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Comunicare privind o procedură simplificată de tratare a anumitor tipuri de ajutoare de 
stat  

Rezumat pentru cetățeni 
 

Comisia Europeană propune o procedură simplificată de tratare a anumitor 
tipuri de ajutoare de stat 
 
Statele membre ar urma să primească, în cazurile clare de compatibilitate cu normele în 
domeniul concurenței, o decizie de aprobare într-un termen mai redus, de o lună de la 
notificare.  
 
 
1. DIN CE MOTIV ANALIZEAZĂ COMISIA EUROPEANĂ AJUTOARELE DE STAT? 
 
Ajutoarele de stat pot fi de mare ajutor societății. Atunci când sunt utilizate eficace, acestea 
contribuie la îmbunătățirea mediului, la extinderea cercetării și dezvoltării și la dezvoltarea 
aptitudinilor lucrătorilor, ceea ce duce la o economie mai sănătoasă și la un nivel de viață mai 
ridicat. Atunci când sunt aplicate necorespunzător însă, subvențiile de stat au adesea efecte 
dăunătoare și neintenționate. Ajutând societățile ineficiente să rămână pe piață, consumatorii au 
adesea de suferit, din cauza creșterii prețurilor, iar societățile mai eficiente pot suferi din cauza 
avantajului inechitabil de care beneficiază societatea subvenționată. De asemenea, societățile pot 
pune guvernele într-o situație dificilă unele față de celelalte, amenințându-le că își mută 
investițiile în țara care le oferă subvenții mai substanțiale, ceea ce rezultă în creșterea costurilor 
pe care trebuie să le suporte contribuabilii.  
 
Din aceste motive, Comisia este hotărâtă să monitorizeze strict cheltuielile cu ajutoarele de stat 
planificate și are competența de a bloca ajutoarele de stat care aduc prejudicii. Mai precis, 
Comisia verifică sute de cereri de ajutoare de stat anual, multe dintre ele fiind cazuri destul de 
simple, întrucât îndeplinesc condițiile prevăzute de normele privind ajutoarele de stat sau sunt 
conforme cu practica decizională a Comisiei. În 2008, Comisia a pus la punct un nou sistem de 
încurajare a tipurilor de ajutoare de stat corespunzătoare, exceptându-le de la obligația notificării 
și de la cerințele de investigare. Este de asemenea important ca celelalte cazuri să se bucure de un 
tratament eficient și echitabil. Cu toate acestea, deciziile Comisiei de aprobare a măsurilor de 
ajutoare de stat sunt adoptate, în medie, în cinci luni, din cauza unei anumite lipse de disciplină 
atât din partea Comisiei, cât și a statelor membre. 
 
2. ÎN CE MOD CONTRIBUIE NOUA COMUNICARE LA ACCELERAREA RITMULUI ÎN CARE SE ADOPTĂ 
DECIZIILE?  
 
Comisia dorește să se asigure că ajutoarele care sunt în mod evident compatibile cu normele în 
domeniul concurenței sunt aprobate cât mai repede din momentul în care statele membre 
efectuează o notificare completă. Prin introducerea discuțiilor între statele membre și Comisie în 
etapa de notificare prealabilă, schimburile de informații ar trebui să fie mai eficiente. 
Comunicarea propusă include o listă cu titlu ilustrativ a măsurilor de ajutor, inclusiv a anumitor 
ajutoare pentru IMM-uri, ajutoare de mediu, ajutoare pentru inovare și ajutoare pentru salvare și 
restructurare, care pot, în principiu, face obiectul tratamentului simplificat.  
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Această nouă procedură nu ar trebui să fie doar mai rapidă, ci și mai transparentă. Actorii 
interesați vor avea o nouă ocazie să formuleze observații cu privire la măsura de ajutor de stat 
preconizată în momentul în care se publică un rezumat al acesteia pe site-ul internet al Comisiei.  
 
3. CINE BENEFICIAZĂ DE ACEASTĂ POLITICĂ?  
 
De această comunicare ar trebui să beneficieze atât statele membre, cât și beneficiarii ajutorului, 
întrucât, în cazurile simple, vor primi mai repede deciziile de aprobare. De comunicare ar trebui 
să beneficieze și alți actori interesați, întrucât aceștia vor avea posibilitatea să își exprime 
preocupările înainte să fie adoptată o poziție finală de către Comisie. 
  
4. CÂND VA INTRA ÎN VIGOARE NOUA COMUNICARE? 
 
Comunicarea a fost adoptată de către Comisie la 29 aprilie 2009 și până la vară ar trebui să intre 
în vigoare. 
 


