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INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE 
UNIUNII EUROPENE 

CONSILIU 

Declarații referitoare la Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 
din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice 
aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă 

și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 ( 1 ) 

(2013/C 375/01) 

Declarația Comisiei cu privire la articolul 11 alineatul (2) 

Comisia împărtășește obiectivul exprimat de Parlamentul European privind simplificarea procedurilor de 
acordare a ajutoarelor de stat în ceea ce privește ajutoarele de funcționare acordate întreprinderilor din 
regiunile ultraperiferice care au legătură cu compensarea costurilor suplimentare rezultate în astfel de regiuni 
ca urmare a situației lor economice și sociale specifice. 

În conformitate cu propunerea pentru viitorul Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare 
(GBER), astfel cum a fost recent publicat de serviciile Comisiei, ajutoarele de funcționare destinate 
compensării anumitor costuri suplimentare pe care le au beneficiarii stabiliți în aceste regiuni ar urma să 
fie considerate compatibile cu piața internă, sub rezerva condițiilor menționate în acesta, și ar fi, prin 
urmare, scutite de la notificarea prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din TFUE. Comisia consideră că 
astfel se pune o bază solidă pentru obținerea simplificării urmărite și va ține seama pe deplin de toate 
observațiile primite de la statele membre în cadrul procesului de consultare aflat în curs de derulare în 
vederea adoptării regulamentului în 2014.
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