul 117
Michael Theurer

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. consideră că nu se justifică excluderea 
marilor întreprinderi de la normele privind 
ajutoarele de stat în zonele care fac 
obiectul articolului 107 alineatul (3) 
litera (c) din TFUE, ținând seama de 
contribuția lor la ocuparea forței de muncă, 
la lanțurile de aprovizionare create 
împreună cu IMM-urile, la implicarea 
comună în cercetare și dezvoltare, dar și de 
rolul lor în criza economică; este de părere 
că prezența marilor întreprinderi este 
adeseori esențială pentru succesul IMM-
urilor, care beneficiază de existența 
conglomeratelor conduse de mari companii 
și de activitățile de subcontractare ale 
acestora; subliniază faptul că o astfel de 
decizie ar putea conduce la pierderea de 
locuri de muncă și la reducerea activității 
economice în regiunile respective și la 
mutarea companiilor în alte regiuni din 
interiorul sau din afara UE;

16. consideră că nu se justifică excluderea 
marilor întreprinderi de la normele privind 
ajutoarele de stat în zonele care fac 
obiectul articolului 107 alineatul (3) 
litera (c) din TFUE, ținând seama de 
contribuția lor la ocuparea forței de muncă, 
la lanțurile de aprovizionare create 
împreună cu IMM-urile, la implicarea 
comună în cercetare și dezvoltare, dar și de 
rolul lor în criza economică; observă că 
întreprinderi care prin structura lor sunt 
similare IMM-urilor, cum ar fi 
întreprinderile familiale, dar nu 
corespund neapărat definiției date de 
Comisie IMM-urilor, se confruntă cu 
aceleași provocări și, prin urmare, nu ar 
trebui excluse de la ajutoarele de stat 
regionale; este de părere că prezența 
marilor întreprinderi este adeseori esențială 
pentru succesul IMM-urilor, care 
beneficiază de existența conglomeratelor 
conduse de mari companii și de activitățile 
de subcontractare ale acestora; subliniază 
faptul că o astfel de decizie ar putea 
conduce la pierderea de locuri de muncă și 
la reducerea activității economice în 
regiunile respective și la mutarea 
companiilor în alte regiuni din interiorul 
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sau din afara UE;

Or. en

Amendamentul 118
Hermann Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. consideră că nu se justifică excluderea 
marilor întreprinderi de la normele privind 
ajutoarele de stat în zonele care fac 
obiectul articolului 107 alineatul (3) 
litera (c) din TFUE, ținând seama de 
contribuția lor la ocuparea forței de muncă, 
la lanțurile de aprovizionare create 
împreună cu IMM-urile, la implicarea 
comună în cercetare și dezvoltare, dar și de 
rolul lor în criza economică; este de părere 
că prezența marilor întreprinderi este 
adeseori esențială pentru succesul IMM-
urilor, care beneficiază de existența 
conglomeratelor conduse de mari companii 
și de activitățile de subcontractare ale 
acestora; subliniază faptul că o astfel de 
decizie ar putea conduce la pierderea de 
locuri de muncă și la reducerea activității 
economice în regiunile respective și la 
mutarea companiilor în alte regiuni din 
interiorul sau din afara UE;

16. consideră că nu se justifică excluderea 
marilor întreprinderi de la normele privind 
ajutoarele de stat în zonele care fac 
obiectul articolului 107 alineatul (3) 
litera (c) din TFUE, ținând seama de 
contribuția lor la ocuparea forței de muncă, 
la lanțurile de aprovizionare create 
împreună cu IMM-urile, la implicarea 
comună în cercetare și dezvoltare, dar și de 
rolul lor în criza economică; este de părere 
că prezența marilor întreprinderi este 
adeseori esențială pentru succesul IMM-
urilor, care beneficiază de existența 
conglomeratelor conduse de mari companii 
și de activitățile de subcontractare ale 
acestora; subliniază faptul că o astfel de 
decizie ar putea conduce la pierderea de 
locuri de muncă și la reducerea activității 
economice în regiunile respective și la 
mutarea companiilor în alte regiuni din 
interiorul sau din afara UE; insistă, prin 
urmare, pe necesitatea de a nu exclude 
aceste mari întreprinderi și, în special, pe 
cele relevante pentru potențialul de 
inovare al regiunii, de la normele privind 
ajutoarele de stat regionale din zonele „c” 
menționate mai sus;

Or. en

Amendamentul 119
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino
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Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. consideră că nu se justifică excluderea 
marilor întreprinderi de la normele privind 
ajutoarele de stat în zonele care fac 
obiectul articolului 107 alineatul (3) 
litera (c) din TFUE, ținând seama de 
contribuția lor la ocuparea forței de muncă, 
la lanțurile de aprovizionare create 
împreună cu IMM-urile, la implicarea 
comună în cercetare și dezvoltare, dar și de 
rolul lor în criza economică; este de părere 
că prezența marilor întreprinderi este 
adeseori esențială pentru succesul IMM-
urilor, care beneficiază de existența 
conglomeratelor conduse de mari companii 
și de activitățile de subcontractare ale 
acestora; subliniază faptul că o astfel de 
decizie ar putea conduce la pierderea de 
locuri de muncă și la reducerea activității 
economice în regiunile respective și la 
mutarea companiilor în alte regiuni din 
interiorul sau din afara UE;

16. consideră că nu se justifică excluderea 
marilor întreprinderi de la normele privind 
ajutoarele de stat în zonele care fac 
obiectul articolului 107 alineatul (3) 
litera (c) din TFUE, ținând seama de 
contribuția lor la ocuparea forței de muncă, 
la lanțurile de aprovizionare create 
împreună cu IMM-urile, la implicarea 
comună în cercetare și dezvoltare, dar și de 
rolul lor în criza economică; este de părere 
că prezența marilor întreprinderi este 
adeseori esențială pentru succesul IMM-
urilor, care beneficiază de existența 
conglomeratelor conduse de mari companii 
și de activitățile de subcontractare ale 
acestora; amintește faptul că însăși 
Comisia a recunoscut efectele 
repercutante și facilitarea accesului pe 
piețele mondiale determinate de 
investițiile marilor întreprinderilor; 
subliniază faptul că o astfel de decizie ar 
putea conduce la pierderea de locuri de 
muncă și la reducerea activității economice 
în regiunile respective și la mutarea 
companiilor în alte regiuni din interiorul 
sau din afara UE;

Or. en

Amendamentul 120
Wojciech Michał Olejniczak

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. consideră că nu se justifică excluderea 
marilor întreprinderi de la normele privind 
ajutoarele de stat în zonele care fac 

16. consideră că nu se justifică excluderea 
marilor întreprinderi de la normele privind 
ajutoarele de stat în zonele care fac 



AM\934687RO.doc 69/80 PE510.599v01-00

RO

obiectul articolului 107 alineatul (3) 
litera (c) din TFUE, ținând seama de 
contribuția lor la ocuparea forței de muncă, 
la lanțurile de aprovizionare create 
împreună cu IMM-urile, la implicarea 
comună în cercetare și dezvoltare, dar și de 
rolul lor în criza economică; este de părere 
că prezența marilor întreprinderi este 
adeseori esențială pentru succesul IMM-
urilor, care beneficiază de existența 
conglomeratelor conduse de mari companii 
și de activitățile de subcontractare ale 
acestora; subliniază faptul că o astfel de 
decizie ar putea conduce la pierderea de 
locuri de muncă și la reducerea activității 
economice în regiunile respective și la 
mutarea companiilor în alte regiuni din 
interiorul sau din afara UE;

obiectul articolului 107 alineatul (3) 
litera (c) din TFUE, ținând seama de 
contribuția lor la ocuparea forței de muncă, 
la lanțurile de aprovizionare create 
împreună cu IMM-urile, la implicarea 
comună în cercetare și dezvoltare, dar și de 
rolul lor în răspunsul la criza economică; 
este de părere că prezența marilor 
întreprinderi este adeseori esențială pentru 
succesul IMM-urilor, care beneficiază de 
existența conglomeratelor conduse de mari 
companii și de activitățile de 
subcontractare ale acestora; subliniază 
faptul că o astfel de decizie ar putea 
conduce la pierderea de locuri de muncă și 
la reducerea activității economice, precum 
și la scăderea competitivității regionale și 
a atractivității pentru investițiile străine în 
regiunile respective și la mutarea 
companiilor în alte regiuni din interiorul 
sau din afara UE;

Or. en

Amendment 121
Mojca Kleva Kekuš

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. consideră că nu se justifică excluderea 
marilor întreprinderi de la normele privind 
ajutoarele de stat în zonele care fac 
obiectul articolului 107 alineatul (3) 
litera (c) din TFUE, ținând seama de 
contribuția lor la ocuparea forței de muncă, 
la lanțurile de aprovizionare create 
împreună cu IMM-urile, la implicarea 
comună în cercetare și dezvoltare, dar și de 
rolul lor în criza economică; este de părere 
că prezența marilor întreprinderi este 
adeseori esențială pentru succesul IMM-
urilor, care beneficiază de existența 
conglomeratelor conduse de mari companii 

16. consideră că nu se justifică excluderea 
marilor companii de la normele privind 
ajutoarele de stat în zonele care fac 
obiectul articolului 107 alineatul (3) 
litera (c) din TFUE, ținând seama de 
contribuția lor la ocuparea forței de muncă, 
la lanțurile de aprovizionare create 
împreună cu IMM-urile, la implicarea 
comună în cercetare și dezvoltare, dar și de 
rolul lor în criza economică; este de părere 
că prezența marilor întreprinderi este 
adeseori esențială pentru succesul IMM-
urilor, care beneficiază de existența 
conglomeratelor conduse de mari companii 
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și de activitățile de subcontractare ale 
acestora; subliniază faptul că o astfel de 
decizie ar putea conduce la pierderea de 
locuri de muncă și la reducerea activității 
economice în regiunile respective și la 
mutarea companiilor în alte regiuni din 
interiorul sau din afara UE;

și de activitățile de subcontractare ale 
acestora; subliniază faptul că o astfel de 
decizie ar putea conduce la pierderea de 
locuri de muncă și la reducerea activității 
economice în regiunile respective și la 
mutarea companiilor în alte regiuni din 
interiorul sau din afara UE;

Or. en

Amendamentul 122
Joachim Zeller

Propunerea de rezoluție
Punctul 16

Propunere de rezoluție Amendamentul

16. consideră că nu se justifică excluderea 
marilor întreprinderi de la normele privind 
ajutoarele de stat în zonele care fac 
obiectul articolului 107 alineatul (3) 
litera (c) din TFUE, ținând seama de 
contribuția lor la ocuparea forței de muncă, 
la lanțurile de aprovizionare create 
împreună cu IMM-urile, la implicarea 
comună în cercetare și dezvoltare, dar și de 
rolul lor în criza economică; este de părere 
că prezența marilor întreprinderi este 
adeseori esențială pentru succesul IMM-
urilor, care beneficiază de existența 
conglomeratelor conduse de mari companii 
și de activitățile de subcontractare ale 
acestora; subliniază faptul că o astfel de 
decizie ar putea conduce la pierderea de 
locuri de muncă și la reducerea activității 
economice în regiunile respective și la 
mutarea companiilor în alte regiuni din 
interiorul sau din afara UE;

16. consideră că nu se justifică excluderea 
marilor întreprinderi de la normele privind 
ajutoarele de stat în zonele care fac 
obiectul articolului 107 alineatul (3) 
litera (c) din TFUE, ținând seama de 
contribuția lor la ocuparea forței de muncă, 
la lanțurile de aprovizionare create 
împreună cu IMM-urile, la implicarea 
comună în cercetare și dezvoltare, dar și de 
rolul lor în criza economică; este de părere 
că prezența marilor întreprinderi este 
adeseori esențială pentru succesul IMM-
urilor, care beneficiază de existența 
conglomeratelor conduse de mari companii 
și de activitățile de subcontractare ale 
acestora; subliniază faptul că o astfel de 
decizie ar putea conduce la pierderea de 
locuri de muncă și la reducerea activității 
economice în regiunile respective și la 
mutarea companiilor în alte regiuni din 
interiorul sau din afara UE; consideră, 
așadar, că aceste întreprinderi trebuie să 
fie în continuare eligibile pentru ajutoare 
de stat;

Or. en

Amendamentul 123
Younous Omarjee
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Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. observă că reglementările și definiția 
privind marile întreprinderi nu ar trebui 
să se aplice în regiunile ultraperiferice;

Or. en

Amendamentul 124
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. consideră că nu sunt necesare dovezi 
suplimentare ale problemelor structurale 
din regiunile ultraperiferice, dat fiind 
faptul că aceste probleme decurg din 
handicapurile permanente ale acestor 
regiuni, recunoscute și de dreptul primar 
al UE; consideră că impunerea unei 
evaluări periodice a oportunității 
ajutoarelor de stat în regiunile 
ultraperiferice ar periclita securitatea și 
predictibilitatea necesare pentru ca 
investitorii și întreprinderile să caute 
oportunități de piață în aceste regiuni 
vulnerabile și amintește faptul că 
regiunile ultraperiferice beneficiază de o 
schemă specială de ajutoare de stat, 
bazată pe articolul 107 alineatul (3) litera 
(a) din TFUE;

Or. en

Amendamentul 125
Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. propune ca, în contextual 
Orientărilor privind ajutoarele de stat 
regionale, dispozițiile aplicabile IMM-
urilor în zonele „c” să se aplice și 
întreprinderilor de dimensiune 
intermediară (cu maximum 3 000 de 
angajați), astfel cum sunt identificate de 
BEI;

Or. en

Amendamentul 126
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Punctul 16 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16b. solicită Comisiei să reafirme în mod 
clar în Orientările sale privind ajutoarele 
de stat regionale pentru perioada 2014-
2020 caracterul nedegresiv și principiul 
nelimitării în timp pentru ajutoarele de 
stat din regiunile ultraperiferice care fac 
obiectul articolului 107 alineatul (3) litera 
(a) din TFUE și solicită, totodată, o 
revizuire a definiției ajutoarelor de stat, 
care să ia în considerare situația 
economică și structurală specifică a 
regiunilor ultraperiferice ale UE;

Or. en

Amendamentul 127
Mojca Kleva Kekuš

Propunere de rezoluție
Punctul 17



AM\934687RO.doc 73/80 PE510.599v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. consideră că eligibilitatea marilor
întreprinderi pentru acordarea de 
stimulente sub formă de ajutoare de stat ar 
trebui să fie stabilită nu în funcție de 
dimensiunea întreprinderii sau de sectorul 
în care activează, ci în funcție de numărul 
locurilor de muncă ce ar putea fi create 
datorită stimulentului, de calitatea acestor 
locuri de muncă sau de sustenabilitatea 
proiectului; subliniază faptul că, în 
conformitate cu principiul subsidiarității, 
statele membre, regiunile implicate și 
guvernele locale sunt cele care ar trebui să 
decidă care proiecte prezintă cel mai mare 
potențial de a atinge obiectivele politicilor 
UE;

17. consideră că eligibilitatea 
întreprinderilor pentru acordarea de 
stimulente sub formă de ajutoare de stat ar 
trebui să fie stabilită nu în funcție de 
dimensiunea întreprinderii sau de sectorul 
în care activează, ci în funcție de numărul 
locurilor de muncă ce ar putea fi create 
conservate datorită stimulentului, de 
calitatea acestor locuri de muncă și de 
sustenabilitatea proiectului; susține, în 
plus, că, pentru eliminarea riscului de 
delocalizare și garantarea faptului că 
investițiile productive care încurajează 
creșterea și crearea de locuri de muncă 
provin din ajutoarele de stat acordate, 
Comisia ar trebui să modifice clauza de 
salvgardare care ar obliga marile 
întreprinderi să conserve investițiile și 
locurile de muncă create în regiunea în 
care a fost acordat ajutorul pentru o 
perioadă de 10 ani sau, în cazul IMM-
urilor, pentru o perioadă de cinci ani; 
consideră că, în caz de delocalizare, 
întreprinderea ar trebui să fie obligată să 
returneze ajutorul acordat; subliniază 
faptul că, în conformitate cu principiul 
subsidiarității, statele membre, regiunile 
implicate și administrațiile locale sunt cele 
care ar trebui să decidă într-un cadru 
european care proiecte prezintă cel mai 
mare potențial de a atinge obiectivele 
politicilor UE;

Or. en

Amendamentul 128
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 17
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. consideră că eligibilitatea marilor 
întreprinderi pentru acordarea de 
stimulente sub formă de ajutoare de stat ar 
trebui să fie stabilită nu în funcție de 
dimensiunea întreprinderii sau de sectorul 
în care activează, ci în funcție de numărul 
locurilor de muncă ce ar putea fi create 
datorită stimulentului, de calitatea acestor 
locuri de muncă sau de sustenabilitatea 
proiectului; subliniază faptul că, în 
conformitate cu principiul subsidiarității, 
statele membre, regiunile implicate și 
guvernele locale sunt cele care ar trebui să 
decidă care proiecte prezintă cel mai mare 
potențial de a atinge obiectivele politicilor 
UE;

17. consideră că eligibilitatea marilor 
întreprinderi pentru acordarea de 
stimulente sub formă de ajutoare de stat ar 
trebui să fie stabilită nu doar în funcție de 
dimensiunea întreprinderii sau de sectorul 
în care activează, ci și în funcție de 
numărul locurilor de muncă ce ar putea fi 
create datorită stimulentului, de calitatea și 
sustenabilitatea acestor locuri de muncă 
sau de sustenabilitatea proiectului per 
ansamblu, având în vedere și efectele pe 
termen lung pentru dezvoltarea regiunii 
în cauză; subliniază faptul că, în 
conformitate cu principiul subsidiarității, 
statele membre, regiunile implicate și 
guvernele locale sunt cele care ar trebui să 
decidă care proiecte prezintă cel mai mare 
potențial de a atinge obiectivele politicilor 
UE;

Or. en

Amendamentul 129
Younous Omarjee

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. consideră că eligibilitatea marilor 
întreprinderi pentru acordarea de 
stimulente sub formă de ajutoare de stat ar 
trebui să fie stabilită nu în funcție de 
dimensiunea întreprinderii sau de sectorul 
în care activează, ci în funcție de numărul 
locurilor de muncă ce ar putea fi create 
datorită stimulentului, de calitatea acestor 
locuri de muncă sau de sustenabilitatea 
proiectului; subliniază faptul că, în 
conformitate cu principiul subsidiarității, 
statele membre, regiunile implicate și 
guvernele locale sunt cele care ar trebui să 

17. consideră că eligibilitatea marilor 
întreprinderi pentru acordarea de 
stimulente sub formă de ajutoare de stat ar 
trebui să fie stabilită nu în funcție de 
dimensiunea întreprinderii sau de sectorul 
în care activează, ci în funcție de numărul 
locurilor de muncă ce ar putea fi create 
datorită stimulentului, de calitatea acestor 
locuri de muncă, de sustenabilitatea 
proiectului și de contribuția proiectului la 
coeziunea socială; subliniază faptul că, în 
conformitate cu principiul subsidiarității, 
statele membre, regiunile implicate și 
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decidă care proiecte prezintă cel mai mare 
potențial de a atinge obiectivele politicilor 
UE;

guvernele locale sunt cele care ar trebui să 
decidă care proiecte prezintă cel mai mare 
potențial de a atinge obiectivele politicilor 
UE;

Or. en

Amendamentul 130
Wojciech Michał Olejniczak

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. consideră că eligibilitatea marilor 
întreprinderi pentru acordarea de 
stimulente sub formă de ajutoare de stat ar 
trebui să fie stabilită nu în funcție de 
dimensiunea întreprinderii sau de sectorul 
în care activează, ci în funcție de numărul 
locurilor de muncă ce ar putea fi create 
datorită stimulentului, de calitatea acestor 
locuri de muncă sau de sustenabilitatea 
proiectului; subliniază faptul că, în 
conformitate cu principiul subsidiarității, 
statele membre, regiunile implicate și 
guvernele locale sunt cele care ar trebui să 
decidă care proiecte prezintă cel mai mare 
potențial de a atinge obiectivele politicilor 
UE;

17. consideră că eligibilitatea marilor 
întreprinderi pentru acordarea de 
stimulente sub formă de ajutoare de stat ar 
trebui să fie stabilită nu în funcție de 
dimensiunea întreprinderii sau de sectorul 
în care activează, ci în funcție de numărul 
locurilor de muncă estimate în mod 
credibil ce ar putea fi create datorită 
stimulentului, de calitatea acestor locuri de 
muncă sau de sustenabilitatea proiectului; 
subliniază faptul că, în conformitate cu 
principiul subsidiarității, statele membre, 
regiunile implicate și guvernele locale sunt 
cele care ar trebui să decidă care proiecte 
prezintă cel mai mare potențial de a atinge 
obiectivele politicilor UE;

Or. en

Amendamentul 131
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. subliniază că ajutoarele de stat 
regionale trebuie ajustate pentru a nu 
încuraja întreprinderile să se mute sau să 
se delocalizeze prin angajarea într-o 
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„cursă pentru subvenții” cauzată de 
diferențele majore dintre ajutoarele 
acordate în regiunile învecinate și 
frontaliere, fapt care fragmentează piața 
unică; subliniază faptul că astfel de 
externalități negative ar putea afecta 
regiunile cu frontiere terestre sau 
maritime comune, precum și zonele 
învecinate;

Or. en

Amendamentul 132
Joachim Zeller

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. salută obligația impusă companiilor 
de a conserva, pentru o perioadă de 10 
ani, investițiile și locurile de muncă în 
regiunea în care a fost acordat ajutorul de 
stat, pentru a împiedica astfel 
relocalizările în regiuni cu rate de ajutor 
mai ridicate;

Or. en

Amendamentul 133
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. subliniază importanța pe care o are 
menținerea nivelului maxim de intensitate 
a ajutorului din perioada 2007-2013 
pentru regiunile ultraperiferice;
subliniază că procedurile de notificare ar 
trebui să fie simplificate, iar plafonul care 
permite scutirea de la obligația de 
notificare ar trebui majorat pentru 
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beneficiarii din regiunile ultraperiferice;

Or. en

Amendamentul 134
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. solicită Comisiei să majoreze 
actualul prag pentru definirea 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-
uri); solicită Comisiei să creeze, în 
consecință, o nouă categorie de 
întreprinderi mijlocii, încadrată între 
IMM-uri și marile întreprinderi, astfel 
cum a convenit deja pentru industria 
agroalimentară, care angajează între 250 
și 750 de lucrători și care are o cifră de 
afaceri sub 200 de milioane EUR, în 
scopul de a promova dezvoltarea IMM-
urilor; consideră, totodată, că Comisia ar 
trebui să lanseze o discuție legată de 
întreprinderile de dimensiune 
intermediară alcătuite din IMM-uri care 
s-au dezvoltat și au între 250 și 5 000 de 
lucrători și că întreprinderile mijlocii și 
întreprinderile de dimensiune 
intermediară ar trebui să primească rate 
de ajutor adecvate, mai ridicate decât cele 
atribuite marilor întreprinderi și mai 
scăzute decât cele alocate IMM-urilor;

Or. en

Amendamentul 135
Mojca Kleva Kekuš

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. solicită Comisiei să majoreze 
actualul prag pentru definirea 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-
uri); solicită Comisiei să creeze, în 
consecință, o nouă categorie de 
întreprinderi mijlocii, încadrată între 
IMM-uri și marile întreprinderi, astfel 
cum a convenit deja pentru industria 
agroalimentară, care angajează între 250 
și 750 de lucrători și care au o cifră de 
afaceri sub 200 de milioane EUR, în 
scopul de a promova dezvoltarea IMM-
urilor;

Or. en

Amendamentul 136
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de rezoluție
Punctul 17 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17b. subliniază importanța extinderii 
interdicției de delocalizare pentru 
companiile care primesc ajutoare de stat;

Or. en

Amendamentul 137
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluție
Punctul 17 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17b. observă riscurile delocalizării 
deopotrivă în interiorul și în exteriorul 
Uniunii Europene, riscuri foarte reale 
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pentru regiuni ca urmare a interdicției 
privind ajutoarele pentru marile 
întreprinderi, precum și faptul că, în 
condițiile în care nivelurile și ratele 
ajutoarelor de stat ar fi diminuate, astfel 
de întreprinderi ar putea decide să se 
mute din regiunile care fac obiectul 
articolului 107 alineatul (3) litera (c) din 
TFUE către zone care intră sub incidența 
articolului 107 alineatul (3) litera (a) din 
TFUE sau către state terțe;

Or. en

Amendamentul 138
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluție
Punctul 17 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17c. salută clauza de salvgardare propusă 
de Comisia Europeană, care ar obliga 
marile întreprinderi să mențină investițiile 
și locurile de muncă create în zona în 
care a fost acordat ajutorul pentru o 
perioadă de cinci ani sau, în cazul IMM-
urilor, pentru  o perioadă de trei ani;

Or. en

Amendamentul 139
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de rezoluție
Punctul 17 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17c. solicită un tratament adecvat pentru 
zonele muntoase și zonele frontaliere, 
vizând o simplificare a normelor privind 
ajutoarele de stat pentru proiectele 
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transfrontaliere și reducerea decalajului 
în materie de intensitate a ajutorului 
înregistrat între două regiuni frontaliere;

Or. en

Amendamentul 140
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluție
Punctul 17 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17d. sugerează includerea unei clauze 
referitoare la recuperarea integrală a 
ajutorului după modelul articolului 57 din 
actualul Regulament general privind 
fondurile structurale, care s-ar aplica în 
primii cinci ani de la acordarea ajutorului 
în cazul în care natura operațiunii 
cofinanțate sau condițiile de 
implementare sunt afectate, dacă 
operațiunea ar conferi un avantaj 
necuvenit unei societăți sau unui 
organism public, dacă s-ar schimba 
dreptul de proprietate asupra unui 
element de infrastructură sau dacă o 
activitate productivă ar fi oprită; 
consideră că statele membre și Comisia ar 
trebui să se asigure că întreprinderile care 
fac sau au făcut obiectul unei proceduri 
de recuperare în urma transferului unei 
activități productive în interiorul unui stat 
membru sau către un alt stat membru nu 
beneficiază de o contribuție din fondurile 
structurale;

Or. en


