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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la politica regională, componentă a unor scheme mai ample de ajutor de stat

2013/0000 (INI)

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 174 și următoarele din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE), care stabilesc obiectivul coeziunii economice, sociale și teritoriale și 
definesc instrumentele financiare structurale necesare pentru atingerea acestuia,

– 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 propunerea Comisiei din 6 octombrie 2011 de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind 
Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, 
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și 
afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum și de stabilire a unor 
dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 
european și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 
(COM(2012)0496), astfel cum a fost modificată (COM(2013)0146),

– având în vedere Rezoluția sa din 17 ianuarie 2013 referitoare la modernizarea ajutoarelor 
de stat1,

– având în vedere avizul nr. 2232/2012 din 1 februarie 2013 al Comitetului Regiunilor 
referitor la orientările privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2014-2020,

– având în vedere Orientările Comisiei privind ajutoarele naționale regionale pentru 2007-
20132,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 8 mai 2012 intitulată „Modernizarea 
ajutoarelor de stat în UE” (COM(2012)0209),

– având în vedere „Documentul serviciilor DG Concurență ce conține proiectul de Orientări 
privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2014-2020”, întocmit de Comisie3,

– având în vedere hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauzele conexate T-
443/08, T-455/08T, Mitteldeutsche Flughafen și Flughafen Leipzig/Halle/Comisia,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională (A7-0000/2013),

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2013)0026.
2 JO C 54, 4.3.2006, p. 13.
3 Bruxelles, 2012 (fără dată).
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A. întrucât Comisia derulează un proces de modernizare a ajutoarelor de stat (MAS) prin care 
se urmărește stimularea creșterii economice, abordarea prioritară a cazurilor importante și 
simplificarea, fluidizarea și accelerarea punerii în aplicare a normelor relevante;

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

C. întrucât nu s-a încheiat încă procedura legislativă ordinară pentru pachetul legislativ 
privind politica de coeziune și fondurile europene structurale și de investiții pentru 
perioada 2014-2020;

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;

E. întrucât există o serie de norme și orientări privind ajutoarele de stat care se aplică la nivel 
regional, sectorial sau orizontal, iar alegerea tipului aplicat aparține, într-o anumită 
măsură, statelor membre;

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;

G. întrucât aplicarea și interpretarea normelor privind ajutoarele de stat depind, într-o mare 
măsură, și de jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene;

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;

I. întrucât impactul ex post al ajutoarelor de stat și al controlului ajutoarelor de stat asupra 
statelor membre, regiunilor și autorităților locale, dar și asupra companiilor, piețelor și 
economiei globale nu a fost evaluat suficient, după cum menționează Curtea de Conturi 
Europeană în raportul său intitulat „Procedurile Comisiei asigură o gestionare eficace a 
controlului ajutoarelor de stat?”1;

J. întrucât temerile legate de sarcinile administrative reprezintă principala preocupare a 
beneficiarilor în raport cu normele privind ajutoarele de stat sau politica de coeziune,

Coordonarea normelor privind ajutoarele de stat și a politicii de coeziune

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 

                                               
1 Raportul special nr. 15/2011 al Curții de Conturi intitulat „Procedurile Comisiei asigură o gestionare eficace a 
controlului ajutoarelor de stat?”
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aplicarea fondurilor europene structurale și de investiții;

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;

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;

Acoperirea teritorială a ajutoarelor de stat regionale pentru perioada 2014-2020

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;

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;

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;

Constrângeri administrative ale normelor privind ajutoarele de stat în contextul politicii 
de coeziune

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 
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orizontale prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 994/981 și a obiectului normelor privind 
exceptările pe categorii prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 800/20082;

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;

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;

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;

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;

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;

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 994/98 al Consiliului din 7 mai 1998 de aplicare a articolelor 92 și 93 din Tratatul de 

instituire a Comunității Europene anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale.

2 Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare 
compatibile cu piața comună în aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe 
categorii de ajutoare).
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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;

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;

Atractivitatea regiunilor prin normele privind ajutoarele de stat 

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;

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;

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;

18. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere
Comisia Europeană a început dezbaterea privind pachetul legislativ pentru politica de 
coeziune în iunie 2011. Scopul său este acela de a contribui la creșterea competitivității 
Uniunii Europene și la realizarea Strategiei Europa 2020 prin investiții legate de politica de 
coeziune, ajutând regiunile mai puțin dezvoltate să își alinieze dezvoltarea cu cele mai 
dezvoltate. Ca urmare a modificărilor introduse prin Tratatul de la Lisabona, legislația în 
materie de politică de coeziune face obiectul procedurii legislative ordinare, care permite 
Parlamentului European să integreze în norme mesajul său politic. Dezbaterile 
interinstituționale încă nu s-au încheiat și încă se caută un compromis cu privire la numeroase 
aspecte.

Din perspectiva ajutoarelor de stat, pachetul legislativ pentru politica de coeziune introduce 
anumite condiții ex ante aplicabile ajutoarelor de stat, pe care statele membre trebuie să le 
îndeplinească. Scopul său este acela de a asigura punerea eficace în aplicare a legislației UE 
în materie de ajutoare de stat în cadrul politicii de coeziune și ar trebui să se aplice tuturor 
tipurilor de asistență (inclusiv ajutoarelor de minimis, fondurilor nerambursabile sau 
ajutoarelor furnizate prin intermediul instrumentelor financiare). Comisia va supraveghea 
dacă statele membre respectă aceste condiții ex ante și dacă administrația națională este 
capabilă să soluționeze aceste cazuri, inclusiv să asigure o remediere rapidă a acestora.

În mai 2012, Comisia a început procesul de modernizare a normelor privind ajutoarele de stat 
prin comunicarea sa privind modernizarea ajutoarelor de stat. Principalele trei obiective ale 
acestui proces sunt: prioritizarea creșterii economice, asigurând totodată coeziunea, 
dinamismul și competitivitatea pieței interne, prioritizarea celor mai importante cazuri de 
ajutoare de stat care distorsionează piața internă, precum și fluidizarea și accelerarea deciziilor 
privind procedurile ajutoarelor de stat. Procesul a fost urmat de emiterea unei serii de noi 
proiecte de documente privind normele sectoriale în materie de ajutoare de stat și a unui nou 
proiect de orientare referitoare la normele privind ajutoarele de stat regionale. Toate aceste 
documente au fost prezentate spre consultare publică în perioada februarie-aprilie 2013 și se 
preconizează că la începutul verii Comisia le va aproba în mod oficial.

Proiectul de orientări privind ajutoarele de stat regionale, în forma publicată de Comisie la 
începutul acestui an, a introdus o serie de aspecte noi, dintre care cele mai importante sunt:

 reconsiderarea acoperirii geografice a noilor orientări și reducerea plafonului global 
pentru zonele eligibile la 42 %;

 reducerea intensității ajutoarelor în zonele din categoria „a”;
 introducerea unei serii de noi obligații administrative pe care trebuie să le 

îndeplinească beneficiarii;
 excluderea de la ajutoarele de stat a marilor întreprinderi în regiunile din categoria „c” 

și limitarea investițiilor productive ale acestora în regiunile din categoria „a”.

Orientările privind ajutoarele de stat regionale vor fi completate de Regulamentul general de 
exceptare pe categorii modificat (preconizat a fi aprobat la sfârșitul anului 2013) care, 
împreună cu regula de minimis, cu ajutoarele acordate în cadrul schemelor existente, cu 
ajutoarele pentru proiectele considerate SIEG în conformitate cu decizia Comisiei privind 
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SIEG1 și cu ajutoarele care fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 1370/20072, creează un grup 
de excepții de la obligația de notificare prealabilă.
În cadrul procesului MAS, rolul Parlamentului European este doar unul consultativ, nu de 
codecizie. În Rezoluția sa din 17 ianuarie 2013 referitoare la modernizarea ajutoarelor de stat, 
Parlamentul European și-a exprimat îngrijorarea cu privire la deficitul democratic al unui 
astfel de proces decizional. Din perspectivă regională, printre aspectele mai importante ale 
rezoluției se numără: evidențierea rolului stimulentelor acordate sub formă de ajutoare de stat 
pentru statele membre și regiunile acestora în perioade de criză, solicitarea adresată Comisiei 
de a fi mai proactivă în diferențierea cazurilor importante de cele mai puțin importante și 
atragerea atenției asupra celor 40 % din cazuri care fac obiectul Regulamentului general de 
exceptare pe categorii, considerate problematice de Curtea de Conturi.

În decembrie 2012, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a emis o hotărâre în cauza Leipzig-
Halle. Curtea a decis că există o legătură între exploatarea infrastructurii ca activitate 
economică și construirea de infrastructură în scopul exploatării ulterioare. Întrucât statele 
membre tind adeseori să considere că normele privind ajutoarele de stat nu se aplică în cazul 
construirii de infrastructură (ca urmare a caracterului său de interes public), procesul de 
notificare a Comisiei a fost omis frecvent. Acest lucru nu ar trebui să se mai întâmple, întrucât 
hotărârea Curții privind infrastructura publică a clarificat problema. Totuși, aceasta ar 
însemna o presiune suplimentară asupra autorităților publice care finanțează construcția de 
infrastructură publică în temeiul viitoarei politici de coeziune, precum și teama că investițiile 
realizate de autoritățile locale și regionale în astfel de proiecte ar antrena mai multe 
constrângeri administrative.

Având în vedere aspectele menționate mai sus, care sunt corelate și vor influența forma și 
punerea în aplicare a politicii de coeziune după anul 2014, Comisia REGI s-a hotărât să 
reacționeze și să transmită Parlamentului European propunerea sa de rezoluție.

Coordonarea normelor privind ajutoarele de stat și a politicii de coeziune
Potrivit Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, politica de coeziune ar trebui să se 
concentreze asupra situației economice, sociale și teritoriale a regiunilor afectate și mai puțin 
dezvoltate3. De asemenea, Tratatul prevede că ajutoarele acordate pentru îmbunătățirea 
situației structurale, economice și sociale a regiunilor mai puțin dezvoltate sunt considerate 
compatibile cu piața internă a UE4. Deși aceste politici ale UE – politica privind ajutoarele de 
stat și politica de coeziune – au fost elaborate în contexte diferite, există o serie de valori 
comune: ajutorarea regiunilor mai puțin dezvoltate, promovarea dezvoltării acestora, 
sprijinirea zonelor cu un nivel de trai redus sau afectate de șomaj.

Instituțiile UE ar trebui să depună eforturi în vederea unei abordări coordonate a ambelor 
politici. Totuși, actualul program al lucrărilor asupra componentelor legislative principale ale 
ambelor politici, precum și procedurile diferite de aprobare ale acestora nu asigură nici măcar 
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012XC0111(02):RO:NOT
2 Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și 

rutier de călători.

3 Articolul 174 din TFUE.
4 Articolul 107 din TFUE.
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o claritate parțială a interacțiunii între cele două politici. Normele privind ajutoarele de stat 
sau, mai degrabă, din perspectiva dezvoltării regionale, Orientările privind ajutoarele de stat 
regionale, vor fi cel mai probabil adoptate de Comisie înainte de încheierea negocierilor 
interinstituționale privind pachetul legislativ pentru politica de coeziune. Aceasta poate 
conduce de fapt la abordări diferite în cadrul ambelor politici și la stabilirea insuficientă a 
unor norme clare, previzibile și flexibile, compatibile cu politica de coeziune.

Acoperirea teritorială a ajutoarelor de stat regionale pentru perioada 2014-2020
Introducerea unui nou plafon în ceea ce privește acoperirea geografică a noilor norme privind 
ajutoarele de stat, precum și diminuarea intensității ajutoarelor în regiunile din categoria „a” 
constituie una dintre problemele esențiale ale noilor orientări. Raportorul ar dori să aducă în 
discuție acest subiect, întrucât există o serie de preocupări la nivelul UE care susțin ideea că 
această decizie nu ar trebui luată acum.

Primul argument se referă la criză și la rolul investițiilor publice în diminuarea dificultăților 
economice cu care se confruntă statele membre. Rolul ajutoarelor de stat acordate în această 
perioadă este fundamental pentru dezvoltarea regională și nu poate fi subestimat. Potrivit 
Curții de Conturi, „ajutoarele de stat acordate pentru sectorul industriei și al serviciilor 
(neincluzând transportul feroviar sau alte tipuri de transporturi și nici agricultura și 
pescuitul ) s-au menținut, până la declanșarea crizei financiare, în cea de a doua jumătate a 
anului 2008, la valori apropiate nivelului de 0,5 % din produsul intern brut al UE-27; în 
2009 însă, au crescut la 3,5 % din PIB, respectiv 410 miliarde de euro, ceea ce reprezintă cel 
mai înalt nivel înregistrat vreodată din anul 1990, când au fost demarate rapoartele Comisiei 
referitoare la ajutoarele de stat”.1. Este clar că acordarea de scheme de ajutor de stat și de 
stimulente ajută anumite state membre și regiunile acestora să își depășească situația 
economică și contribuie la creștere și la ocuparea forței de muncă.

Totuși, nu numai argumentul crizei din statele membre ne învață că procesul MAS trebuie să 
fie prudent și să reflecte realitatea. Există și alte aspecte: competitivitatea UE pe piața globală 
în comparație cu țările terțe care beneficiază de scheme mai laxe de ocupare a forței de muncă 
sau de costuri inferioare sau situația politică și socială din statele membre. Toate acestea ar 
trebui să constituie argumente suficient de puternice pentru a abandona ideea inițială a 
diminuării acoperirii teritoriale a noilor Orientări privind ajutoarele de stat regionale pentru 
perioada 2014-2020 sau a limitării intensității ajutoarelor în anumite regiuni. MAS trebuie să 
țină cont de situația reală a statelor membre și a regiunilor, înțelegând impactul noilor norme 
la nivel subnațional.

Foarte dificilă este și situația regiunilor care nu fac parte din zonele eligibile pentru ajutoare 
de stat regionale. Ar fi nedrept ca aceste regiuni să nu fie ajutate printr-un mecanism de 
siguranță specific, în mod similar regiunilor aflate în tranziție în cadrul politicii de coeziune, 
iar acest lucru ar putea îngreuna procesul de atingere a obiectivelor Strategiei Europa 2020 în 
aceste regiuni. O soluție poate fi, de exemplu, ca toate regiunile clasificate în prezent în 
categoria „a” să fie considerate regiuni de categoria „c”, indiferent de situația lor economică 
statistică oficială.
                                               
1 Raportul special nr. 15/2001 al Curții de Conturi: „Procedurile Comisiei asigură o gestionare eficace a 

controlului ajutoarelor de stat?”.
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Constrângeri administrative ale normelor privind ajutoarele de stat în contextul politicii 
de coeziune
Pentru o aplicare mai eficientă și mai ușoară a normelor privind ajutoarele de stat în cadrul 
politicii de coeziune, este important ca MAS să se concentreze asupra ajutoarelor la scară 
largă și asupra simplificării normelor. Acest lucru se poate realiza prin majorarea plafonului 
de minimis sau prin extinderea categoriilor orizontale prevăzute de Regulamentul (CE) 
nr. 994/981 și a obiectului normelor privind exceptările pe categorii prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 800/20082.

De asemenea, Comisia și statele membre vor trebui să aplice mai bine normele privind 
exceptările. Comisia ar trebui să clarifice care criterii se aplică în cazurile importante și în 
cele mai puțin importante, iar statele membre ar trebui să furnizeze informații complete, în 
timp util, atunci când beneficiarii solicită informații privind anumite aspecte. În opinia 
raportorului, abordarea Comisiei ar trebui să fie mai proactivă în conștientizarea cazurilor de 
acordare a ajutoarelor de stat, în special la nivelul autorităților locale și regionale care acordă 
ajutoare de stat doar ocazional.

După hotărârea CJUE în cauzele conexate Mitteldeutsche Flughafen și Flughafen 
Leipzig/Halle/Comisia, statele membre și autoritățile locale și regionale se așteaptă la o 
creștere a volumului activităților administrative și birocratice asociate ajutoarelor de stat în 
cadrul gestionării proiectelor ce fac obiectul politicii de coeziune. Acest aspect este deosebit 
de relevant pentru proiectele care se concentrează pe dezvoltarea infrastructurii în perspectiva 
activității economice viitoare.

Raportul Curții de Conturi atrage atenția asupra duratei prea mari a proceselor preliminare și 
de notificare. În 40 % dintre cazuri durează peste 6 luni să se ajungă la o hotărâre. Comisia își 
folosește frecvent dreptul de a solicita clarificări de la statul membru, iar acest lucru se 
întâmplă adeseori aproape expirarea termenului prevăzut de lege. Întrucât, în multe situații, 
statele membre nu răspund la timp și amână răspunsul, procesul se prelungește în mod 
nepermis. Același lucru se întâmplă și în cadrul procedurilor de anchetă oficială: procedura 
privind reclamațiile durează foarte mult și nu este suficient de transparentă. Ținând cont de 
aceste aspecte, autoritățile locale și regionale pot întâmpina probleme în respectarea normelor 
stricte de gestiune financiară, inclusiv a regulii de deblocare a angajamentelor din politica de 
coeziune.

Intenția de a simplifica punerea în aplicare a politicii de coeziune și a altor politici ale UE este 
pusă sub semnul întrebării de noile norme privind ajutoarele de stat. Creșterea cerințelor de 
notificare preliminară sau de notificare și în cadrul proiectelor de infrastructură finanțate din 
FEDR sau din FC sporește caracterul birocratic al proiectelor. Se preconizează că și 
întreprinderile care fac obiectul normelor privind ajutoarele de stat regionale pentru 

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 994/98 al Consiliului din 7 mai 1998 de aplicare a articolelor 92 și 93 din Tratatul de 

instituire a Comunității Europene anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale.

2 Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare 
compatibile cu piața comună în aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe 
categorii de ajutoare).
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perioada 2014-2020 vor trebui să suporte sarcini administrative mai mari dacă se introduc 
elemente precum scenariile contrafactuale, dovada clară că ajutorul primit influențează 
opțiunile de investiții sau condiția ca lucrările în cadrul proiectului să nu înceapă înainte ca 
autoritățile publice să decidă acordarea ajutoarelor. Întrucât procedurile deja durează foarte 
mult și nici statele membre nu înțeleg întotdeauna ce și cum ar trebui să evalueze, anumite 
proiecte ar putea ajunge să fie excluse de la ajutoarele pentru investiții.

Atractivitatea regiunilor prin normele privind ajutoarele de stat
Posibilitatea de a acorda stimulente statelor membre, de exemplu sub formă de fonduri 
nerambursabile, deduceri fiscale, stimulente, împrumuturi sau garanții, crește adeseori 
atractivitatea regiunilor respective din punct de vedere al investițiilor străine directe. Totuși, 
potrivit proiectului de Orientări privind ajutoarele de stat regionale, condițiile din zonele care 
pot acorda ajutoare marilor întreprinderi ar trebui să fie limitate. Acestea prevăd excluderea 
de la ajutoarele de stat a marilor întreprinderi în regiunile din categoria „c” și limitarea 
investițiilor productive ale acestora în regiunile din categoria „a”. În aceste regiuni, potrivit 
proiectului Comisiei, investițiile productive ar trebui să fie autorizate pentru IMM-uri și 
plafonate pentru marile întreprinderi.

Cu toate acestea, decizia este corelată și cu politica de coeziune. În propunerea de regulament 
privind Fondul european de dezvoltare regională din mai 2011, Comisia propunea excluderea 
generală de la investițiile productive a marilor întreprinderi. Atât Parlamentul European, cât și 
Consiliul s-au opus acestei dispoziții, iar pe parcursul negocierilor interinstituționale și-au 
exprimat dorința ca anumite priorități de investiții să fie deschise și acestor companii și 
investițiilor lor productive.

Noile Orientări privind ajutoarele de stat regionale ar trebui să reflecte progresul actual al 
negocierilor referitoare la FEDR și mesajul transmis de ambele instituții cu privire la opinia 
lor asupra participării la dezvoltarea regională a întreprinderilor care nu fac parte din categoria 
IMM-urilor.  Este relevant argumentul că, în conformitate cu principiul subsidiarității, decizia 
privind companiile care ar trebui sau nu ar trebui să beneficieze de ajutor în zonele ce fac 
obiectul Orientărilor privind ajutoarele de stat regionale ar trebui să se ia la nivel național sau 
subnațional. Totodată, raportorul consideră că acordarea de ajutor nu ar trebui să depindă de 
dimensiunea unei întreprinderi, ci de contribuția acesteia la dezvoltarea regională, la ocuparea 
forței de muncă, la calitatea investițiilor sau la sustenabilitatea proiectului.


