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Alteração 1
Younous Omarjee.

Proposta de resolução
Citação 1-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o disposto no artigo 
174.º, terceiro parágrafo, do TFUE, que 
destaca a necessidade de prestar especial 
atenção às necessidades das regiões com 
limitações geográficas e demográficas 
permanentes, tais como as regiões 
insulares, de montanha e escassamente 
povoadas,

Or. en

Alteração 2
Younous Omarjee.

Proposta de resolução
Citação 1-B (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o artigo 175.º do TFUE 
que destaca que a formulação e a 
concretização das políticas e ações da 
União, bem como a realização do 
mercado interno terão em conta os 
objetivos enunciados no artigo 174.º e 
contribuirão para a sua realização,

Or. en

Alteração 3
Maurice Ponga, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de resolução
Citação 2
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Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta o artigo 107.º, n.º 3, 
alíneas a) e c), do TFUE, que prevê a 
elegibilidade para auxílios estatais com 
finalidade regional para promover o 
desenvolvimento económico de 
determinadas zonas desfavorecidas da 
União Europeia,

– Tendo em conta o artigo 107.º, n.º 3, 
alíneas a) e c), do TFUE, que prevê a 
elegibilidade para auxílios estatais 
destinados a promover o desenvolvimento 
económico de regiões em que o nível de 
vida seja anormalmente baixo ou em que 
exista grave situação de subemprego, bem 
como o desenvolvimento das regiões 
referidas no artigo 349.º, tendo em conta 
a sua situação estrutural, económica e 
social,

Or. en

Alteração 4
Younous Omarjee.

Proposta de resolução
Citação 2-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o artigo 349.º do TFUE 
que considera o afastamento, a 
insularidade, a pequena superfície, o 
relevo e clima difíceis e a dependência 
económica em relação a um pequeno 
número de produtos das regiões 
ultraperiféricas e permite às instituições 
europeias adotarem medidas específicas 
destinadas, em especial, a estabelecer as 
condições de aplicação dos Tratados a 
essas regiões, incluindo as políticas 
comuns,

Or. en

Alteração 5
Francesca Barracciu.

Proposta de resolução
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Citação 4-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a sua resolução de 3 de 
julho de 2012 sobre a Evolução das 
Estratégias Macro-Regionais da UE: as 
práticas atuais e as perspetivas futuras, 
em especial no Mediterrâneo1,
––––––––––––––––––––––––––––
1Textos Aprovados, P7_TA(2012)0269.

Or. en

Alteração 6
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Proposta de resolução
Citação 5-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o Parecer do Comité 
Económico e Social Europeu INT/653 de 
26 de março de 2013 sobre o mercado 
interno e os auxílios estatais com 
finalidade regional,

Or. en

Alteração 7
Maurice Ponga, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de resolução
Citação 7-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a decisão da Comissão, 
C(2012) 7542 final relativa ao assunto SA 
33243 Jornal da Madeira,

Or. en
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Alteração 8
Manfred Weber, Richard Seeber

Proposta de resolução
Citação 8-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o ponto 57 das 
conclusões do Conselho Europeu sobre o 
Quadro Financeiro Plurianual de 7/8 de 
fevereiro de 2013 – auxílios com 
finalidade regional1,
––––––––––––––––––––––––––
1 EUCO 37/13, 08.02.2013, p.22.

Or. en

Alteração 9
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Proposta de resolução
Citação 8-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a Comunicação de 1998 
da Comissão aos Estados-Membros sobre 
a política regional e a política de 
concorrência - reforçar a respetiva 
concentração e coerência 
(COM(98)0673),

Or. en

Alteração 10
Elisabeth Schroedter.

Proposta de resolução
Citação 9
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Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta o Acórdão do Tribunal 
de Justiça da União Europeia nos 
processos apensos T-443/08 e T-455/08, 
Mitteldeutsche Flughafen e Flughafen 
Leipzig/Halle/Comissão,

Suprimido

Or. en

Alteração 11
Elisabeth Schroedter.

Proposta de resolução
Citação 11-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a Comunicação da 
Comissão intitulada "Think Small First –
Um 'Small Business Act' para a Europa" 
(COM(2008)0394),

Or. en

Alteração 12
Elisabeth Schroedter.

Proposta de resolução
Considerando B

Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que a base jurídica das 
novas propostas, conforme previsto no 
artigo 109.º do TFUE, prevê apenas a 
consulta do Parlamento e não o processo 
legislativo ordinário;

B. Considerando que a base jurídica das 
novas propostas, conforme previsto no 
artigo 109.º do TFUE, prevê apenas a 
consulta do Parlamento e não o processo 
legislativo ordinário; que o Parlamento 
não tem qualquer palavra a dizer sobre as 
Orientações relativas aos auxílios estatais 
com finalidade regional para 2014-2020;

Or. en
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Alteração 13
Elisabeth Schroedter.

Proposta de resolução
Considerando D

Proposta de resolução Alteração

D. Considerando que os regimes de auxílio 
estatais mais comuns revestem a forma de 
subvenções e subsídios, deduções fiscais, 
derrogações, medidas de incentivo, 
empréstimos com taxa reduzida, garantias, 
taxas devedoras preferenciais e a 
participação no capital outorgada pelos 
governos nacionais, regionais e locais, bem 
como por entidades publicamente 
controladas;

D. Considerando que os regimes de auxílio 
estatais mais comuns revestem a forma de 
subvenções e subsídios, deduções fiscais, 
derrogações, medidas de incentivo, 
empréstimos com taxa reduzida, garantias, 
taxas devedoras preferenciais e a 
participação no capital outorgada pelos 
governos nacionais, regionais e locais, bem 
como por entidades publicamente 
controladas e através de um número 
crescente de formas de parcerias 
público-privadas;

Or. en

Alteração 14
Manfred Weber, Oldřich Vlasák, Richard Seeber

Proposta de resolução
Considerando E-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

E-A. Considerando que, segundo a 
Comissão, o objetivo das suas Orientações 
relativas aos auxílios regionais é 
promover um mercado único competitivo 
e coerente e, simultaneamente, garantir 
que os efeitos de distorção causados pelos 
auxílios sejam limitados ao mínimo;

Or. en
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Alteração 15
Patrice Tirolien.

Proposta de resolução
Considerando F

Proposta de resolução Alteração

F. Considerando que os auxílios estatais 
devem ser melhor sintonizados com os 
objetivos estabelecidos pelo Conselho 
Europeu de Lisboa, de março de 2000, e 
devem complementar, simultaneamente,
os objetivos de outras políticas da UE, em 
especial da política de coesão;

F. Considerando que os auxílios estatais 
complementam os objetivos de outras 
políticas da UE, em especial da política de 
coesão;

Or. en

Alteração 16
Mojca Kleva Kekuš.

Proposta de resolução
Considerando F

Proposta de resolução Alteração

F. Considerando que os auxílios estatais 
devem ser melhor sintonizados com os 
objetivos estabelecidos pelo Conselho 
Europeu de Lisboa, de março de 2000, e 
devem complementar, simultaneamente, 
os objetivos de outras políticas da UE, em 
especial da política de coesão;

F. Considerando que os auxílios estatais 
devem ser equilibrados em relação aos
objetivos de outras políticas da UE, em 
especial da política de coesão;

Or. en

Alteração 17
Younous Omarjee.

Proposta de resolução
Considerando H
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Proposta de resolução Alteração

H. Considerando que a existência de um 
mecanismo que assegure uma 
implementação e aplicação eficazes dos 
auxílios estatais da UE é uma das 
condições gerais ex ante prevista na 
proposta de conjunto de regulamentos 
relativos à política de coesão para o 
período 2014-2020;

Suprimido

Or. en

Alteração 18
Erminia Mazzoni.

Proposta de resolução
Considerando K-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

K-A. Considerando que a ausência de 
qualquer referência à capacidade 
financeira dos Estados-Membros pode 
acentuar as disparidades à escala da UE;

Or. en

Alteração 19
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Proposta de resolução
Considerando K-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

K-A. Considerando que a ausência de 
qualquer referência à capacidade 
financeira dos Estados-Membros pode 
acentuar as disparidades à escala da UE;

Or. en
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Alteração 20
Younous Omarjee.

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Considera que a aplicação tanto da 
política de coesão como das normas 
relativas aos regimes de auxílio estatal 
destinados a reforçar os investimentos a 
nível local e regional se reveste de 
importância fundamental para a promoção 
da coesão económica, social e territorial, 
do desenvolvimento regional e local, assim 
como do crescimento industrial e da 
criação de postos de trabalho; no entanto, 
manifesta a sua preocupação 
relativamente à coerência das normas 
relativas aos auxílios estatais com a 
execução dos fundos estruturais e de 
investimento europeus;

1. Considera que a aplicação tanto da 
política de coesão como das normas 
relativas aos regimes de auxílio estatal 
destinados a reforçar os investimentos a 
nível local e regional se reveste de 
importância fundamental para a promoção 
da coesão económica, social e territorial, 
do desenvolvimento regional e local, assim 
como do crescimento industrial e da 
criação de postos de trabalho; considera 
que os auxílios estatais com finalidade 
regional são um instrumento fundamental 
para contrariar os efeitos da crise e para 
apoiar as regiões que enfrentam 
dificuldades; solicita, portanto, que a 
Comissão mantenha os limites máximos 
do atual regime de auxílios estatais, bem 
como a percentagem da população 
abrangida pelo mesmo, a fim de melhor 
promover um desenvolvimento regional 
harmonioso;

Or. en

Alteração 21
Mojca Kleva Kekuš.

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Considera que a aplicação tanto da 
política de coesão como das normas 
relativas aos regimes de auxílio estatal 
destinados a reforçar os investimentos a 

1. Considera que a aplicação tanto da 
política de coesão como das normas 
relativas aos regimes de auxílio estatal 
destinados a reforçar os investimentos a 
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nível local e regional se reveste de 
importância fundamental para a promoção 
da coesão económica, social e territorial, 
do desenvolvimento regional e local, assim 
como do crescimento industrial e da
criação de postos de trabalho; no entanto, 
manifesta a sua preocupação relativamente 
à coerência das normas relativas aos 
auxílios estatais com a execução dos 
fundos estruturais e de investimento 
europeus;

nível local e regional se reveste de 
importância fundamental para a promoção 
da coesão económica, social e territorial, 
do desenvolvimento regional e local, 
contribuindo para a redução dos
desequilíbrios regionais e estimulando a 
competitividade das empresas, bem como 
promovendo o crescimento e a criação de 
postos de trabalho; no entanto, manifesta a 
sua preocupação relativamente à coerência 
das normas relativas aos auxílios estatais 
com a execução dos fundos estruturais e de 
investimento europeus;  a este respeito, 
insta a Comissão a assegurar que a 
modernização dos auxílios estatais seja 
coerente com as alterações propostas ao 
Regulamento Geral sobre os Fundos 
Estruturais e a evitar que as regiões 
pertencentes à mesma categoria e que 
enfrentem dificuldades económicas 
similares sejam tratadas de forma 
diferente;

Or. en

Alteração 22
Elisabeth Schroedter.

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Considera que a aplicação tanto da 
política de coesão como das normas 
relativas aos regimes de auxílio estatal 
destinados a reforçar os investimentos a 
nível local e regional se reveste de 
importância fundamental para a promoção 
da coesão económica, social e territorial, 
do desenvolvimento regional e local, assim 
como do crescimento industrial e da 
criação de postos de trabalho; no entanto, 
manifesta a sua preocupação relativamente 
à coerência das normas relativas aos 
auxílios estatais com a execução dos 

1. Considera que a aplicação tanto da 
política de coesão como das normas 
relativas aos regimes de auxílio estatal 
destinados a reforçar os investimentos a 
nível local e regional se reveste de 
importância fundamental para a promoção 
da coesão económica, social e territorial, 
do desenvolvimento regional e local, assim 
como do crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo e da criação de 
postos de trabalho; no entanto, manifesta a 
sua preocupação relativamente à coerência 
das normas relativas aos auxílios estatais 
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fundos estruturais e de investimento 
europeus;

com a execução dos fundos estruturais e de 
investimento europeus;

Or. en

Alteração 23
Vasilica Viorica Dăncilă.

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Considera que a aplicação tanto da 
política de coesão como das normas 
relativas aos regimes de auxílio estatal 
destinados a reforçar os investimentos a 
nível local e regional se reveste de 
importância fundamental para a promoção 
da coesão económica, social e territorial, 
do desenvolvimento regional e local, assim 
como do crescimento industrial e da 
criação de postos de trabalho; no entanto, 
manifesta a sua preocupação relativamente 
à coerência das normas relativas aos 
auxílios estatais com a execução dos 
fundos estruturais e de investimento 
europeus;

1. Considera que a aplicação tanto da 
política de coesão como das normas 
relativas aos regimes de auxílio estatal 
destinados a reforçar os investimentos a 
nível local e regional, bem como as 
parcerias público-privadas, se reveste de 
importância fundamental para a promoção 
da coesão económica, social e territorial, 
do desenvolvimento regional e local, assim 
como do crescimento industrial e da 
criação de postos de trabalho; no entanto, 
manifesta a sua preocupação relativamente 
à coerência das normas relativas aos 
auxílios estatais com a execução dos 
fundos estruturais e de investimento 
europeus;

Or. en

Alteração 24
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Proposta de resolução
N.º 1-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

1-A. Recorda que a Comissão 
recomendou veementemente a consecução 
de coerência entre a política regional e a 
política de concorrência, convidando 
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todas as instituições da UE e os 
Estados-Membros a partilharem essa 
responsabilidade aquando da conceção 
dos diversos instrumentos, a fim de 
convergirem para o objetivo comum em 
matéria de coesão económica, social e 
territorial da UE, em prol de um sólido 
mercado interno;

Or. en

Alteração 25
Mojca Kleva Kekuš.

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Realça que as normas relativas aos 
auxílios estatais, tal como os objetivos da 
política de coesão, devem conduzir a uma 
melhoria da situação das regiões menos 
desenvolvidas e que o processo de 
modernização dos auxílios estatais deve 
refletir os objetivos da coesão em todo o 
território da UE; considera que a 
modernização das normas aplicáveis à 
concorrência deve basear-se na 
compreensão do impacto dessas normas a 
nível subnacional;

2. Realça que as normas relativas aos 
auxílios estatais, tal como os objetivos da 
política de coesão, devem conduzir a uma 
melhoria da situação das regiões menos 
desenvolvidas, alcançando assim um 
desenvolvimento harmonioso e 
equilibrado da UE, e que o processo de 
modernização dos auxílios estatais deve 
refletir os objetivos da coesão em todo o 
território da UE;  a este propósito, insiste 
na criação de sinergias efetivas entre as 
duas políticas para eliminar quaisquer 
discrepâncias que causem perturbação e 
garantir a máxima coerência entre ambas 
durante a aplicação; considera que a 
modernização das normas aplicáveis à 
concorrência deve basear-se na 
compreensão do impacto dessas normas a 
nível subnacional;

Or. en

Alteração 26
Nuno Teixeira.
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Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Realça que as normas relativas aos 
auxílios estatais, tal como os objetivos da 
política de coesão, devem conduzir a uma 
melhoria da situação das regiões menos 
desenvolvidas e que o processo de 
modernização dos auxílios estatais deve 
refletir os objetivos da coesão em todo o 
território da UE;  considera que a 
modernização das normas aplicáveis à 
concorrência deve basear-se na 
compreensão do impacto dessas normas a 
nível subnacional;

2. Realça que as normas relativas aos 
auxílios estatais, tal como os objetivos da 
política de coesão, devem conduzir a uma 
melhoria da situação das regiões menos 
desenvolvidas e das zonas mais 
desfavorecidas e que o processo de 
modernização dos auxílios estatais deve 
refletir os objetivos da coesão em todo o 
território da UE;  considera que a 
modernização das normas aplicáveis à 
concorrência deve basear-se na 
compreensão do impacto dessas normas a 
nível subnacional, tendo em conta os 
condicionalismos específicos e 
permanentes das regiões mais 
desfavorecidas da UE;

Or. en

Alteração 27
Younous Omarjee.

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Realça que as normas relativas aos 
auxílios estatais, tal como os objetivos da 
política de coesão, devem conduzir a uma
melhoria da situação das regiões menos 
desenvolvidas e que o processo de 
modernização dos auxílios estatais deve 
refletir os objetivos da coesão em todo o 
território da UE;  considera que a 
modernização das normas aplicáveis à 
concorrência deve basear-se na 
compreensão do impacto dessas normas a 
nível subnacional;

2. Realça que as normas relativas aos 
auxílios estatais, tal como os objetivos da 
política de coesão, são absolutamente 
fundamentais para a melhoria da situação 
das regiões menos desenvolvidas e que o 
processo de modernização dos auxílios
estatais deve refletir os objetivos da coesão 
em todo o território da UE, devendo 
permitir que essas regiões atinjam o nível 
de bem-estar económico e social de que 
gozam outras regiões da UE;  considera 
que a modernização das normas aplicáveis 
à concorrência deve basear-se na 
compreensão do impacto dessas normas a 
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nível subnacional;

Or. en

Alteração 28
Elisabeth Schroedter.

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Realça que as normas relativas aos 
auxílios estatais, tal como os objetivos da 
política de coesão, devem conduzir a uma 
melhoria da situação das regiões menos 
desenvolvidas e que o processo de 
modernização dos auxílios estatais deve 
refletir os objetivos da coesão em todo o 
território da UE;  considera que a 
modernização das normas aplicáveis à 
concorrência deve basear-se na 
compreensão do impacto dessas normas a 
nível subnacional;

2. Realça que as normas relativas aos 
auxílios estatais, tal como os objetivos da 
política de coesão, devem conduzir a uma 
melhoria da situação das regiões menos 
desenvolvidas e que o processo de 
modernização dos auxílios estatais deve 
refletir os objetivos da coesão em todo o 
território da UE;  considera que a 
modernização das normas aplicáveis à 
concorrência deve, por um lado, basear-se 
na compreensão do impacto dessas normas 
a nível subnacional e, por outro, evitar a 
corrida das empresas às subvenções; 

Or. en

Alteração 29
Hermann Winkler.

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Realça que as normas relativas aos 
auxílios estatais, tal como os objetivos da 
política de coesão, devem conduzir a uma 
melhoria da situação das regiões menos 
desenvolvidas e que o processo de 
modernização dos auxílios estatais deve 
refletir os objetivos da coesão em todo o 
território da UE;  considera que a 

2. Realça que as normas relativas aos 
auxílios estatais, tal como os objetivos da 
política de coesão, devem conduzir a uma 
melhoria da situação das regiões menos 
desenvolvidas, em particular, e que o 
processo de modernização dos auxílios 
estatais deve refletir os objetivos da coesão 
em todo o território da UE;  considera que 
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modernização das normas aplicáveis à 
concorrência deve basear-se na 
compreensão do impacto dessas normas a 
nível subnacional;

a modernização das normas aplicáveis à 
concorrência deve basear-se na 
compreensão do impacto dessas normas a 
nível subnacional;

Or. en

Alteração 30
Joachim Zeller.

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Realça que as normas relativas aos 
auxílios estatais, tal como os objetivos da 
política de coesão, devem conduzir a uma 
melhoria da situação das regiões menos 
desenvolvidas e que o processo de 
modernização dos auxílios estatais deve 
refletir os objetivos da coesão em todo o 
território da UE;  considera que a 
modernização das normas aplicáveis à 
concorrência deve basear-se na 
compreensão do impacto dessas normas a 
nível subnacional;

2. Realça que as normas relativas aos 
auxílios estatais, tal como os objetivos da 
política de coesão, devem conduzir a uma 
melhoria da situação das regiões e que o 
processo de modernização dos auxílios 
estatais deve refletir os objetivos da coesão 
em todo o território da UE;  considera que 
a modernização das normas aplicáveis à 
concorrência deve basear-se na 
compreensão do impacto dessas normas a 
nível subnacional;

Or. en

Alteração 31
Younous Omarjee.

Proposta de resolução
N.º 2-A (novo) 

Proposta de resolução Alteração

2-A. Destaca ser pouco provável que os
auxílios estatais concedidos aos territórios 
caracterizados pelo afastamento, pelo 
considerável custo adicional dos 
transportes e pela limitação das 
dimensões do mercado gerem distorções 
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no mercado, e que as normas relativas aos 
auxílios estatais devem ser adaptadas em 
conformidade, segundo o princípio da 
proporcionalidade;

Or. en

Alteração 32
Mojca Kleva Kekuš.

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Congratula-se com o objetivo da 
Comissão de, no âmbito do processo de 
modernização dos auxílios estatais, tornar 
os princípios mais claros, mais diretos e 
mais fáceis;  considera que estes princípios 
devem, por um lado, ser devidamente 
coordenados com outras políticas da UE e, 
por outro, ser suficientemente claros, 
previsíveis e flexíveis, de molde a poderem 
responder às necessidades de certos 
Estados-Membros e das suas regiões que se 
defrontam com uma situação de crise e de 
grave dificuldade económica; reitera o seu 
reconhecimento do papel desempenhado 
pelos auxílios estatais em acometer a crise; 
manifesta a sua preocupação com o facto 
de a proposta, conforme foi publicada para 
consulta, não se basear suficientemente em 
provas e contrariar o objetivo de 
simplificação;

3. Congratula-se com o objetivo da 
Comissão de, no âmbito do processo de 
modernização dos auxílios estatais, tornar 
os princípios mais claros, mais diretos e 
mais fáceis; considera que estes princípios 
devem, por um lado, ser devidamente 
coordenados com outras políticas da UE e, 
por outro, ser suficientemente claros, 
previsíveis e flexíveis, de molde a poderem 
responder às necessidades de certos 
Estados-Membros e das suas regiões que se 
defrontam com uma situação de crise e de 
grave dificuldade económica considera 
que, dada a atual crise económica e 
social, o investimento público é 
fundamental como parte de uma 
estratégia global para o crescimento e o 
emprego; nesta perspetiva, reitera o 
importante papel desempenhado pelos 
auxílios estatais em acometer a crise; 
manifesta a sua preocupação com o facto 
de a proposta, conforme foi publicada para 
consulta, não se basear suficientemente em 
provas e contrariar o objetivo de 
simplificação; solicita à Comissão que 
especifique, nas futuras Orientações 
relativas aos auxílios estatais com 
finalidade regional, que as intensidades 
dos auxílios previstas nas referidas 
orientações não se aplicam aos subsídios 
públicos concedidos pelos 
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Estados-Membros mediante recurso ao 
FSE e ao FEDER que cumpram os 
requisitos de compatibilidade da decisão 
ou do quadro regulamentar respeitante 
aos serviços de decisão de interesse 
económico geral;

Or. en

Alteração 33
Elisabeth Schroedter.

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Congratula-se com o objetivo da 
Comissão de, no âmbito do processo de 
modernização dos auxílios estatais, tornar 
os princípios mais claros, mais diretos e 
mais fáceis;  considera que estes princípios 
devem, por um lado, ser devidamente 
coordenados com outras políticas da UE e, 
por outro, ser suficientemente claros, 
previsíveis e flexíveis, de molde a poderem 
responder às necessidades de certos 
Estados-Membros e das suas regiões que se 
defrontam com uma situação de crise e de 
grave dificuldade económica; reitera o seu 
reconhecimento do papel desempenhado 
pelos auxílios estatais em acometer a crise; 
manifesta a sua preocupação com o facto 
de a proposta, conforme foi publicada para 
consulta, não se basear suficientemente em 
provas e contrariar o objetivo de 
simplificação;

3. Congratula-se com o objetivo da 
Comissão de, no âmbito do processo de 
modernização dos auxílios estatais, tornar 
os princípios mais claros, mais diretos e 
mais fáceis; considera que estes princípios 
devem, por um lado, ser devidamente 
coordenados com outras políticas da UE e, 
por outro, ser suficientemente claros, 
previsíveis e flexíveis, de molde a poderem 
responder às necessidades de certos 
Estados-Membros e das suas regiões que se 
defrontam com uma situação de crise e de 
grave dificuldade económica reitera o seu 
reconhecimento do papel desempenhado 
pelos auxílios estatais em acometer a crise; 
manifesta a sua preocupação com o facto 
de a proposta, conforme foi publicada para 
consulta, não complementar 
suficientemente a política de coesão, 
sobretudo no que diz respeito às normas 
que evitam a relocalização, e contrariar o 
objetivo de simplificação;

Or. en

Alteração 34
Wojciech Michał Olejniczak.
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Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Congratula-se com o objetivo da 
Comissão de, no âmbito do processo de 
modernização dos auxílios estatais, tornar 
os princípios mais claros, mais diretos e 
mais fáceis;  considera que estes princípios 
devem, por um lado, ser devidamente 
coordenados com outras políticas da UE e, 
por outro, ser suficientemente claros, 
previsíveis e flexíveis, de molde a poderem 
responder às necessidades de certos 
Estados-Membros e das suas regiões que se 
defrontam com uma situação de crise e de 
grave dificuldade económica; reitera o seu 
reconhecimento do papel desempenhado 
pelos auxílios estatais em acometer a crise; 
manifesta a sua preocupação com o facto 
de a proposta, conforme foi publicada para 
consulta, não se basear suficientemente em 
provas e contrariar o objetivo de 
simplificação;

3. Congratula-se com o objetivo da 
Comissão de, no âmbito do processo de 
modernização dos auxílios estatais, tornar 
os princípios mais claros, mais diretos e 
mais fáceis; considera que estes princípios 
devem, por um lado, ser devidamente 
coordenados com outras políticas da UE e, 
por outro, ser suficientemente claros, 
previsíveis e flexíveis, de molde a poderem 
responder às necessidades de certos 
Estados-Membros e das suas regiões que se 
defrontam com uma situação de crise e de 
grave dificuldade económica reitera o seu 
reconhecimento do papel desempenhado 
pelos auxílios estatais em acometer a crise 
económica; manifesta a sua preocupação 
com o facto de a proposta, conforme foi 
publicada para consulta, não se basear 
suficientemente em provas e contrariar o 
objetivo de simplificação;

Or. en

Alteração 35
Michael Theurer.

Proposta de resolução
N.º 3-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

3-A. Recomenda que o limite máximo de 
cobertura geral das zonas "a" e "c" seja 
fixado em 45%, em vez de 42% da 
população da UE-27 para o período 
2014-2020;

Or. en
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Alteração 36
Patrice Tirolien.

Proposta de resolução
N.º 3-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

3-A. Solicita à Comissão que confirme 
futuramente, nas Orientações relativas 
aos auxílios estatais com finalidade 
regional, que as intensidades dos auxílios 
previstos nas referidas orientações não se 
aplicam aos subsídios públicos concedidos 
pelos Estados-Membros mediante recurso 
ao FSE e ao FEDER que cumpram os 
requisitos de compatibilidade da decisão 
ou do quadro regulamentar respeitante 
aos serviços de decisão de interesse 
económico geral;

Or. en

Alteração 37
Michael Theurer.

Proposta de resolução
N.º 3-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

3-B. Sugere que se conceda às regiões 
fronteiriças uma cobertura adicional, de 
modo a evitar que o montante global dos 
auxílios estatais com finalidade regional 
difira consideravelmente entre regiões 
fronteiriças vizinhas, pois tal pode afetar 
negativamente a economia da região 
fronteiriça em questão; 

Or. en

Alteração 38
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino
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Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Considera que a classificação por zonas 
geográficas das novas Orientações relativas 
aos auxílios estatais com finalidade 
regional para o período 2014-2020 
(OAEFR) não deve ser reduzida e que 
convém reconsiderar a redução da 
intensidade dos auxílios à luz da situação 
política, económica e social nos 
Estados-Membros; sublinha que, no 
contexto global, a economia da UE
poderia encontrar-se em desvantagem em 
relação a países terceiros que beneficiam 
de regimes de emprego mais flexíveis ou 
de custos mais baixos;

4. Considera que a classificação por zonas 
geográficas das novas Orientações relativas 
aos auxílios estatais com finalidade 
regional para o período 2014-2020 
(OAEFR) não deve ser reduzida e que 
convém reconsiderar a redução da 
intensidade dos auxílios à luz da situação 
política, económica e social nos 
Estados-Membros; sublinha que, nas zonas 
desfavorecidas da UE, o necessário
processo de ajustamento das contas no 
setor privado e a incerteza económica 
estão a pôr em causa o investimento e o 
acesso ao financiamento, aumentando 
assim as disparidades entre as regiões;
convida a Comissão a introduzir 
salvaguardas contra as "profundas 
distorções" que possam surgir entre os 
Estados-Membros, como limites 
financeiros adaptáveis às diferentes 
capacidades fiscais dos 
Estados-Membros;

Or. en

Alteração 39
Erminia Mazzoni.

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Considera que a classificação por zonas 
geográficas das novas Orientações relativas 
aos auxílios estatais com finalidade 
regional para o período 2014-2020 
(OAEFR) não deve ser reduzida e que 
convém reconsiderar a redução da 
intensidade dos auxílios à luz da situação 

4. Considera que a classificação por zonas 
geográficas das novas Orientações relativas 
aos auxílios estatais com finalidade 
regional para o período 2014-2020 
(OAEFR) não deve ser reduzida e que 
convém reconsiderar a redução da 
intensidade dos auxílios à luz da situação 
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política, económica e social nos 
Estados-Membros; sublinha que, no 
contexto global, a economia da UE 
poderia encontrar-se em desvantagem em 
relação a países terceiros que beneficiam 
de regimes de emprego mais flexíveis ou 
de custos mais baixos;

política, económica e social nos 
Estados-Membros; sublinha que, nas zonas 
desfavorecidas da UE, o necessário 
processo de ajustamento das contas no 
setor privado e a incerteza económica 
estão a pôr em causa o investimento e o 
acesso ao financiamento, aumentando 
assim as disparidades entre as regiões;

Or. en

Alteração 40
Elisabeth Schroedter.

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Considera que a classificação por zonas 
geográficas das novas Orientações relativas 
aos auxílios estatais com finalidade 
regional para o período 2014-2020 
(OAEFR) não deve ser reduzida e que 
convém reconsiderar a redução da 
intensidade dos auxílios à luz da situação 
política, económica e social nos 
Estados-Membros; sublinha que, no 
contexto global, a economia da UE 
poderia encontrar-se em desvantagem em 
relação a países terceiros que beneficiam 
de regimes de emprego mais flexíveis ou 
de custos mais baixos;

4. Considera que a classificação por zonas 
geográficas das novas Orientações relativas 
aos auxílios estatais com finalidade 
regional para o período 2014-2020 
(OAEFR) não deve ser reduzida e que 
convém reconsiderar a redução da 
intensidade dos auxílios à luz da situação 
política, económica e social nos
Estados-Membros;

Or. en

Alteração 41
Nuno Teixeira.

Proposta de resolução
N.º 4
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Proposta de resolução Alteração

4. Considera que a classificação por zonas 
geográficas das novas Orientações relativas 
aos auxílios estatais com finalidade 
regional para o período 2014-2020 
(OAEFR) não deve ser reduzida e que 
convém reconsiderar a redução da 
intensidade dos auxílios à luz da situação 
política, económica e social nos 
Estados-Membros; sublinha que, no 
contexto global, a economia da UE poderia 
encontrar-se em desvantagem em relação a 
países terceiros que beneficiam de regimes 
de emprego mais flexíveis ou de custos
mais baixos;

4. Considera que a classificação por zonas 
geográficas das novas Orientações relativas 
aos auxílios estatais com finalidade 
regional para o período 2014-2020 
(OAEFR) não deve ser reduzida e que 
convém reconsiderar a redução da 
intensidade dos auxílios à luz da situação 
política, económica e social nos 
Estados-Membros; neste contexto, chama 
a atenção da Comissão Europeia para a 
situação das regiões ultraperiféricas, 
tendo em conta os condicionalismos 
específicos das mesmas, que não 
permitem uma diminuição da intensidade 
dos auxílios adicionais a favor destas 
regiões, nomeadamente através de uma 
garantia clara de que as empresas que 
realizam uma atividade não financeira 
não sejam excluídas do regime de auxílios 
estatais quando abrangidas pelas 
seguintes categorias da Nomenclatura 
Estatística das Atividades Económicas na 
Comunidade Europeia NACE Rev. 2: 
empresas cuja atividade principal se 
insere na secção K "Atividades 
financeiras e de seguros" ou empresas 
que desempenham atividades intragrupo e 
cuja atividade principal se insere nas 
subdivisões 70.10 "Atividades das sedes 
sociais" ou 70.22 "Atividades de 
consultoria para os negócios e outra 
consultoria para a gestão"; sublinha que, 
no contexto global, a economia da UE 
poderia encontrar-se em desvantagem em 
relação a países terceiros que beneficiam 
de regimes de emprego mais flexíveis ou 
de custos mais baixos;

Or. en

Alteração 42
Hermann Winkler.
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Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Considera que a classificação por zonas 
geográficas das novas Orientações relativas 
aos auxílios estatais com finalidade 
regional para o período 2014-2020 
(OAEFR) não deve ser reduzida e que 
convém reconsiderar a redução da 
intensidade dos auxílios à luz da situação 
política, económica e social nos 
Estados-Membros; sublinha que, no 
contexto global, a economia da UE poderia 
encontrar-se em desvantagem em relação a 
países terceiros que beneficiam de regimes 
de emprego mais flexíveis ou de custos 
mais baixos;

4. Considera que a classificação por zonas 
geográficas das novas Orientações relativas 
aos auxílios estatais com finalidade 
regional para o período 2014-2020 
(OAEFR) não deve ser reduzida, mas 
mantida a 45 % pelo menos, e que convém 
reconsiderar a redução da intensidade dos 
auxílios à luz da situação política, 
económica e social, bem como 
demográfica, nos Estados-Membros; 
solicita à Comissão que não se concentre 
apenas nas regiões com uma baixa 
densidade populacional, mas também nas 
regiões afetadas pela redução permanente 
da densidade populacional e nas regiões 
com um grande desequilíbrio entre a 
população ativa e a população não-ativa 
devido à migração dos habitantes mais 
jovens, e insta a Comissão a criar uma 
nova categoria de elegibilidade, se 
necessário; sublinha que, no contexto 
global, a economia da UE poderia 
encontrar-se em desvantagem em relação a 
países terceiros que beneficiam de regimes 
de emprego mais flexíveis ou de custos 
mais baixos;

Or. en

Alteração 43
Maurice Ponga, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Considera que a classificação por zonas 
geográficas das novas Orientações relativas 
aos auxílios estatais com finalidade 
regional para o período 2014-2020 

4. Considera que a classificação por zonas 
geográficas das novas Orientações relativas 
aos auxílios estatais com finalidade 
regional para o período 2014-2020 
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(OAEFR) não deve ser reduzida e que 
convém reconsiderar a redução da 
intensidade dos auxílios à luz da situação 
política, económica e social nos 
Estados-Membros; sublinha que, no 
contexto global, a economia da UE poderia 
encontrar-se em desvantagem em relação a 
países terceiros que beneficiam de regimes 
de emprego mais flexíveis ou de custos 
mais baixos;

(OAEFR) não deve ser reduzida e que 
convém reconsiderar a redução da 
intensidade dos auxílios à luz da situação 
política, económica e social nos 
Estados-Membros; neste contexto, insta a 
Comissão a reafirmar claramente nas 
suas Orientações os princípios da não 
degressividade e da não limitação 
temporal dos auxílios ao funcionamento 
nas regiões ultraperiféricas, devido aos 
condicionalismos específicos destas;
sublinha que, no contexto global, a 
economia da UE poderia encontrar-se em 
desvantagem em relação a países terceiros 
que beneficiam de regimes de emprego 
mais flexíveis ou de custos mais baixos, 
sobretudo nas regiões ultraperiféricas 
vizinhas de países menos desenvolvidos;

Or. en

Alteração 44
Richard Seeber.

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Considera que a classificação por zonas 
geográficas das novas Orientações relativas 
aos auxílios estatais com finalidade 
regional para o período 2014-2020 
(OAEFR) não deve ser reduzida e que 
convém reconsiderar a redução da 
intensidade dos auxílios à luz da situação 
política, económica e social nos 
Estados-Membros; sublinha que, no 
contexto global, a economia da UE poderia 
encontrar-se em desvantagem em relação a 
países terceiros que beneficiam de regimes 
de emprego mais flexíveis ou de custos 
mais baixos;

4. Considera que a classificação por zonas 
geográficas das novas Orientações relativas 
aos auxílios estatais com finalidade 
regional para o período 2014-2020 
(OAEFR) não deve ser reduzida e que 
convém reconsiderar a redução da 
intensidade dos auxílios à luz da situação 
política, económica e social nos 
Estados-Membros; insiste em que a 
diferença na intensidade dos auxílios 
entre regiões de todas as categorias e 
empresas de todas as dimensões deva ser 
limitada a um máximo de 15%; sublinha 
que, no contexto global, a economia da UE 
poderia encontrar-se em desvantagem em 
relação a países terceiros que beneficiam 
de regimes de emprego mais flexíveis ou 
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de custos mais baixos;

Or. en

Alteração 45
Karin Kadenbach.

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Considera que a classificação por zonas 
geográficas das novas Orientações relativas 
aos auxílios estatais com finalidade 
regional para o período 2014-2020 
(OAEFR) não deve ser reduzida e que 
convém reconsiderar a redução da 
intensidade dos auxílios à luz da situação 
política, económica e social nos 
Estados-Membros; sublinha que, no 
contexto global, a economia da UE poderia 
encontrar-se em desvantagem em relação a 
países terceiros que beneficiam de regimes 
de emprego mais flexíveis ou de custos 
mais baixos;

4. Considera que a classificação por zonas 
geográficas das novas Orientações relativas 
aos auxílios estatais com finalidade 
regional para o período 2014-2020 
(OAEFR) não deve ser reduzida e que 
convém reconsiderar a redução da 
intensidade dos auxílios à luz da situação 
política, económica e social nos 
Estados-Membros; insiste em que a 
diferença na intensidade dos auxílios 
entre regiões de todas as categorias e 
empresas de todas as dimensões deva ser 
limitada a um máximo de 15%; sublinha 
que, no contexto global, a economia da UE 
poderia encontrar-se em desvantagem em 
relação a países terceiros que beneficiam 
de regimes de emprego mais flexíveis ou 
de custos mais baixos;

Or. en

Alteração 46
Younous Omarjee.

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Considera que a classificação por zonas 
geográficas das novas Orientações relativas 
aos auxílios estatais com finalidade 

4. Considera que a classificação por zonas 
geográficas das novas Orientações relativas 
aos auxílios estatais com finalidade 
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regional para o período 2014-2020 
(OAEFR) não deve ser reduzida e que 
convém reconsiderar a redução da 
intensidade dos auxílios à luz da situação 
política, económica e social nos 
Estados-Membros; sublinha que, no 
contexto global, a economia da UE poderia 
encontrar-se em desvantagem em relação a 
países terceiros que beneficiam de regimes 
de emprego mais flexíveis ou de custos 
mais baixos;

regional para o período 2014-2020 
(OAEFR) não deve ser reduzida e que 
convém reconsiderar a redução da 
intensidade dos auxílios à luz da situação 
política, económica e social nos 
Estados-Membros, assim como dos seus
condicionalismos naturais, geográficos e 
demográficos; sublinha que, no contexto 
global, a economia da UE poderia 
encontrar-se em desvantagem em relação a 
países terceiros que beneficiam de regimes 
de emprego mais flexíveis ou de custos 
mais baixos;

Or. en

Alteração 47
Mojca Kleva Kekuš.

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Considera que a classificação por zonas 
geográficas das novas Orientações relativas 
aos auxílios estatais com finalidade 
regional para o período 2014-2020 
(OAEFR) não deve ser reduzida e que 
convém reconsiderar a redução da 
intensidade dos auxílios à luz da situação 
política, económica e social nos 
Estados-Membros; sublinha que, no 
contexto global, a economia da UE poderia 
encontrar-se em desvantagem em relação a 
países terceiros que beneficiam de regimes 
de emprego mais flexíveis ou de custos 
mais baixos;

4. Considera que a classificação por zonas 
geográficas das novas Orientações relativas 
aos auxílios estatais com finalidade 
regional para o período 2014-2020 
(OAEFR) não deve ser reduzida e que 
convém reconsiderar a redução da 
intensidade dos auxílios à luz da situação 
política, económica e social nos 
Estados-Membros; sublinha que, no 
contexto global, a economia da UE poderia 
encontrar-se em desvantagem em relação a 
países terceiros que beneficiam de regimes 
de emprego menos rigorosos ou de
estruturas de custos mais baixos;

Or. en

Alteração 48
Joachim Zeller.
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Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Considera que a classificação por zonas 
geográficas das novas Orientações relativas 
aos auxílios estatais com finalidade 
regional para o período 2014-2020 
(OAEFR) não deve ser reduzida e que 
convém reconsiderar a redução da 
intensidade dos auxílios à luz da situação 
política, económica e social nos 
Estados-Membros; sublinha que, no 
contexto global, a economia da UE poderia 
encontrar-se em desvantagem em relação a 
países terceiros que beneficiam de regimes 
de emprego mais flexíveis ou de custos 
mais baixos;

4. Considera que a classificação por zonas 
geográficas das novas Orientações relativas 
aos auxílios estatais com finalidade 
regional para o período 2014-2020 
(OAEFR) não deve ser reduzida e que 
convém reconsiderar a redução da 
intensidade dos auxílios à luz da situação 
política, económica e social nos 
Estados-Membros; sublinha que, no 
contexto global, a economia da UE poderia 
encontrar-se em desvantagem em relação a 
países terceiros que beneficiam de regimes 
de emprego mais flexíveis ou de custos 
mais baixos; considera, portanto, que a 
classificação por zonas geográficas não 
deve ser inferior a 45,5 %, para não 
comprometer o desenvolvimento 
económico das regiões;

Or. en

Alteração 49
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Proposta de resolução
N.º 4-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-A. Salienta que, como parte de um 
processo de modernização mais amplo, os 
auxílios estatais com finalidade regional 
devem ser atualizados de acordo com a 
dinâmica e o ritmo da economia pós-crise, 
o que torna necessária uma maior 
flexibilidade na determinação das 
desvantagens regionais; considera que, 
para esse efeito, a seleção das áreas 
desfavorecidas em virtude da exceção 
prevista no artigo 107.º, n.º 3, alínea c) do 
TFUE, não deve ser condicionada a uma 
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mera subtração matemática da população 
abrangida pelo artigo 107.º, n.º 3, alínea 
a) do TFUE do total da população 
abrangida pelo auxílio da UE, devendo os 
Estados-Membros estar autorizados a 
utilizar um amplo conjunto de parâmetros 
para determinar as desvantagens 
regionais efetivas; recorda à Comissão 
que, em plena consonância com os 
objetivos do Tratado, deve ser prestada 
especial atenção não só às desvantagens 
decorrentes da baixa densidade 
populacional, mas também da 
complexidade económica inerente às 
regiões montanhosas e insulares, da 
proximidade de fronteiras, bem como de 
catástrofes naturais;

Or. en

Alteração 50
Younous Omarjee.

Proposta de resolução
N.º 4-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-A. Considera que, para ter em conta a 
situação específica das regiões 
ultraperiféricas, tal como reconhecida no 
artigo 107.º. n.º 3, alínea a) do TFUE, a 
Comissão deve propiciar-lhes pelo menos 
o mesmo nível de auxílio que lhes foi 
atribuído ao abrigo do regime atual, dado 
os seus condicionalismos serem de 
natureza estrutural e permanente; 
considera, assim, que a intensidade 
máxima dos auxílios aplicáveis ao 
investimento regional nas regiões 
ultraperiféricas deva manter-se 
inalterada; sublinha que a não 
degressividade e a não limitação temporal 
dos auxílios ao funcionamento nas 
regiões ultraperiféricas é fundamental 
devido ao seu afastamento do mercado 
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interno da UE, à sua proximidade de 
outros mercados de países menos 
desenvolvidos e às suas limitações 
permanentes;

Or. en

Alteração 51
Patrice Tirolien.

Proposta de resolução
N.º 4-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-A. Sugere que, nos seus critérios de 
classificação por zona, a Comissão tenha 
em conta os condicionalismos naturais, 
geográficos ou demográficos enfrentados 
por determinadas regiões, nomeadamente 
as regiões rurais, de montanha e 
insulares; assinala que os requisitos da 
classificação por zona nem sempre se 
adequam a todas as regiões em termos da 
sua dimensão mínima, e que essas áreas 
podem frequentemente não cumprir os 
requisitos populacionais estabelecidos nos 
textos; exorta, portanto, à flexibilização 
desses requisitos, quer através do 
estabelecimento de limites máximos de 
população mais pertinentes, quer através 
da aplicação destes dois critérios de forma 
diferente;

Or. en

Alteração 52
Mojca Kleva Kekuš.

Proposta de resolução
N.º 4-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

4-A. Sugere que, nos seus critérios de 
classificação por zona, a Comissão tenha 
em conta os condicionalismos naturais, 
geográficos ou demográficos enfrentados 
por determinadas regiões, nomeadamente 
as regiões rurais, de montanha e 
insulares; assinala que os requisitos da 
classificação por zona nem sempre se 
adequam a todas as regiões em termos da 
sua dimensão mínima, e que essas áreas 
podem frequentemente não cumprir os 
requisitos populacionais exigidos; exorta, 
portanto, à flexibilização desses 
requisitos, quer através do 
estabelecimento de limites máximos de 
população mais adequados, quer através 
de uma aplicação mais flexível destes dois 
critérios;

Or. en

Alteração 53
Giommaria Uggias.

Proposta de resolução
N.º 4-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-A. Considera que os auxílios estatais 
representam uma compensação legítima 
em relação aos condicionalismos da 
insularidade e que tal condição deve ser 
considerada o único critério para efeitos 
de cobertura territorial dos auxílios 
estatais com finalidade regional 
2014 - 2020, a fim de que as regiões 
insulares possam superar os seus 
condicionalismos estruturais e assegurar 
as condições necessárias ao crescimento 
económico, social e territorial;

Or. en
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Alteração 54
Patrice Tirolien.

Proposta de resolução
N.º 4-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-B. Chama a atenção da Comissão para 
a situação específica das regiões 
ultraperiféricas, tal como reconhecida no 
artigo 107.º, n.º 3, alínea a) do TFUE, e 
reitera a necessidade de uma abordagem 
mais flexível e adaptada às suas 
características específicas; considera que 
as regiões ultraperiféricas devem estar 
aptas a atribuir às empresas auxílios ao 
funcionamento e devem continuar a 
receber o mesmo nível de auxílio que têm 
recebido tradicionalmente; considera que, 
em matéria de auxílios ao investimento, a 
bonificação atribuída às regiões 
ultraperiféricas deve permanecer 
inalterada;

Or. en

Alteração 55
Younous Omarjee.

Proposta de resolução
N.º 4-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-B. Questiona a pertinência da nova 
classificação por zona para efeitos de 
auxílios estatais com finalidade regional, 
baseada no PIB e na taxa de desemprego; 
sugere, em particular, que os critérios de 
classificação por zona também tenham em 
conta os condicionalismos naturais, 
geográficos e demográficos enfrentados 
por determinadas regiões;
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Or. en

Alteração 56
Younous Omarjee.

Proposta de resolução
N.º 4-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-C. Considera que, além do PIB, as taxas 
de desemprego também devem ser tidas 
em conta como novo critério de 
elegibilidade das regiões abrangidas pelos 
auxílios estatais;

Or. en

Alteração 57
Erminia Mazzoni.

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Salienta o impacto restritivo das novas 
normas em matéria de investimento e
crescimento das regiões que passam da 
categoria menos desenvolvida para a 
categoria mais desenvolvida;  está ciente 
de que algumas regiões elegíveis para 
auxílios estatais ao abrigo do regime em 
vigor deixarão de cumprir os critérios de 
classificação por zona das OAEFR no 
próximo período; considera que estas 
regiões deveriam contar com um regime 
especial de segurança, semelhante ao 
previsto para as regiões em transição no 
âmbito da política de coesão, que lhes 
permita fazer face à nova situação;

5. Salienta o impacto restritivo das novas 
normas em matéria de investimento e 
crescimento das regiões que passam da 
categoria menos desenvolvida para a 
categoria mais desenvolvida; está ciente de 
que algumas regiões elegíveis para auxílios 
estatais ao abrigo do regime em vigor 
deixarão de cumprir os critérios de 
classificação por zona das OAEFR no 
próximo período; considera que estas 
regiões deveriam contar com um regime 
especial de segurança, bem como as 
regiões gravemente atingidas pela crise 
para as quais o financiamento público no 
âmbito da política de coesão e dos auxílios 
estatais com finalidade regional possam 
constituir a única fonte de investimento, 
que lhes permita fazer face à nova situação;
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Or. en

Alteração 58
Mojca Kleva Kekuš.

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Salienta o impacto restritivo das novas 
normas em matéria de investimento e 
crescimento das regiões que passam da 
categoria menos desenvolvida para a 
categoria mais desenvolvida;   está ciente 
de que algumas regiões elegíveis para 
auxílios estatais ao abrigo do regime em 
vigor deixarão de cumprir os critérios de 
classificação por zona das OAEFR no 
próximo período; considera que estas 
regiões deveriam contar com um regime 
especial de segurança, semelhante ao
previsto para as regiões em transição no 
âmbito da política de coesão, que lhes 
permita fazer face à nova situação;

5. Insiste em que as novas OAEFR não 
devem exercer um impacto restritivo das 
novas normas em matéria de investimento 
e crescimento das regiões que passam da 
categoria menos desenvolvida para a 
categoria mais desenvolvida; está ciente de 
que algumas regiões elegíveis para auxílios 
estatais ao abrigo do regime em vigor
correm o risco de não cumprirem os 
critérios de classificação por zona das 
OAEFR no próximo período; considera 
que um regime especial de "rede de
segurança" deveria ser previsto para estas 
regiões, à semelhança do previsto para as 
regiões em transição no âmbito da política 
de coesão, que lhes permita responder à 
nova situação; a este respeito, considera 
fundamental que todas as regiões 
consideradas regiões "a" no período de 
2007-2013 sejam tratadas como regiões 
"c" predefinidas em 2014-2020;

Or. en

Alteração 59
Hermann Winkler.

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Salienta o impacto restritivo das novas 
normas em matéria de investimento e 

5. Salienta o impacto restritivo das novas 
normas em matéria de investimento e 
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crescimento das regiões que passam da 
categoria menos desenvolvida para a 
categoria mais desenvolvida;   está ciente 
de que algumas regiões elegíveis para 
auxílios estatais ao abrigo do regime em 
vigor deixarão de cumprir os critérios de 
classificação por zona das OAEFR no 
próximo período;  considera que estas 
regiões deveriam contar com um regime 
especial de segurança, semelhante ao 
previsto para as regiões em transição no 
âmbito da política de coesão, que lhes 
permita fazer face à nova situação;

crescimento das regiões que passam da 
categoria menos desenvolvida para a 
categoria mais desenvolvida; está ciente de 
que algumas regiões elegíveis para auxílios 
estatais ao abrigo do regime em vigor 
deixarão de cumprir os critérios de 
classificação por zona das OAEFR no 
próximo período; considera que estas 
regiões deveriam contar com um regime 
especial de segurança, semelhante ao 
previsto para as regiões em transição no 
âmbito da política de coesão, que lhes 
permita fazer face à nova situação; insta a 
Comissão a assegurar que as regiões 
afetadas pelo efeito estatístico sejam 
elegíveis como regiões "c" ou a garantir 
que as regras aplicáveis aos auxílios 
estatais com finalidade regional ainda 
possam contribuir para o processo 
contínuo de desenvolvimento económico e 
de recuperação e crescimento naquelas 
regiões, em consonância com a posição da 
Comissão do Desenvolvimento Regional 
tal como indicada no mandato de 
negociação;

Or. en

Alteração 60
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Salienta o impacto restritivo das novas 
normas em matéria de investimento e 
crescimento das regiões que passam da 
categoria menos desenvolvida para a 
categoria mais desenvolvida;  está ciente 
de que algumas regiões elegíveis para 
auxílios estatais ao abrigo do regime em 
vigor deixarão de cumprir os critérios de 
classificação por zona das OAEFR no 
próximo período; considera que estas 

5. Salienta o impacto restritivo das novas 
normas em matéria de investimento e 
crescimento das regiões que passam da 
categoria menos desenvolvida para a 
categoria mais desenvolvida; está ciente de 
que algumas regiões elegíveis para auxílios 
estatais ao abrigo do regime em vigor 
deixarão de cumprir os critérios de 
classificação por zona das OAEFR no 
próximo período; considera que estas 
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regiões deveriam contar com um regime 
especial de segurança, semelhante ao 
previsto para as regiões em transição no 
âmbito da política de coesão, que lhes 
permita fazer face à nova situação;

regiões deveriam contar com um regime 
especial de segurança, semelhante ao 
previsto para as regiões em transição no 
âmbito da política de coesão, que lhes 
permita fazer face à nova situação; 
considera, por conseguinte, que a nova 
categoria da política de coesão dirigida às 
regiões em transição deve refletir-se 
plenamente nas OAEFR do próximo 
período, a fim de alcançar uma 
abordagem mais coerente entre as normas 
aplicáveis à coesão e as normas aplicáveis 
à concorrência;

Or. en

Alteração 61
Reinhard Bütikofer

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Salienta o impacto restritivo das novas 
normas em matéria de investimento e 
crescimento das regiões que passam da 
categoria menos desenvolvida para a 
categoria mais desenvolvida;   está ciente 
de que algumas regiões elegíveis para 
auxílios estatais ao abrigo do regime em 
vigor deixarão de cumprir os critérios de 
classificação por zona das OAEFR no 
próximo período; considera que estas 
regiões deveriam contar com um regime 
especial de segurança, semelhante ao 
previsto para as regiões em transição no 
âmbito da política de coesão, que lhes 
permita fazer face à nova situação;

5. Salienta o impacto restritivo das novas 
normas em matéria de investimento e 
crescimento das regiões que passam da 
categoria menos desenvolvida para a 
categoria mais desenvolvida; está ciente de 
que algumas regiões elegíveis para auxílios 
estatais ao abrigo do regime em vigor 
deixarão de cumprir os critérios de 
classificação por zona das OAEFR no 
próximo período; considera que estas 
regiões deveriam contar com um regime 
especial de segurança, semelhante ao 
previsto para as regiões em transição no 
âmbito da política de coesão, que lhes 
permita fazer face à nova situação; apoia, 
na categoria de ultraperiféricas, regiões 
escassamente povoadas e ilhas, a 
definição de baixa densidade 
populacional ao nível NUTS 2, de acordo 
com a dotação específica da política de 
coesão;
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Or. en

Alteração 62
Francesca Barracciu, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Salienta o impacto restritivo das novas 
normas em matéria de investimento e 
crescimento das regiões que passam da 
categoria menos desenvolvida para a 
categoria mais desenvolvida;   está ciente 
de que algumas regiões elegíveis para 
auxílios estatais ao abrigo do regime em 
vigor deixarão de cumprir os critérios de 
classificação por zona das OAEFR no 
próximo período; considera que estas 
regiões deveriam contar com um regime 
especial de segurança, semelhante ao 
previsto para as regiões em transição no 
âmbito da política de coesão, que lhes 
permita fazer face à nova situação;

5. Salienta o impacto restritivo das novas 
normas em matéria de investimento e 
crescimento das regiões que passam da 
categoria menos desenvolvida para a 
categoria mais desenvolvida; está ciente de 
que algumas regiões elegíveis para auxílios 
estatais ao abrigo do regime em vigor 
deixarão de cumprir os critérios de
classificação por zona das OAEFR no 
próximo período; considera que estas 
regiões, bem como as regiões gravemente 
atingidas pela crise para as quais o 
financiamento público ao abrigo da 
política de coesão e dos auxílios estatais 
com finalidade regional possam constituir 
a única fonte de investimento, deveriam 
contar com um regime especial de 
segurança, que lhes permita fazer face à 
nova situação;

Or. en

Alteração 63
Tamás Deutsch.

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Salienta o impacto restritivo das novas 
normas em matéria de investimento e 
crescimento das regiões que passam da 
categoria menos desenvolvida para a 

5. Salienta o impacto restritivo das novas 
normas em matéria de investimento e 
crescimento das regiões que passam da 
categoria menos desenvolvida para a 
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categoria mais desenvolvida;  está ciente 
de que algumas regiões elegíveis para 
auxílios estatais ao abrigo do regime em 
vigor deixarão de cumprir os critérios de 
classificação por zona das OAEFR no 
próximo período; considera que estas 
regiões deveriam contar com um regime 
especial de segurança, semelhante ao 
previsto para as regiões em transição no 
âmbito da política de coesão, que lhes 
permita fazer face à nova situação;

categoria mais desenvolvida; está ciente de 
que algumas regiões elegíveis para auxílios 
estatais ao abrigo do regime em vigor 
deixarão de cumprir os critérios de 
classificação por zona das OAEFR no 
próximo período; considera que estas 
regiões deveriam contar com um regime 
especial de segurança, semelhante ao 
previsto para as regiões em transição no 
âmbito da política de coesão, que lhes 
permita fazer face à nova situação; além 
disso, no contexto da competitividade no 
EEE, põe em causa as capacidades de 
atrair investimento para o referido 
espaço;

Or. en

Alteração 64
Younous Omarjee.

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Salienta o impacto restritivo das novas 
normas em matéria de investimento e 
crescimento das regiões que passam da 
categoria menos desenvolvida para a 
categoria mais desenvolvida; está ciente de 
que algumas regiões elegíveis para auxílios 
estatais ao abrigo do regime em vigor 
deixarão de cumprir os critérios de 
classificação por zona das OAEFR no 
próximo período; considera que estas 
regiões deveriam contar com um regime 
especial de segurança, semelhante ao 
previsto para as regiões em transição no 
âmbito da política de coesão, que lhes 
permita fazer face à nova situação;

5. Salienta o impacto restritivo das novas 
normas em matéria de investimento e 
crescimento das regiões que passam da 
categoria menos desenvolvida para a 
categoria mais desenvolvida; está ciente de 
que algumas regiões elegíveis para auxílios 
estatais ao abrigo do regime em vigor 
deixarão de cumprir os critérios de 
classificação por zona das OAEFR no 
próximo período, pelo que serão 
subitamente excluídas do sistema de 
classificação por zona; considera que estas 
regiões deveriam contar com um regime 
especial de segurança, semelhante ao 
previsto para as regiões em transição no 
âmbito da política de coesão, que lhes 
permita fazer face à nova situação;

Or. en
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Alteração 65
Vasilica Viorica Dăncilă.

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Salienta o impacto restritivo das novas 
normas em matéria de investimento e 
crescimento das regiões que passam da 
categoria menos desenvolvida para a 
categoria mais desenvolvida; está ciente de 
que algumas regiões elegíveis para auxílios 
estatais ao abrigo do regime em vigor 
deixarão de cumprir os critérios de 
classificação por zona das OAEFR no 
próximo período;  considera que estas 
regiões deveriam contar com um regime 
especial de segurança, semelhante ao 
previsto para as regiões em transição no 
âmbito da política de coesão, que lhes 
permita fazer face à nova situação;

5. Salienta o impacto restritivo das novas 
normas em matéria de investimento e 
crescimento das regiões que passam da 
categoria menos desenvolvida para a 
categoria mais desenvolvida; está ciente de 
que algumas regiões elegíveis para auxílios 
estatais ao abrigo do regime em vigor 
deixarão de cumprir os critérios de 
classificação por zona das OAEFR no 
próximo período; considera que estas 
regiões deveriam contar com um regime 
especial de segurança, semelhante ao 
previsto para as regiões em transição no 
âmbito da política de coesão, que lhes 
permita fazer face à nova situação e ter um 
desenvolvimento sustentável;

Or. en

Alteração 66
Joachim Zeller.

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Salienta o impacto restritivo das novas 
normas em matéria de investimento e 
crescimento das regiões que passam da 
categoria menos desenvolvida para a 
categoria mais desenvolvida; está ciente de 
que algumas regiões elegíveis para auxílios 
estatais ao abrigo do regime em vigor 
deixarão de cumprir os critérios de 
classificação por zona das OAEFR no 

5. Salienta o impacto restritivo das novas 
normas em matéria de investimento e 
crescimento das regiões que passam da 
categoria menos desenvolvida para a 
categoria mais desenvolvida; está ciente de 
que algumas regiões elegíveis para auxílios 
estatais ao abrigo do regime em vigor 
deixarão de cumprir os critérios de 
classificação por zona das OAEFR no 
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próximo período; considera que estas 
regiões deveriam contar com um regime 
especial de segurança, semelhante ao 
previsto para as regiões em transição no 
âmbito da política de coesão, que lhes 
permita fazer face à nova situação;

próximo período; considera que estas 
regiões deveriam contar com um regime 
especial de segurança, semelhante ao 
previsto para as regiões em transição no 
âmbito da política de coesão, que lhes 
permita fazer face à nova situação; destaca 
a necessidade de prolongar até 2020 o 
período de transição para aquelas regiões; 

Or. en

Alteração 67
Hermann Winkler.

Proposta de resolução
N.º 5-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

5-A. Exorta a Comissão a assegurar a 
possibilidade de aumentar até 5 pontos 
percentuais a intensidade máxima dos 
auxílios nas antigas zonas "a", 
nomeadamente as "regiões afetadas pelo 
efeito estatístico 2007-2013" ao longo de 
todo o período 2014-2020;

Or. en

Alteração 68
Patrice Tirolien.

Proposta de resolução
N.º 5-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

5-A. Insta a que a classificação por zonas 
geográficas seja harmonizada com as 
novas propostas da Comissão em matéria 
de política de coesão e, em particular, a 
que seja criada uma nova categoria de 
regiões em transição cujo PIB se situe 
entre 75 % e 90 % da média da UE, e 
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propõe um sistema simplificado, segundo 
o qual todas as regiões em transição 
sejam consideradas áreas predefinidas 
abrangidas pelo artigo 107.º, n.º 3, alínea 
c) do TFUE;

Or. en

Alteração 69
Joachim Zeller.

Proposta de resolução
N.º 5-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

5-A. Sublinha a situação específica das 
regiões fronteiriças com taxas de auxílio 
muito divergentes e a possível distorção 
da concorrência que tais disparidades 
podem gerar; congratula-se com a 
ambição demonstrada pela Comissão de 
limitar os efeitos de distorção dos auxílios 
estatais para a concorrência; destaca o 
impacto económico nefasto que pode 
causar a existência de níveis de auxílio 
diferentes entre regiões menos 
desenvolvidas e regiões mais 
desenvolvidas; sublinha, portanto, a 
necessidade de limitar a 10 % a diferença 
entre as categorias mais e menos 
desenvolvidas;

Or. en

Alteração 70
Hermann Winkler

Proposta de resolução
N.º 5-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

5-B. Exorta a Comissão a assegurar que 
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as regiões adjacentes a zonas "a" de 
outro país sejam dotadas de fundos 
suficientes para evitar diferenças 
inadequadas e potencialmente nocivas na 
intensidade possível de auxílio;

Or. en

Alteração 71
Hermann Winkler

Proposta de resolução
N.º 5-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

5-C. Solicita à Comissão que preveja a 
possibilidade de aumentar a intensidade 
máxima de auxílio permitida nas zonas 
"c" adjacentes a uma zona "a", de forma 
a que a diferença na intensidade de 
auxílio não exceda 10 pontos percentuais, 
com vista a evitar diferenças inadequadas 
na intensidade de auxílio no mesmo país, 
e também em países vizinhos;

Or. en

Alteração 72
Hermann Winkler

Proposta de resolução
N.º 5-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

5-D. Solicita à Comissão que, neste 
contexto, preveja uma intensidade 
máxima de auxílio nas zonas "c", 
incluindo as regiões afetadas pelo efeito 
estatístico, para as pequenas empresas de, 
pelo menos, 35 pontos percentuais, para 
as médias empresas de 25 e para as 
grandes empresas de, pelo menos, 15 
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pontos percentuais;

Or. en

Alteração 73
Erminia Mazzoni

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Destaca o papel dos auxílios estatais 
para as economias que foram 
particularmente afetadas pela crise e para 
as quais os financiamentos públicos ao 
abrigo da política de coesão podem 
constituir a única fonte de investimento;
sublinha que a situação económica difícil 
ainda não se encontra refletida nos dados 
para 2008-2010, que serão utilizados pela 
Comissão como base para avaliar a 
elegibilidade para auxílios estatais;
congratula-se com a intenção da 
Comissão de proceder a uma revisão 
intercalar dos mapas regionais em 2016;

6. Destaca o papel dos auxílios estatais 
para as economias que foram 
particularmente afetadas pela crise e para 
as quais os financiamentos públicos ao 
abrigo da política de coesão podem 
constituir a única fonte de investimento;
sublinha que a situação económica difícil 
ainda não se encontra refletida nos dados 
para 2008-2010, que serão utilizados pela 
Comissão como base para avaliar a 
elegibilidade para auxílios estatais;
considera que a utilização desses dados 
num momento de convulsão económica 
tão rápida e dramática pode não ser 
apropriada, uma vez que não é possível 
aferir com rigor o impacto territorial 
dessa perturbação; solicita à Comissão 
que aja com base em dados mais recentes 
e específicos disponíveis a nível local;

Or. en

Alteração 74
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Destaca o papel dos auxílios estatais 
para as economias que foram 

6. Destaca o papel dos auxílios estatais 
para as economias que foram 
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particularmente afetadas pela crise e para 
as quais os financiamentos públicos ao 
abrigo da política de coesão podem 
constituir a única fonte de investimento;
sublinha que a situação económica difícil 
ainda não se encontra refletida nos dados 
para 2008-2010, que serão utilizados pela 
Comissão como base para avaliar a 
elegibilidade para auxílios estatais;
congratula-se com a intenção da Comissão 
de proceder a uma revisão intercalar dos 
mapas regionais em 2016;

particularmente afetadas pela crise e para 
as quais os financiamentos públicos ao 
abrigo da política de coesão podem 
constituir a única fonte de investimento;
sublinha que a situação económica difícil 
ainda não se encontra refletida nos dados 
para 2008-2010, que serão utilizados pela 
Comissão como base para avaliar a 
elegibilidade para auxílios estatais;
congratula-se com a intenção da Comissão 
de proceder a uma revisão intercalar dos 
mapas regionais em 2016; ao mesmo 
tempo, convida a Comissão a ter em conta 
a possibilidade de notificar igualmente 
intervenções específicas ao abrigo das 
derrogações regionais exteriores ao mapa 
regional de ajuda, a fim de permitir aos 
Estados-Membros que deem resposta aos 
efeitos da crise que poderão surgir ao 
longo do período de programação de 
2014-2020, bem como às repercussões a 
longo prazo das catástrofes naturais na 
economia real, que poderão permanecer 
invisíveis para a base de dados estatística 
utilizada para a elaboração "ex ante" dos 
mapas das zonas assistidas;

Or. en

Alteração 75
Kerstin Westphal

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Destaca o papel dos auxílios estatais 
para as economias que foram 
particularmente afetadas pela crise e para 
as quais os financiamentos públicos ao 
abrigo da política de coesão podem 
constituir a única fonte de investimento;
sublinha que a situação económica difícil 
ainda não se encontra refletida nos dados 
para 2008-2010, que serão utilizados pela 

6. Destaca o papel dos auxílios estatais 
para as economias que foram 
particularmente afetadas pela crise e para 
as quais os financiamentos públicos ao 
abrigo da política de coesão podem 
constituir a única fonte de investimento;
sublinha que a situação económica difícil 
ainda não se encontra refletida nos dados 
para 2008-2010, que serão utilizados pela 



PE510.599v01-00 46/84 AM\934687PT.doc

PT

Comissão como base para avaliar a 
elegibilidade para auxílios estatais;
congratula-se com a intenção da Comissão 
de proceder a uma revisão intercalar dos 
mapas regionais em 2016;

Comissão como base para avaliar a 
elegibilidade para auxílios estatais;
congratula-se com a intenção da Comissão 
de proceder a uma revisão intercalar dos 
mapas regionais em 2016; insta a 
Comissão a encontrar soluções para 
evitar diferenças inadequadas na 
intensidade de auxílio nas regiões 
fronteiriças, onde zonas "a" de um 
Estado-Membro sejam adjacentes de 
zonas "c" de um Estado-Membro vizinho, 
nomeadamente através da atribuição de 
uma dotação específica adicional às zonas 
"c" em causa;

Or. en

Alteração 76
Hermann Winkler

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Destaca o papel dos auxílios estatais 
para as economias que foram 
particularmente afetadas pela crise e para 
as quais os financiamentos públicos ao
abrigo da política de coesão podem 
constituir a única fonte de investimento;
sublinha que a situação económica difícil 
ainda não se encontra refletida nos dados 
para 2008-2010, que serão utilizados pela 
Comissão como base para avaliar a 
elegibilidade para auxílios estatais;
congratula-se com a intenção da Comissão 
de proceder a uma revisão intercalar dos 
mapas regionais em 2016;

6. Destaca o papel dos auxílios estatais 
para as economias que foram 
particularmente afetadas pela crise e para 
as quais os financiamentos públicos ao 
abrigo da política de coesão podem 
constituir a única fonte de investimento;
sublinha que a situação económica difícil 
ainda não se encontra refletida nos dados 
para 2008-2010, que serão utilizados pela 
Comissão como base para avaliar a 
elegibilidade para auxílios estatais;
congratula-se com a intenção da Comissão 
de proceder a uma revisão intercalar dos 
mapas regionais em 2016; solicita à 
Comissão que prorrogue a validade do 
mapa regional em vigor no caso de o novo 
mapa não poder ser aprovado a tempo, a 
fim de evitar uma lacuna;

Or. en
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Alteração 77
Riikka Manner

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Destaca o papel dos auxílios estatais 
para as economias que foram 
particularmente afetadas pela crise e para 
as quais os financiamentos públicos ao 
abrigo da política de coesão podem 
constituir a única fonte de investimento;
sublinha que a situação económica difícil 
ainda não se encontra refletida nos dados 
para 2008-2010, que serão utilizados pela 
Comissão como base para avaliar a 
elegibilidade para auxílios estatais;
congratula-se com a intenção da Comissão 
de proceder a uma revisão intercalar dos 
mapas regionais em 2016;

6. Destaca o papel dos auxílios estatais 
para as economias que foram 
particularmente afetadas pela crise e para 
as quais os financiamentos públicos ao 
abrigo da política de coesão podem 
constituir a única fonte de investimento;
sublinha que, embora a situação 
económica difícil ainda não se encontre
refletida nos dados para 2008-2009, a fim 
de manter a conformidade entre as 
OAEFR e a política de coesão no novo 
período de programação, deve ser este o 
período utilizado pela Comissão como 
base para avaliar a elegibilidade para 
auxílios estatais; congratula-se com a 
intenção da Comissão de proceder a uma 
revisão intercalar dos mapas regionais em 
2016;

Or. en

Alteração 78
Erminia Mazzoni

Proposta de resolução
N.º 6-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-A. Salienta que o "isolamento" (ou 
seja, a baixa densidade populacional) é a 
única desvantagem geográfica relevante 
para a derrogação prevista no artigo 
107.º, n.º 3, alínea c), do TFUE; 
considera que desvantagens geográficas 
como a insularidade, a proximidade de 
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fronteiras e as catástrofes naturais 
também deveriam ser relevantes;

Or. en

Alteração 79
Hermann Winkler

Proposta de resolução
N.º 6-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-A. Solicita à Comissão que as 
preocupações dos Chefes de Governo 
refletidas nas Conclusões do Conselho 
Europeu de 7-8 de fevereiro de 2013 sobre 
o QFP, na promessa de "dotações 
específicas" para algumas regiões, se 
reflitam igualmente nas orientações 
relativas aos auxílios estatais com 
finalidade regional;

Or. en

Alteração 80
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Proposta de resolução
N.º 6-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-A. Salienta que o "isolamento" (ou 
seja, a baixa densidade populacional) é a 
única desvantagem geográfica relevante 
para a derrogação prevista no artigo 
107.º, n.º 3, alínea c), do TFUE; 
considera que desvantagens geográficas 
como a insularidade, a proximidade de 
fronteiras e as catástrofes naturais 
também deveriam ser relevantes;

Or. en
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Alteração 81
Francesca Barracciu

Proposta de resolução
N.º 6-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-A. Exorta a Comissão a incluir todas as 
regiões do nível NUTS 2 constituídas 
unicamente por uma ilha ou várias ilhas 
na lista das zonas "c" predefinidas nos 
termos do artigo 107.º, n.º 3, alínea c), do 
TFUE;

Or. en

Alteração 82
Richard Seeber, Manfred Weber, Oldřich Vlasák

Proposta de resolução
N.º 6-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-A. Recorda a posição do Conselho 
Europeu, que encarregou a Comissão de 
assegurar que a situação específica das 
regiões que confinam com regiões de 
convergência seja contemplada; lembra à 
Comissão que as regiões que partilham 
fronteiras comuns com regiões de outros 
Estados-Membros estão bastante expostas 
aos desenvolvimentos económicos 
decorrentes da adesão de novos 
Estados-Membros; destaca, portanto, a 
importância de uma abordagem 
equilibrada relativamente à atribuição de 
fundos às chamadas zonas "a" e "c", 
com vista a minimizar as disparidades na 
intensidade de auxílio entre as regiões dos 
diferentes Estados-Membros que 
partilham uma mesma fronteira;
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Or. en

Alteração 83
Mojca Kleva Kekuš

Proposta de resolução
N.º 6-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-A. Exorta a Comissão a assegurar que a 
situação específica das regiões adjacentes 
de regiões menos desenvolvidas seja 
devidamente analisada para impedir a 
criação de regiões isoladas, praticamente 
destituídas de auxílios estatais, junto de 
duas regiões "a";

Or. en

Alteração 84
Francesca Barracciu

Proposta de resolução
N.º 6-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-B. Exorta a Comissão a autorizar todas 
as regiões do nível NUTS 2 constituídas 
unicamente por uma ilha ou várias ilhas a 
aplicarem auxílios ao funcionamento 
para cobrir os custos adicionais de 
transporte;

Or. en

Alteração 85
Richard Seeber, Manfred Weber, Oldřich Vlasák

Proposta de resolução
N.º 6-B (novo)
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Proposta de resolução Alteração

6-B. Insta a Comissão a impedir 
diferenças inadequadas na intensidade de 
auxílio nas fronteiras nacionais, 
atribuindo aos Estados-Membros com 
regiões adjacentes de zonas "a" de outro 
Estado-Membro uma dotação específica 
que abranja as zonas "c"; considera que 
a dotação específica deve ser afetada às 
regiões NUTS 3, ou a partes das mesmas, 
que confinem com uma zona "a" de outro 
Estado-Membro e não sejam zonas "c" 
predefinidas; considera que essa dotação 
deve, em derrogação ao limite máximo 
global de cobertura, ser afetada aos 
Estados-Membros a par com a dotação 
atribuída às zonas "c" predefinidas e não 
predefinidas;

Or. en

Alteração 86
Riikka Manner

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Considera que se pode melhorar a 
aplicação das normas relativas aos auxílios 
estatais ao abrigo da política de coesão 
colocando a tónica nos auxílios de grande 
envergadura, simplificando as normas,
aumentando o limite de minimis e 
alargando as categorias horizontais no 
Regulamento de habilitação e o âmbito de 
aplicação das normas de isenção por 
categoria no Regulamento geral de 
isenção por categoria;

7. Considera que se pode melhorar a 
aplicação das normas relativas aos auxílios 
estatais ao abrigo da política de coesão 
colocando a tónica nos auxílios de grande 
envergadura, simplificando as normas e
aumentando o limite de minimis;

Or. en



PE510.599v01-00 52/84 AM\934687PT.doc

PT

Alteração 87
Nuno Teixeira

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Considera que se pode melhorar a 
aplicação das normas relativas aos auxílios 
estatais ao abrigo da política de coesão 
colocando a tónica nos auxílios de grande 
envergadura, simplificando as normas, 
aumentando o limite de minimis e 
alargando as categorias horizontais no 
Regulamento de habilitação e o âmbito de 
aplicação das normas de isenção por 
categoria no Regulamento geral de isenção 
por categoria;

7. Considera que se pode melhorar a 
aplicação das normas relativas aos auxílios 
estatais ao abrigo da política de coesão 
colocando a tónica nos auxílios de grande 
envergadura, simplificando as normas, 
aumentando o limite de minimis e 
alargando as categorias horizontais no 
Regulamento de habilitação e o âmbito de 
aplicação das normas de isenção por 
categoria no Regulamento geral de isenção 
por categoria; defende a inclusão de uma 
nova categoria no GBER para os regimes 
de auxílios a favor das regiões 
ultraperiféricas da UE que tenha 
devidamente em conta o regime de 
auxílios estatais previsto no artigo 107.º, 
n.º 3, alínea c), do TFUE e, por 
conseguinte, aplique plenamente o artigo 
349.º do TFUE;

Or. en

Alteração 88
Maurice Ponga, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Considera que se pode melhorar a 
aplicação das normas relativas aos auxílios 
estatais ao abrigo da política de coesão 
colocando a tónica nos auxílios de grande 
envergadura, simplificando as normas, 
aumentando o limite de minimis e 
alargando as categorias horizontais no 
Regulamento de habilitação e o âmbito de 

7. Considera que se pode melhorar a 
aplicação das normas relativas aos auxílios 
estatais ao abrigo da política de coesão 
colocando a tónica nos auxílios de grande 
envergadura, simplificando as normas, 
aumentando o limite de minimis e 
alargando as categorias horizontais no 
Regulamento de habilitação e o âmbito de 
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aplicação das normas de isenção por 
categoria no Regulamento geral de isenção 
por categoria;

aplicação das normas de isenção por 
categoria no Regulamento geral de isenção 
por categoria através, especificamente, da 
inclusão de uma nova categoria no GBER 
para os regimes de auxílios a favor das 
regiões ultraperiféricas;

Or. en

Alteração 89
Younous Omarjee

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Considera que se pode melhorar a 
aplicação das normas relativas aos auxílios 
estatais ao abrigo da política de coesão 
colocando a tónica nos auxílios de grande 
envergadura, simplificando as normas, 
aumentando o limite de minimis e 
alargando as categorias horizontais no 
Regulamento de habilitação e o âmbito de 
aplicação das normas de isenção por 
categoria no Regulamento geral de isenção 
por categoria;

7. Considera que se pode melhorar a 
aplicação das normas relativas aos auxílios 
estatais ao abrigo da política de coesão 
colocando a tónica nos auxílios de grande 
envergadura, simplificando as normas, 
aumentando o limite de minimis e 
alargando as categorias horizontais no 
Regulamento de habilitação e o âmbito de 
aplicação das normas de isenção por 
categoria no Regulamento geral de isenção 
por categoria através, especificamente, da 
inclusão de uma nova categoria no GBER 
para os regimes de auxílios a favor das 
regiões ultraperiféricas;

Or. en

Alteração 90
Elisabeth Schroedter

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Considera que se pode melhorar a 
aplicação das normas relativas aos auxílios 

7. Considera que se pode melhorar a 
aplicação das normas relativas aos auxílios 
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estatais ao abrigo da política de coesão 
colocando a tónica nos auxílios de grande 
envergadura, simplificando as normas, 
aumentando o limite de minimis e 
alargando as categorias horizontais no 
Regulamento de habilitação e o âmbito de 
aplicação das normas de isenção por 
categoria no Regulamento geral de isenção 
por categoria;

estatais ao abrigo da política de coesão 
colocando a tónica nos auxílios de grande 
envergadura, simplificando as normas e 
alargando as categorias horizontais no 
Regulamento de habilitação e o âmbito de 
aplicação das normas de isenção por 
categoria no Regulamento geral de isenção 
por categoria;

Or. en

Alteração 91
Mojca Kleva Kekuš

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Considera que se pode melhorar a 
aplicação das normas relativas aos auxílios 
estatais ao abrigo da política de coesão
colocando a tónica nos auxílios de grande 
envergadura, simplificando as normas, 
aumentando o limite de minimis e 
alargando as categorias horizontais no 
Regulamento de habilitação e o âmbito de 
aplicação das normas de isenção por 
categoria no Regulamento geral de isenção 
por categoria;

7. Considera que se pode melhorar a 
aplicação das normas relativas aos auxílios 
estatais ao abrigo da política de coesão
concentrando os auxílios onde estes são 
realmente necessários, simplificando as 
normas, aumentando o limite de minimis e 
alargando as categorias horizontais no 
Regulamento de habilitação e o âmbito de 
aplicação das normas de isenção por 
categoria no Regulamento geral de isenção 
por categoria;

Or. en

Alteração 92
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Considera que se pode melhorar a 
aplicação das normas relativas aos auxílios 

7. Considera que se pode melhorar a 
aplicação das normas relativas aos auxílios 
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estatais ao abrigo da política de coesão
colocando a tónica nos auxílios de grande 
envergadura, simplificando as normas, 
aumentando o limite de minimis e 
alargando as categorias horizontais no 
Regulamento de habilitação e o âmbito de 
aplicação das normas de isenção por 
categoria no Regulamento geral de isenção 
por categoria;

estatais ao abrigo da política de coesão
reconhecendo o papel dos auxílios de 
grande envergadura, simplificando as 
normas, aumentando o limite de minimis e 
alargando as categorias horizontais no 
Regulamento de habilitação e o âmbito de 
aplicação das normas de isenção por 
categoria no Regulamento geral de isenção 
por categoria;

Or. en

Alteração 93
Joachim Zeller

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Considera que se pode melhorar a 
aplicação das normas relativas aos auxílios 
estatais ao abrigo da política de coesão 
colocando a tónica nos auxílios de grande 
envergadura, simplificando as normas, 
aumentando o limite de minimis e 
alargando as categorias horizontais no 
Regulamento de habilitação e o âmbito de
aplicação das normas de isenção por 
categoria no Regulamento geral de isenção 
por categoria;

7. Considera que se pode melhorar a 
aplicação das normas relativas aos auxílios 
estatais ao abrigo da política de coesão 
colocando a tónica nos auxílios de grande
envergadura, simplificando as normas, 
aumentando o limite de minimis para 
500 000 euros e alargando as categorias 
horizontais no Regulamento de habilitação 
e o âmbito de aplicação das normas de 
isenção por categoria no Regulamento 
geral de isenção por categoria;

Or. en

Alteração 94
Giommaria Uggias

Proposta de resolução
N.º 7-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-A. Considera que um aumento do limiar 
dos auxílios de minimis, com especial 
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referência aos setores da agricultura, dos 
transportes e da pesca, pode contribuir 
para equiparar a competitividade dos 
territórios insulares à dos territórios 
continentais, de modo a reduzir o fosso 
existente entre os vários níveis de 
desenvolvimento das regiões europeias e a 
assegurar a sua efetiva integração no 
mercado único;

Or. en

Alteração 95
Tamás Deutsch

Proposta de resolução
N.º 7-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-A. No que diz respeito à entrada em 
vigor, as novas orientações deveriam ter 
sido adotadas até ao início de abril de 
2013, o mais tardar, para permitir aos 
Estados-Membros que elaborassem os 
seus mapas regionais de ajuda, que os 
mesmos fossem aprovados pela Comissão 
e que concebessem os seus novos regimes 
de auxílios aplicáveis a partir de 1 de 
janeiro de 2014; considera que, uma vez 
que é evidente que a adoção das novas 
OAEFR não terá lugar antes do verão e 
que o novo regulamento geral de isenção 
por categoria está previsto para 
novembro/dezembro de 2013, é necessária 
a prorrogação das presentes disposições 
por um período suplementar de 6 meses, 
no mínimo; 

Or. en

Alteração 96
Maria do Céu Patrão Neves, Maurice Ponga
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Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Insta a Comissão a propor critérios 
circunstanciados que permitam distinguir 
os casos de auxílio estatal mais importantes 
dos menos importantes;

8. Insta a Comissão a propor critérios 
circunstanciados que permitam distinguir 
os casos de auxílio estatal mais importantes 
dos menos importantes e a clarificar a sua 
definição de auxílios estatais concedidos 
às regiões ultraperiféricas, uma vez que a 
maior parte dos auxílios ou regimes de 
auxílios não distorcem a concorrência 
nem afetam o comércio entre os 
Estados-Membros, como referem várias 
decisões da Comissão, no que concerne, 
nomeadamente, às regiões 
ultraperiféricas (Decisão C(2012)7442 
final);

Or. en

Alteração 97
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Insta a Comissão a propor critérios 
circunstanciados que permitam distinguir 
os casos de auxílio estatal mais importantes 
dos menos importantes;

8. Insta a Comissão a propor rapidamente 
orientações claras para avaliar o que é ou 
não abrangido pela definição de auxílios 
estatais nos termos do artigo 107.º, n.º 3, 
do TFUE, bem como critérios 
circunstanciados que permitam distinguir 
os casos de auxílio estatal mais importantes 
dos menos importantes, conforme 
anunciado no roteiro de modernização 
dos auxílios estatais;

Or. en
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Alteração 98
Elisabeth Schroedter

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Considera que a aplicação das normas 
relativas aos auxílios estatais no quadro 
dos programas da política de coesão em 
projetos de infraestrutura explorados para 
atividades económicas, nomeadamente 
após o acórdão supracitado do Tribunal 
de Justiça nos processos apensos 
Mitteldeutsche Flughafen e Flughafen 
Leipzig/Halle/Comissão, pode conduzir a 
que seja imposto um maior ónus 
administrativo às autoridades locais e 
regionais e/ou às suas entidades públicas;
salienta que a execução desses projetos 
pode ficar comprometida nomeadamente 
devido às exigentes normas de gestão 
financeira, em especial as disposições 
relativas à anulação de autorizações 
aplicáveis à política de coesão e o 
tratamento de queixas no quadro de 
procedimentos relativos a auxílios 
estatais;

9. Considera que a aplicação das normas 
relativas aos auxílios estatais no quadro 
dos programas da política de coesão em 
projetos de infraestrutura explorados para 
atividades económicas pode conduzir a que 
seja imposto um pesado ónus 
administrativo às autoridades locais e 
regionais e/ou às suas entidades públicas;

Or. en

Alteração 99
Mojca Kleva Kekuš

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Considera que a aplicação das normas 
relativas aos auxílios estatais no quadro 
dos programas da política de coesão
em projetos de infraestrutura explorados 
para atividades económicas, 
nomeadamente após o acórdão

9. Considera que, no que diz respeito ao
acórdão do Tribunal de Justiça nos 
processos apensos Mitteldeutsche 
Flughafen e Flughafen 
Leipzig/Halle/Comissão, é importante 
garantir uma aplicação correta das 
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supracitado do Tribunal de Justiça nos 
processos apensos Mitteldeutsche 
Flughafen e Flughafen 
Leipzig/Halle/Comissão, pode conduzir a 
que seja imposto um maior ónus 
administrativo às autoridades locais e 
regionais e/ou às suas entidades públicas;  
salienta que a execução desses projetos
pode ficar comprometida nomeadamente 
devido às exigentes normas de gestão 
financeira, em especial as disposições 
relativas à anulação de autorizações 
aplicáveis à política de coesão e o 
tratamento de queixas no quadro de 
procedimentos relativos a auxílios estatais;

normas relativas aos auxílios estatais no 
âmbito dos programas da política de 
coesão nos projetos de infraestruturas 
utilizadas para atividades económicas, de 
modo a assegurar que as autoridades 
locais e regionais e/ou as suas entidades 
públicas não sejam sobrecarregadas com 
um ónus administrativo adicional; salienta 
que a execução desses projetos não deve
ficar comprometida nomeadamente devido 
às exigentes normas de gestão financeira, 
em especial as disposições relativas à 
anulação de autorizações aplicáveis à 
política de coesão e o tratamento de 
queixas no quadro de procedimentos 
relativos a auxílios estatais;

Or. en

Alteração 100
Erminia Mazzoni

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Reitera o seu pedido de esclarecimento 
da avaliação dos auxílios estatais 
concedidos pelos Estados-Membros ao 
abrigo dos regulamentos de isenção por 
categoria, dado que irá trazer dificuldades 
particulares não só para as PME, como 
para as autoridades locais e regionais e 
respetivos organismos, no quadro da 
programação da política de coesão para o 
período 2014-2020;

10. A fim de assegurar uma abordagem 
simplificada, mas consistente, reitera o seu 
pedido de esclarecimento da avaliação dos 
auxílios estatais concedidos pelos 
Estados-Membros ao abrigo dos 
regulamentos de isenção por categoria, 
dado que irá trazer dificuldades 
particulares não só para as PME, como 
para as autoridades locais e regionais e 
respetivos organismos, no quadro da 
programação da política de coesão para o 
período 2014-2020; acentua que a 
simplificação não deve ser obtida em 
detrimento da execução;

Or. en
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Alteração 101
Erminia Mazzoni

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Salienta que a condicionalidade ex ante 
geral aplicável aos auxílios estatais no 
quadro da política de coesão requer que a 
Comissão adote uma abordagem mais 
pró-ativa dos casos de auxílio estatal, 
nomeadamente quando se trata de 
aumentar o volume e o âmbito de aplicação 
dos auxílios isentos de notificação;
subscreve o ponto de vista do Tribunal de 
Contas de que a Comissão deve 
sensibilizar os Estados-Membros para a sua 
obrigação de notificarem os auxílios 
estatais, promoverem as melhores práticas, 
fornecerem informações concretas sobre os 
vários tipos de notificação e a preverem ou 
a publicação de uma secção dedicada às 
perguntas mais frequentes, a ser atualizada 
com regularidade, no sítio Web da 
Comissão consagrado à concorrência, ou a 
criação de um help desk em que se 
responda às perguntas sobre a interpretação 
das orientações;

11. Salienta que a condicionalidade ex ante 
geral aplicável aos auxílios estatais no 
quadro dos regimes nacionais e da política 
de coesão requer que a Comissão adote 
uma abordagem mais pró-ativa dos casos 
de auxílio estatal, nomeadamente quando 
se trata de aumentar o volume e o âmbito 
de aplicação dos auxílios isentos de 
notificação; convida a Comissão a 
introduzir – no âmbito da 
condicionalidade ex ante – "limites 
máximos financeiros" com base na 
população beneficiária a avaliar 
periodicamente; subscreve o ponto de vista 
do Tribunal de Contas de que a Comissão 
deve sensibilizar os Estados-Membros para 
a sua obrigação de notificarem os auxílios 
estatais, promoverem as melhores práticas, 
fornecerem informações concretas sobre os 
vários tipos de notificação e a preverem ou 
a publicação de uma secção dedicada às 
perguntas mais frequentes, a ser atualizada 
com regularidade, no sítio Web da 
Comissão consagrado à concorrência, ou a 
criação de um help desk em que se 
responda às perguntas sobre a interpretação 
das orientações;

Or. en

Alteração 102
Oldřich Vlasák

Proposta de resolução
N.º 11



AM\934687PT.doc 61/84 PE510.599v01-00

PT

Proposta de resolução Alteração

11. Salienta que a condicionalidade ex ante 
geral aplicável aos auxílios estatais no 
quadro da política de coesão requer que a 
Comissão adote uma abordagem mais 
pró-ativa dos casos de auxílio estatal, 
nomeadamente quando se trata de 
aumentar o volume e o âmbito de aplicação 
dos auxílios isentos de notificação;
subscreve o ponto de vista do Tribunal de 
Contas de que a Comissão deve 
sensibilizar os Estados-Membros para a sua 
obrigação de notificarem os auxílios 
estatais, promoverem as melhores práticas, 
fornecerem informações concretas sobre os 
vários tipos de notificação e a preverem ou
a publicação de uma secção dedicada às 
perguntas mais frequentes, a ser atualizada 
com regularidade, no sítio Web da 
Comissão consagrado à concorrência, ou a 
criação de um help desk em que se 
responda às perguntas sobre a interpretação 
das orientações;

11. Salienta que a condicionalidade ex ante 
geral aplicável aos auxílios estatais no 
quadro da política de coesão requer que a 
Comissão adote uma abordagem mais 
pró-ativa dos casos de auxílio estatal, 
nomeadamente quando se trata de 
aumentar o volume e o âmbito de aplicação 
dos auxílios isentos de notificação;
subscreve o ponto de vista do Tribunal de 
Contas de que a Comissão deve 
sensibilizar os Estados-Membros para a sua 
obrigação de notificarem os auxílios 
estatais, promoverem as melhores práticas, 
fornecerem informações concretas sobre os 
vários tipos de notificação, preverem a 
publicação de uma secção dedicada às 
perguntas mais frequentes, a ser atualizada 
com regularidade, no sítio Web da 
Comissão consagrado à concorrência, e a 
criação de um help desk em que se 
responda às perguntas sobre a interpretação 
das orientações;

Or. en

Alteração 103
Younous Omarjee

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Considera que os Estados-Membros 
devem coordenar, de melhor forma, as suas 
atividades com a Comissão, em termos de 
qualidade e atualidade das informações a 
apresentar e das notificações a preparar;
insta os Estados-Membros a assegurarem 
uma aplicação adequada da 
condicionalidade ex ante aplicável aos 
auxílios estatais no âmbito da política de 
coesão e a zelarem por uma melhor 

12. Considera que os Estados-Membros 
devem coordenar, de melhor forma, as suas 
atividades com a Comissão, em termos de 
qualidade e atualidade das informações a 
apresentar e das notificações a preparar;
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observância das normas relativas aos 
auxílios estatais a nível nacional;

Or. en

Alteração 104
Erminia Mazzoni

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Considera que os Estados-Membros 
devem coordenar, de melhor forma, as suas 
atividades com a Comissão, em termos de 
qualidade e atualidade das informações a 
apresentar e das notificações a preparar;
insta os Estados-Membros a assegurarem 
uma aplicação adequada da 
condicionalidade ex ante aplicável aos 
auxílios estatais no âmbito da política de 
coesão e a zelarem por uma melhor 
observância das normas relativas aos 
auxílios estatais a nível nacional;

12. Considera que os Estados-Membros 
devem coordenar, de melhor forma, as suas 
atividades com a Comissão, em termos de 
qualidade e atualidade das informações a 
apresentar e das notificações a preparar; 
insta os Estados-Membros a assegurarem 
uma aplicação adequada da 
condicionalidade ex ante aplicável aos 
auxílios estatais no âmbito da política de 
coesão e a zelarem por uma melhor 
observância das normas relativas aos 
auxílios estatais a nível nacional; neste 
contexto, deve ser prevista a introdução de 
"limites máximos financeiros";

Or. en

Alteração 105
Mojca Kleva Kekuš

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Considera que os Estados-Membros 
devem coordenar, de melhor forma, as suas 
atividades com a Comissão, em termos de 
qualidade e atualidade das informações a 
apresentar e das notificações a preparar;
insta os Estados-Membros a assegurarem 

12. Considera que os Estados-Membros e 
as regiões devem coordenar, de melhor 
forma, as suas atividades com a Comissão, 
em termos de qualidade e atualidade das
informações a apresentar e das notificações 
a preparar; insta os Estados-Membros a 
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uma aplicação adequada da 
condicionalidade ex ante aplicável aos 
auxílios estatais no âmbito da política de 
coesão e a zelarem por uma melhor 
observância das normas relativas aos 
auxílios estatais a nível nacional;

assegurarem uma aplicação adequada da 
condicionalidade ex ante aplicável aos 
auxílios estatais no âmbito da política de 
coesão e a zelarem por uma melhor 
observância das normas relativas aos 
auxílios estatais a nível nacional;

Or. en

Alteração 106
Erminia Mazzoni

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Exorta a Comissão e os 
Estados-Membros a orientarem as suas 
campanhas de informação sobre as normas 
relativas aos auxílios estatais 
especificamente para os organismos 
regionais e locais, muitos dos quais 
concedem auxílios estatais apenas 
ocasionalmente pelo que têm um 
conhecimento limitado das normas que se 
lhes aplicam; insta a Comissão a ter este 
aspeto em consideração aquando da 
avaliação da condicionalidade ex ante 
aplicável aos auxílios estatais nos 
Estados-Membros;

13. Exorta a Comissão e os 
Estados-Membros a orientarem as suas 
campanhas de informação sobre as normas 
relativas aos auxílios estatais 
especificamente para os organismos 
regionais e locais, muitos dos quais 
concedem auxílios estatais apenas 
ocasionalmente pelo que têm um 
conhecimento limitado das normas que se 
lhes aplicam;

Or. en

Alteração 107
Elisabeth Schroedter

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Considera que algumas das novas 
normas propostas no projeto de OAEFR 

14. Considera que algumas das novas 
normas propostas no projeto de OAEFR 
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para o período 2014-2020 – como, por 
exemplo, cenários contrafactuais, provas 
claras de que o auxílio tem um impacto 
sobre a escolha do investimento, ou a 
condição de que não se pode começar a 
trabalhar no projeto antes de as autoridades 
públicas terem tomado uma decisão quanto 
à concessão de auxílio - que a Comissão 
gostaria de impor para o próximo período –
tanto às empresas que solicitam incentivos 
como aos Estados-Membros e às suas 
estruturas administrativas subnacionais –
contrariam o princípio da simplificação e 
da desburocratização, conforme 
defendido na política de coesão e em 
outras políticas nacionais e da UE; reitera
que essas regras podem implicar que certos 
projetos venham a ser excluídos dos 
auxílios ao investimento;

para o período 2014-2020 – como, por 
exemplo, cenários contrafactuais, provas 
claras de que o auxílio tem um impacto 
sobre a escolha do investimento, ou a 
condição de que não se pode começar a 
trabalhar no projeto antes de as autoridades 
públicas terem tomado uma decisão quanto 
à concessão de auxílio - que a Comissão 
gostaria de impor para o próximo período –
tanto às empresas que solicitam incentivos 
como aos Estados-Membros e às suas 
estruturas administrativas subnacionais –
irão melhorar a capacidade de seleção das 
intervenções e a eficácia dos 
investimentos; reconhece que essas regras 
podem implicar que certos projetos 
venham a ser excluídos dos auxílios ao 
investimento;

Or. en

Alteração 108
Mojca Kleva Kekuš

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Considera que algumas das novas 
normas propostas no projeto de OAEFR 
para o período 2014-2020 – como, por 
exemplo, cenários contrafactuais, provas 
claras de que o auxílio tem um impacto 
sobre a escolha do investimento, ou a 
condição de que não se pode começar a 
trabalhar no projeto antes de as autoridades 
públicas terem tomado uma decisão quanto 
à concessão de auxílio - que a Comissão 
gostaria de impor para o próximo período 
– tanto às empresas que solicitam 
incentivos como aos Estados-Membros e às 
suas estruturas administrativas 
subnacionais – contrariam o princípio da 
simplificação e da desburocratização, 

14. Considera que algumas das novas 
normas propostas no projeto de OAEFR 
para o período 2014-2020 – como, por 
exemplo, cenários contrafactuais, provas 
claras de que o auxílio tem um impacto 
sobre a escolha do investimento, ou a 
condição de que não se pode começar a 
trabalhar no projeto antes de as autoridades 
públicas terem tomado uma decisão quanto 
à concessão de auxílio – que a Comissão 
gostaria de aplicar no próximo período –
tanto às empresas que solicitam incentivos 
como aos Estados-Membros e às suas 
estruturas administrativas subnacionais –
devem andar a par com o princípio da 
simplificação e da desburocratização, 
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conforme defendido na política de coesão e 
em outras políticas nacionais e da UE;
reitera que essas regras podem implicar 
que certos projetos venham a ser excluídos 
dos auxílios ao investimento;

conforme defendido na política de coesão e 
em outras políticas nacionais e da UE;
reitera que essas regras podem implicar 
que certos projetos venham a ser excluídos 
dos auxílios ao investimento;

Or. en

Alteração 109
Oldřich Vlasák

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Considera que algumas das novas 
normas propostas no projeto de OAEFR 
para o período 2014-2020 – como, por 
exemplo, cenários contrafactuais, provas 
claras de que o auxílio tem um impacto 
sobre a escolha do investimento, ou a 
condição de que não se pode começar a 
trabalhar no projeto antes de as autoridades 
públicas terem tomado uma decisão quanto 
à concessão de auxílio - que a Comissão 
gostaria de impor para o próximo período –
tanto às empresas que solicitam incentivos 
como aos Estados-Membros e às suas 
estruturas administrativas subnacionais –
contrariam o princípio da simplificação e 
da desburocratização, conforme defendido 
na política de coesão e em outras políticas 
nacionais e da UE; reitera que essas regras 
podem implicar que certos projetos 
venham a ser excluídos dos auxílios ao 
investimento;

14. Considera que algumas das novas 
normas propostas no projeto de OAEFR 
para o período 2014-2020 – como, por 
exemplo, cenários contrafactuais, provas 
claras de que o auxílio tem um impacto 
sobre a escolha do investimento, ou a 
condição de que não se pode começar a 
trabalhar no projeto antes de as autoridades 
públicas terem tomado uma decisão quanto 
à concessão de auxílio - que a Comissão 
gostaria de impor para o próximo período –
tanto às empresas que solicitam incentivos 
como aos Estados-Membros e às suas 
estruturas administrativas subnacionais –
contrariam o princípio da simplificação e 
da desburocratização, conforme defendido 
na política de coesão e em outras políticas 
nacionais e da UE; reitera que essas regras 
podem implicar que certos projetos 
venham a ser excluídos dos auxílios ao 
investimento ou nunca tenham a 
oportunidade de ser iniciados;

Or. en

Alteração 110
Hermann Winkler
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Proposta de resolução
N.º 14-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

14-A. Considera que a concessão de 
auxílios estatais em conformidade com o 
regime de auxílios estatais com finalidade 
regional deve sem dúvida beneficiar o 
desenvolvimento regional; exorta a 
Comissão a manter as restrições 
administrativas e legais, enquanto 
obrigações de transparência, dentro dos 
limites de razoabilidade possíveis para que 
o ónus administrativo seja tão reduzido 
quanto possível, e a não obrigar as 
empresas a publicar dados potencialmente 
prejudiciais;

Or. en

Alteração 111
Younous Omarjee

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Salienta a importância de que se 
revestem as normas relativas aos auxílios 
estatais setoriais com finalidade regional 
para atrair investimentos diretos 
estrangeiros para a UE e as suas regiões e 
para garantir a sua competitividade global;

15. Salienta a importância de que se 
revestem as normas relativas aos auxílios 
estatais setoriais com finalidade regional 
para atrair investimentos diretos 
estrangeiros para a UE e as suas regiões e 
para garantir a sua competitividade global, 
contribuindo assim para a coesão 
económica, social e territorial;

Or. en

Alteração 112
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta de resolução
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N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Salienta a importância de que se 
revestem as normas relativas aos auxílios 
estatais setoriais com finalidade regional 
para atrair investimentos diretos 
estrangeiros para a UE e as suas regiões e 
para garantir a sua competitividade global;

15. Salienta a importância de normas
claras e simples relativas aos auxílios 
estatais setoriais com finalidade regional 
para atrair investimentos diretos 
estrangeiros para a UE e as suas regiões e 
para garantir a sua competitividade global;

Or. en

Alteração 113
Oldřich Vlasák

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Salienta a importância de que se 
revestem as normas relativas aos auxílios 
estatais setoriais com finalidade regional 
para atrair investimentos diretos 
estrangeiros para a UE e as suas regiões e 
para garantir a sua competitividade global;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 114
Francesca Barracciu

Proposta de resolução
N.º 15-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

15-A. Insta a Comissão a adotar medidas, 
como um aumento do limiar dos auxílios 
de minimis para as ilhas, com especial 
referência aos setores da agricultura, dos 
transportes e da pesca, que contribuam 
para equiparar a competitividade dos 
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territórios insulares à dos territórios 
continentais, de modo a reduzir o fosso 
existente entre os vários níveis de 
desenvolvimento das regiões europeias e a 
assegurar a sua efetiva integração no 
mercado único;

Or. en

Alteração 115
Jens Nilsson

Proposta de resolução
N.º 15-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

15-A. Sublinha a importância de medidas 
de auxílio estatal em regiões com 
desvantagens permanentes e baixa 
densidade populacional, e considera, 
portanto, que a possibilidade de auxílios 
estatais deve continuar a ser prevista nos 
casos em que sejam necessários e 
indicados para combater o 
despovoamento, criar emprego e 
contribuir para o crescimento económico 
na Europa;

Or. en

Alteração 116
Elisabeth Schroedter

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Considera que não se justifica excluir 
as grandes empresas das normas relativas 
aos auxílios estatais nos domínios 
abrangidos pelo artigo 107.º, n.º 3, alínea 
c), do TFUE, não só na medida em que 

16. Considera que vale a pena ponderar a 
hipótese de excluir as grandes empresas 
das normas relativas aos auxílios estatais 
nos domínios abrangidos pelo artigo 107.º, 
n.º 3, alínea c), do TFUE, dada a falta de 
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contribuem para o emprego, como para as 
cadeias de fornecimento criadas pelas 
mesmas com as PME e pela sua 
participação comum na investigação e no 
desenvolvimento, assim como devido ao 
papel que desempenham no contexto da 
crise económica; considera que a presença 
de grandes empresas se reveste, amiúde, de 
importância fundamental para o êxito das 
PME, que beneficiam dos aglomerados de 
empresas dirigidos por grandes empresas e 
das suas atividades de subcontratação;  
salienta que uma tal decisão poderia 
conduzir a perdas de postos de trabalho e 
a uma redução da atividade económica 
nas regiões, bem como à deslocalização de 
empresas para outras regiões, tanto no 
interior como no exterior da UE;

efeito de incentivo no caso das grandes 
empresas, como os indícios sugerem;
recorda, todavia, que a presença de 
grandes empresas se reveste, amiúde, de 
importância fundamental para o êxito das 
PME, que beneficiam dos aglomerados de 
empresas dirigidos por grandes empresas e 
das suas atividades de subcontratação;

Or. en

Alteração 117
Michael Theurer

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Considera que não se justifica excluir 
as grandes empresas das normas relativas 
aos auxílios estatais nos domínios 
abrangidos pelo artigo 107.º, n.º 3, alínea 
c), do TFUE, não só na medida em que 
contribuem para o emprego, como para as 
cadeias de fornecimento criadas pelas 
mesmas com as PME e pela sua 
participação comum na investigação e no 
desenvolvimento, assim como devido ao 
papel que desempenham no contexto da 
crise económica; considera que a presença 
de grandes empresas se reveste, amiúde, de 
importância fundamental para o êxito das 
PME, que beneficiam dos aglomerados de 
empresas dirigidos por grandes empresas e 
das suas atividades de subcontratação;  

16. Considera que não se justifica excluir 
as grandes empresas das normas relativas 
aos auxílios estatais nos domínios 
abrangidos pelo artigo 107.º, n.º 3, alínea 
c), do TFUE, não só na medida em que 
contribuem para o emprego, como para as 
cadeias de fornecimento criadas pelas 
mesmas com as PME e pela sua 
participação comum na investigação e no 
desenvolvimento, assim como devido ao 
papel que desempenham no contexto da 
crise económica; observa que as empresas 
que se assemelham a PME na sua 
estrutura, como as empresas familiares, 
não correspondem necessariamente à 
definição de PME da Comissão Europeia, 
mas enfrentam os mesmos desafios e, 
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salienta que uma tal decisão poderia 
conduzir a perdas de postos de trabalho e a 
uma redução da atividade económica nas 
regiões, bem como à deslocalização de 
empresas para outras regiões, tanto no 
interior como no exterior da UE;

portanto, não devem ser excluídas dos 
auxílios estatais com finalidade regional; 
considera que a presença de grandes 
empresas se reveste, amiúde, de 
importância fundamental para o êxito das 
PME, que beneficiam dos aglomerados de 
empresas dirigidos por grandes empresas e 
das suas atividades de subcontratação;
salienta que uma tal decisão poderia 
conduzir a perdas de postos de trabalho e a 
uma redução da atividade económica nas 
regiões, bem como à deslocalização de 
empresas para outras regiões, tanto no 
interior como no exterior da UE;

Or. en

Alteração 118
Hermann Winkler

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Considera que não se justifica excluir 
as grandes empresas das normas relativas 
aos auxílios estatais nos domínios 
abrangidos pelo artigo 107.º, n.º 3, alínea 
c), do TFUE, não só na medida em que 
contribuem para o emprego, como para as 
cadeias de fornecimento criadas pelas 
mesmas com as PME e pela sua 
participação comum na investigação e no 
desenvolvimento, assim como devido ao 
papel que desempenham no contexto da 
crise económica; considera que a presença 
de grandes empresas se reveste, amiúde, de 
importância fundamental para o êxito das 
PME, que beneficiam dos aglomerados de 
empresas dirigidos por grandes empresas e 
das suas atividades de subcontratação;  
salienta que uma tal decisão poderia 
conduzir a perdas de postos de trabalho e a 
uma redução da atividade económica nas 
regiões, bem como à deslocalização de 

16. Considera que não se justifica excluir
as grandes empresas das normas relativas 
aos auxílios estatais nos domínios 
abrangidos pelo artigo 107.º, n.º 3, alínea 
c), do TFUE, não só na medida em que 
contribuem para o emprego, como para as 
cadeias de fornecimento criadas pelas 
mesmas com as PME e pela sua 
participação comum na investigação e no 
desenvolvimento, assim como devido ao 
papel que desempenham no contexto da 
crise económica; considera que a presença 
de grandes empresas se reveste, amiúde, de 
importância fundamental para o êxito das 
PME, que beneficiam dos aglomerados de 
empresas dirigidos por grandes empresas e 
das suas atividades de subcontratação;
salienta que uma tal decisão poderia 
conduzir a perdas de postos de trabalho e a 
uma redução da atividade económica nas 
regiões, bem como à deslocalização de 
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empresas para outras regiões, tanto no 
interior como no exterior da UE;

empresas para outras regiões, tanto no 
interior como no exterior da UE; insiste, 
portanto, em que as grandes empresas 
não sejam excluídas destas normas 
relativas aos auxílios estatais com 
finalidade regional nas zonas "c" 
supracitadas, nomeadamente das 
relevantes para o potencial de inovação 
da região;

Or. en

Alteração 119
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Considera que não se justifica excluir 
as grandes empresas das normas relativas 
aos auxílios estatais nos domínios 
abrangidos pelo artigo 107.º, n.º 3, alínea 
c), do TFUE, não só na medida em que 
contribuem para o emprego, como para as 
cadeias de fornecimento criadas pelas 
mesmas com as PME e pela sua 
participação comum na investigação e no 
desenvolvimento, assim como devido ao 
papel que desempenham no contexto da 
crise económica; considera que a presença 
de grandes empresas se reveste, amiúde, de 
importância fundamental para o êxito das 
PME, que beneficiam dos aglomerados de 
empresas dirigidos por grandes empresas e 
das suas atividades de subcontratação;  
salienta que uma tal decisão poderia 
conduzir a perdas de postos de trabalho e a 
uma redução da atividade económica nas 
regiões, bem como à deslocalização de 
empresas para outras regiões, tanto no 
interior como no exterior da UE;

16. Considera que não se justifica excluir 
as grandes empresas das normas relativas 
aos auxílios estatais nos domínios 
abrangidos pelo artigo 107.º, n.º 3, alínea 
c), do TFUE, não só na medida em que 
contribuem para o emprego, como para as 
cadeias de fornecimento criadas pelas 
mesmas com as PME e pela sua 
participação comum na investigação e no 
desenvolvimento, assim como devido ao 
papel que desempenham no contexto da 
crise económica; considera que a presença 
de grandes empresas se reveste, amiúde, de 
importância fundamental para o êxito das 
PME, que beneficiam dos aglomerados de 
empresas dirigidos por grandes empresas e 
das suas atividades de subcontratação;
recorda que a própria Comissão 
reconheceu os efeitos indiretos e o acesso 
aos mercados mundiais originados pelo 
investimento de grandes empresas; 
salienta que uma tal decisão poderia 
conduzir a perdas de postos de trabalho e a 
uma redução da atividade económica nas 
regiões, bem como à deslocalização de 
empresas para outras regiões, tanto no 
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interior como no exterior da UE;

Or. en

Alteração 120
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Considera que não se justifica excluir 
as grandes empresas das normas relativas 
aos auxílios estatais nos domínios 
abrangidos pelo artigo 107.º, n.º 3, alínea 
c), do TFUE, não só na medida em que 
contribuem para o emprego, como para as 
cadeias de fornecimento criadas pelas 
mesmas com as PME e pela sua 
participação comum na investigação e no 
desenvolvimento, assim como devido ao 
papel que desempenham no contexto da
crise económica; considera que a presença 
de grandes empresas se reveste, amiúde, de 
importância fundamental para o êxito das 
PME, que beneficiam dos aglomerados de 
empresas dirigidos por grandes empresas e 
das suas atividades de subcontratação;  
salienta que uma tal decisão poderia 
conduzir a perdas de postos de trabalho e a 
uma redução da atividade económica nas 
regiões, bem como à deslocalização de 
empresas para outras regiões, tanto no 
interior como no exterior da UE;

16. Considera que não se justifica excluir 
as grandes empresas das normas relativas 
aos auxílios estatais nos domínios 
abrangidos pelo artigo 107.º, n.º 3, alínea 
c), do TFUE, não só na medida em que 
contribuem para o emprego, como para as 
cadeias de fornecimento criadas pelas 
mesmas com as PME e pela sua 
participação comum na investigação e no 
desenvolvimento, assim como devido ao 
papel que desempenham no combate à
crise económica; considera que a presença 
de grandes empresas se reveste, amiúde, de 
importância fundamental para o êxito das 
PME, que beneficiam dos aglomerados de 
empresas dirigidos por grandes empresas e 
das suas atividades de subcontratação;
salienta que uma tal decisão poderia 
conduzir a perdas de postos de trabalho e a 
uma redução da atividade económica nas 
regiões, ao decréscimo da competitividade 
regional e da atratividade para o 
investimento estrangeiro, bem como à 
deslocalização de empresas para outras 
regiões, tanto no interior como no exterior 
da UE;

Or. en

Alteração 121
Mojca Kleva Kekuš
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Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Considera que não se justifica excluir 
as grandes empresas das normas relativas 
aos auxílios estatais nos domínios 
abrangidos pelo artigo 107.º, n.º 3, alínea 
c), do TFUE, não só na medida em que 
contribuem para o emprego, como para as 
cadeias de fornecimento criadas pelas 
mesmas com as PME e pela sua 
participação comum na investigação e no 
desenvolvimento, assim como devido ao 
papel que desempenham no contexto da 
crise económica; considera que a presença 
de grandes empresas se reveste, amiúde, de 
importância fundamental para o êxito das 
PME, que beneficiam dos aglomerados de 
empresas dirigidos por grandes empresas e 
das suas atividades de subcontratação;  
salienta que uma tal decisão poderia 
conduzir a perdas de postos de trabalho e a 
uma redução da atividade económica nas 
regiões, bem como à deslocalização de 
empresas para outras regiões, tanto no 
interior como no exterior da UE;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 122
Joachim Zeller

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Considera que não se justifica excluir 
as grandes empresas das normas relativas 
aos auxílios estatais nos domínios 
abrangidos pelo artigo 107.º, n.º 3, alínea 
c), do TFUE, não só na medida em que 
contribuem para o emprego, como para as 
cadeias de fornecimento criadas pelas 

16. Considera que não se justifica excluir 
as grandes empresas das normas relativas 
aos auxílios estatais nos domínios 
abrangidos pelo artigo 107.º, n.º 3, alínea 
c), do TFUE, não só na medida em que 
contribuem para o emprego, como para as 
cadeias de fornecimento criadas pelas 
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mesmas com as PME e pela sua 
participação comum na investigação e no 
desenvolvimento, assim como devido ao 
papel que desempenham no contexto da 
crise económica; considera que a presença 
de grandes empresas se reveste, amiúde, de 
importância fundamental para o êxito das 
PME, que beneficiam dos aglomerados de 
empresas dirigidos por grandes empresas e 
das suas atividades de subcontratação;  
salienta que uma tal decisão poderia 
conduzir a perdas de postos de trabalho e a 
uma redução da atividade económica nas 
regiões, bem como à deslocalização de 
empresas para outras regiões, tanto no 
interior como no exterior da UE;

mesmas com as PME e pela sua 
participação comum na investigação e no 
desenvolvimento, assim como devido ao 
papel que desempenham no contexto da 
crise económica; considera que a presença 
de grandes empresas se reveste, amiúde, de 
importância fundamental para o êxito das 
PME, que beneficiam dos aglomerados de 
empresas dirigidos por grandes empresas e 
das suas atividades de subcontratação;
salienta que uma tal decisão poderia 
conduzir a perdas de postos de trabalho e a 
uma redução da atividade económica nas 
regiões, bem como à deslocalização de 
empresas para outras regiões, tanto no 
interior como no exterior da UE;
considera, portanto, que essas empresas 
devem continuar a ser elegíveis para 
auxílios estatais;

Or. en

Alteração 123
Younous Omarjee

Proposta de resolução
N.º 16-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

16-A. Recorda que a regulação e a 
definição das grandes empresas não 
devem aplicar-se nas regiões 
ultraperiféricas;

Or. en

Alteração 124
Nuno Teixeira

Proposta de resolução
N.º 16-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

16-A. Considera desnecessária uma prova 
adicional dos problemas estruturais 
existentes nas regiões ultraperiféricas da 
UE, uma vez que tais problemas decorrem 
de desvantagens permanentes dessas 
regiões, também reconhecidas pelo direito 
primário da UE; considera que a 
necessidade de uma avaliação periódica 
sobre a conveniência de auxílios estatais 
nas regiões ultraperiféricas iria colocar 
em risco a segurança e previsibilidade 
requeridas pelos investidores e empresas 
para procurar oportunidades de negócio 
nessas regiões vulneráveis, e recorda que 
as regiões ultraperiféricas gozam de um 
regime especial de auxílios estatais, nos 
termos do artigo 107.º, n.º 3, alínea a), do 
TFUE, que se baseia nestes motivos;

Or. en

Alteração 125
Erminia Mazzoni

Proposta de resolução
N.º 16-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

16-A. Propõe que, no contexto das 
OAEFR, as disposições aplicáveis às 
PME nas zonas "c" se apliquem também 
às sociedades de capitalização média (com 
um número máximo de 3 000 
trabalhadores), tal como identificadas 
pelo BEI;

Or. en

Alteração 126
Nuno Teixeira
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Proposta de resolução
N.º 16-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

16-B. Insta a Comissão a reafirmar 
claramente, nas orientações relativas aos 
auxílios estatais com finalidade regional 
para 2014-2020, os princípios da 
não-degressividade e da não-limitação 
temporal dos auxílios estatais nas regiões 
ultraperiféricas abrangidas pelo artigo 
107.º, n.º 3, alínea a), do TFUE, e solicita 
uma revisão da definição de auxílios 
estatais que tenha em conta a situação 
económica e estrutural específica das 
regiões ultraperiféricas da UE;

Or. en

Alteração 127
Mojca Kleva Kekuš

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Considera que a elegibilidade de 
empresas de grandes dimensões para 
efeitos de auxílio estatal deve ser 
determinada não em função do tamanho da 
empresa ou do setor em que opera, mas em 
função do número de postos de trabalho 
que poderiam ser criados ao abrigo do 
auxílio, da qualidade desses postos de 
trabalho ou da sustentabilidade do projeto;
realça que, em conformidade com o 
princípio da subsidiariedade, as decisões 
relativas à identificação dos projetos 
concretos com o maior potencial para 
alcançar os objetivos das políticas da UE 
devem ser da competência dos 
Estados-Membros, das regiões em questão 
e dos governos locais;

17. Considera que a elegibilidade de 
empresas de grandes dimensões para 
efeitos de auxílio estatal deve ser 
determinada não em função do tamanho da 
empresa ou do setor em que opera, mas em 
função do número de postos de trabalho 
que poderiam ser criados e preservados ao 
abrigo do auxílio, da qualidade desses 
postos de trabalho e da sustentabilidade do 
projeto; além disso, defende que, para 
eliminar o risco de deslocalização e 
garantir que os auxílios estatais 
atribuídos deem origem a um 
investimento produtivo que aumente a 
criação de emprego e o crescimento, a 
Comissão deve alterar uma cláusula de 
salvaguarda, obrigando as grandes 
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empresas a manter os investimentos e os 
empregos criados na região à qual os 
auxílios foram concedidos durante um 
período de 10 anos, ou 5 anos no caso das 
PME; considera que, no caso de 
deslocalização antecipada, a empresa deve 
ser obrigada a reembolsar os auxílios 
concedidos; realça que, em conformidade 
com o princípio da subsidiariedade, as 
decisões relativas à identificação dos 
projetos concretos com o maior potencial 
para alcançar os objetivos das políticas da 
UE devem ser da competência dos 
Estados-Membros, das regiões em questão 
e dos governos locais, no quadro europeu;

Or. en

Alteração 128
Elisabeth Schroedter

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Considera que a elegibilidade de 
empresas de grandes dimensões para 
efeitos de auxílio estatal deve ser 
determinada não em função do tamanho da 
empresa ou do setor em que opera, mas em 
função do número de postos de trabalho 
que poderiam ser criados ao abrigo do 
auxílio, da qualidade desses postos de 
trabalho ou da sustentabilidade do projeto;
realça que, em conformidade com o 
princípio da subsidiariedade, as decisões 
relativas à identificação dos projetos 
concretos com o maior potencial para 
alcançar os objetivos das políticas da UE 
devem ser da competência dos 
Estados-Membros, das regiões em questão 
e dos governos locais;

17. Considera que a elegibilidade de 
empresas de grandes dimensões para 
efeitos de auxílio estatal deve ser 
determinada não só em função do tamanho 
da empresa ou do setor em que opera, mas
também em função do número de postos de 
trabalho que poderiam ser criados ao 
abrigo do auxílio, da qualidade e 
sustentabilidade desses postos de trabalho 
ou da sustentabilidade do projeto no seu 
conjunto, incluindo os efeitos a longo 
prazo para o desenvolvimento da região 
em causa; realça que, em conformidade 
com o princípio da subsidiariedade, as 
decisões relativas à identificação dos 
projetos concretos com o maior potencial 
para alcançar os objetivos das políticas da 
UE devem ser da competência dos 
Estados-Membros, das regiões em questão 
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e dos governos locais;

Or. en

Alteração 129
Younous Omarjee

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Considera que a elegibilidade de 
empresas de grandes dimensões para 
efeitos de auxílio estatal deve ser 
determinada não em função do tamanho da 
empresa ou do setor em que opera, mas em 
função do número de postos de trabalho 
que poderiam ser criados ao abrigo do 
auxílio, da qualidade desses postos de 
trabalho ou da sustentabilidade do projeto;
realça que, em conformidade com o 
princípio da subsidiariedade, as decisões 
relativas à identificação dos projetos 
concretos com o maior potencial para 
alcançar os objetivos das políticas da UE 
devem ser da competência dos 
Estados-Membros, das regiões em questão 
e dos governos locais;

17. Considera que a elegibilidade de 
empresas de grandes dimensões para 
efeitos de auxílio estatal deve ser 
determinada não em função do tamanho da 
empresa ou do setor em que opera, mas em 
função do número de postos de trabalho 
que poderiam ser criados ao abrigo do 
auxílio, da qualidade desses postos de 
trabalho, da sustentabilidade do projeto e 
do contributo do projeto para a coesão 
social; realça que, em conformidade com o 
princípio da subsidiariedade, as decisões 
relativas à identificação dos projetos 
concretos com o maior potencial para 
alcançar os objetivos das políticas da UE 
devem ser da competência dos 
Estados-Membros, das regiões em questão 
e dos governos locais;

Or. en

Alteração 130
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Considera que a elegibilidade de 
empresas de grandes dimensões para 
efeitos de auxílio estatal deve ser 

17. Considera que a elegibilidade de 
empresas de grandes dimensões para 
efeitos de auxílio estatal deve ser 
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determinada não em função do tamanho da 
empresa ou do setor em que opera, mas em 
função do número de postos de trabalho 
que poderiam ser criados ao abrigo do 
auxílio, da qualidade desses postos de 
trabalho ou da sustentabilidade do projeto;
realça que, em conformidade com o 
princípio da subsidiariedade, as decisões 
relativas à identificação dos projetos 
concretos com o maior potencial para 
alcançar os objetivos das políticas da UE 
devem ser da competência dos 
Estados-Membros, das regiões em questão 
e dos governos locais;

determinada não em função do tamanho da 
empresa ou do setor em que opera, mas em 
função do número, estimado de forma 
credível, de postos de trabalho que 
poderiam ser criados ao abrigo do auxílio, 
da qualidade desses postos de trabalho ou 
da sustentabilidade do projeto; realça que, 
em conformidade com o princípio da 
subsidiariedade, as decisões relativas à 
identificação dos projetos concretos com o 
maior potencial para alcançar os objetivos 
das políticas da UE devem ser da 
competência dos Estados-Membros, das 
regiões em questão e dos governos locais;

Or. en

Alteração 131
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Proposta de resolução
N.º 17-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

17-A. Acentua que os auxílios estatais 
com finalidade regional devem ser 
ajustados de modo a que não encorajem 
as empresas a transferir as suas 
instalações ou a deslocalizar-se, em 
"corridas às subvenções" provocadas 
pelos grandes diferenciais de auxílios nas 
regiões vizinhas e adjacentes que 
fragmentam o mercado interno; sublinha 
que estas externalidades negativas podem 
afetar as regiões que partilham uma 
fronteira terrestre ou marítima, bem como 
as regiões vizinhas;

Or. en

Alteração 132
Joachim Zeller
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Proposta de resolução
N.º 17-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

17-A. Vê com agrado a obrigação que 
incumbe às empresas de manter, durante 
10 anos, os investimentos e os empregos 
na região à qual os auxílios estatais foram 
concedidos, a fim de impedir 
deslocalizações para regiões com taxas de 
auxílio mais elevadas;

Or. en

Alteração 133
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de resolução
N.º 17-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

17-A. Realça a importância de manter o 
nível de intensidade máxima de auxílio de 
2007-2013 nas regiões ultraperiféricas;
acentua que os procedimentos de 
notificação devem ser simplificados e que 
o limite máximo das isenções de 
notificação deve ser aumentado para os 
beneficiários das regiões ultraperiféricas;

Or. en

Alteração 134
Patrice Tirolien

Proposta de resolução
N.º 17-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

17-A. Exorta a Comissão a aumentar o 
atual limite relativo à definição de 
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pequenas e médias empresas (PME); 
solicita, portanto, à Comissão que crie, 
como já se comprometeu a fazer para a 
indústria agroalimentar, uma nova 
categoria de empresas de média 
dimensão, que empreguem entre 250 e 
750 trabalhadores e tenham um volume 
de negócios inferior a 200 milhões de 
euros, situada entre as PME e as grandes 
empresas, a fim de promover o 
desenvolvimento das nossas PME; 
considera que a Comissão deve ainda 
lançar um debate sobre as sociedades de 
capitalização média (MCE) constituídas 
por PME que tenham crescido e que 
empreguem entre 250 e 5 000 
trabalhadores, e que as empresas de 
média dimensão e as MCE devem receber  
taxas de auxílio adequadas, superiores às 
das grandes empresas e inferiores às das 
PME;

Or. en

Alteração 135
Mojca Kleva Kekuš

Proposta de resolução
N.º 17-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

17-A. Exorta a Comissão a aumentar o 
atual limite relativo à definição de 
pequenas e médias empresas (PME); 
solicita, portanto, à Comissão que crie, 
como já se comprometeu a fazer para a 
indústria agroalimentar, uma nova 
categoria de empresas de média 
dimensão, que empreguem entre 250 e 
750 trabalhadores e tenham um volume 
de negócios inferior a 200 milhões de 
euros, situada entre as PME e as grandes 
empresas, a fim de promover o 
desenvolvimento das nossas PME;
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Or. en

Alteração 136
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de resolução
N.º 17-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

17-B. Destaca a importância de alargar a 
proibição de deslocalização às empresas 
que tenham recebido auxílios estatais;

Or. en

Alteração 137
Patrice Tirolien

Proposta de resolução
N.º 17-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

17-B. Toma nota dos riscos de 
deslocalização, tanto dentro como fora da 
União Europeia, que são muito concretos 
para as regiões devido à proibição dos 
auxílios a favor das grandes empresas, e 
que estas empresas podem decidir 
abandonar as zonas abrangidas pelo 
artigo 107.º, n.º 3, alínea c), do TFUE, 
optando antes pelas zonas abrangidas 
pelo artigo 107.º, n.º 3, alínea a), do 
TFUE ou por países terceiros se os níveis 
e as taxas dos auxílios baixarem;

Or. en

Alteração 138
Patrice Tirolien
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Proposta de resolução
N.º 17-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

17-C. Vê com agrado a cláusula de 
salvaguarda proposta pela Comissão 
Europeia, que obrigaria as grandes 
empresas a manter os investimentos e os 
empregos criados na região à qual os 
auxílios foram concedidos durante um 
período de 5 anos, ou 3 anos no caso das 
PME;

Or. en

Alteração 139
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de resolução
N.º 17-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

17-C. Solicita que as zonas de montanha e 
as zonas fronteiriças recebam um 
tratamento adequado, a fim de simplificar 
as normas relativas aos auxílios estatais 
aplicadas aos projetos transfronteiriços e 
de reduzir o fosso existente a nível da 
intensidade de auxílio entre duas regiões 
fronteiriças;

Or. en

Alteração 140
Patrice Tirolien

Proposta de resolução
N.º 17-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

17-D. Propõe a inclusão de uma cláusula 
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relativa à recuperação total do auxílio, 
com base no artigo 57. º do atual 
Regulamento Geral dos Fundos 
Estruturais, que se aplicaria durante os 
cinco anos subsequentes à concessão do 
auxílio se a natureza da operação 
cofinanciada ou as condições da sua 
execução fossem afetadas, se a operação 
conferisse uma vantagem indevida a uma 
empresa ou entidade pública, se a 
propriedade de um elemento da 
infraestrutura fosse alterada ou se uma 
atividade produtiva cessasse; considera 
que os Estados-Membros e a Comissão 
devem assegurar que as empresas que 
estejam ou tenham estado sujeitas a um 
procedimento de recuperação, no 
seguimento da transferência de uma 
atividade produtiva dentro de um 
Estado-Membro ou para outro 
Estado-Membro, não beneficiem de uma 
contribuição dos Fundos Estruturais;

Or. en


