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Sute de porturi si aeroporturi mici din UE vor beneficia de simplificare normelor
privind investitiile publice
Comisia Europeana a aprobat miercuri noi norme în materie de ajutoare de stat prin care anumite masuri
de sprijin public pentru porturi si aeroporturi, domeniul cultural si regiunile ultraperiferice sunt exceptate
de la examinarea prealabila a Comisiei, informeaza un comunicat de presa al executivului comunitar.
Prin aceasta simplificare, executivul comunitar vrea sa faciliteze investitiile publice pentru crearea de locuri de
munca si crestere economica, fara a afecta concurenta.
"Normele UE privind ajutoarele de stat sunt aceleasi pentru toate statele membre. Modificarile de astazi le vor
permite economisirea de timp si efort atunci când fac investitii în porturi si aeroporturi, în domeniul culturii si în
regiunile ultraperiferice ale UE", a declarat comisarul european responsabil cu politica în domeniul concurentei,
Margrethe Vestager.
Regulamentul general de exceptare pe categorii din 2014 permitea statelor membre sa puna în aplicare o gama
larga de masuri de ajutor de stat fara aprobarea prealabila a Comisiei, deoarece probabilitatea ca acestea sa
denatureze concurenta era foarte scazuta. În urma a doua consultari publice, Comisia a extins domeniul de aplicare
al acestui regulament la porturi si aeroporturi.
În ceea ce priveste aeroporturile, statele membre pot acum sa faca investitii publice în aeroporturile regionale care
deservesc pâna la trei milioane de pasageri anual, în conditii de deplina securitate juridica si fara un control
prealabil din partea Comisiei. Acest lucru va facilita investitiile publice în peste 420 de aeroporturi din UE (pe care
se desfasoara aproximativ 13% din traficul aerian).
De asemenea, regulamentul permite autoritatilor publice sa acopere costurile de exploatare ale aeroporturilor mici
care deservesc pâna la 200.000 de pasageri anual. Aceste aeroporturi mici reprezinta aproape jumatate din toate
aeroporturile din UE, dar acopera numai 0,75% din traficul aerian. Daca acestea pot avea o contributie importanta
la conectivitatea unei regiuni, este putin probabil ca ele sa denatureze concurenta pe piata unica a UE.
În ceea ce priveste porturile, statele membre pot realiza în prezent investitii publice de pâna la 150 de milioane
euro în porturile maritime si de pâna la 50 de milioane euro în porturile interioare în conditii de deplina securitate
juridica si fara un control prealabil din partea Comisiei. Regulamentul permite autoritatilor publice sa acopere
costurile lucrarilor de dragare în porturi si pe caile navigabile de acces.
În plus, regulamentul include o serie de noi simplificari în alte domenii. Mai precis, Comisia va analiza ajutoarele
pentru proiecte de cultura (când este într-adevar vorba de ajutoare, ceea ce de multe ori nu este cazul) si ajutoarele
pentru complexe sportive multifunctionale doar în cazurile de mai mare anvergura care implica valori mai ridicate.
De asemenea, autoritatile publice pot acum sa compenseze mai usor societatile comerciale pentru costurile
suplimentare cu care se confrunta în cazul în care îsi desfasoara activitatea în regiunile ultraperiferice ale UE,
tinând seama de dificultatile specifice cu care se confrunta aceste societati, precum izolarea si dependenta de un
numar redus de produse comercializate.
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