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ALTERAÇÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão dos Assuntos Económicos e 
Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no 
seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A vigência do Regulamento (CE) n.º 
1407/2002 do Conselho, de 23 de Julho de 
2002, relativo aos auxílios estatais à 
indústria do carvão termina em 31 de 
Dezembro de 2010.

(1) A vigência do Regulamento (CE) n.º 
1407/2002 do Conselho, de 23 de Julho de 
2002, relativo aos auxílios estatais à 
indústria do carvão termina em 31 de 
Dezembro de 2010 e, na ausência de um 
novo quadro normativo que autorize 
certos tipos específicos de auxílios estatais 
à indústria do carvão, os 
Estados-Membros só podem conceder 
auxílios dentro dos limites previstos pelas 
regras gerais em matéria de auxílios 
estatais aplicáveis a todos os sectores.

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Alguns Estados-Membros estão a 
enfrentar custos de produção muito 
elevados comparativamente com os preços 
actuais e os previstos no mercado 
mundial, dispondo, assim, de uma 
produção economicamente pouco 
competitiva de hulha, tanto na 
actualidade, como muito provavelmente 
no futuro.
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Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A pequena contribuição do carvão 
subvencionado para o conjunto das fontes 
de energia deixou de justificar a 
manutenção de tais subvenções 
destinadas a garantirem o 
aprovisionamento de energia a nível da 
União.

(2) O carvão subvencionado tem apenas 
um impacto marginal na segurança do 
aprovisionamento de energia a nível da 
União. A situação varia consoante os 
Estados-Membros. Embora não se afigure 
provável a ocorrência de distorções da 
concorrência, a pequena contribuição da 
hulha subvencionada para o conjunto das 
fontes de energia da União limita 
fortemente a possibilidade de tais 
subvenções compensarem eventuais 
interrupções de aprovisionamento, tanto a 
nível do carvão, como de outras fontes de 
energia.

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) As regiões mineiras da União 
Europeia e os trabalhadores e 
administrações dessas regiões dependem 
frequentemente dos acordos dos 
respectivos governos nacionais sobre o 
carvão (por exemplo, a Alemanha, que 
mantém a sua actual posição até 2018 e, 
em certa medida, a Polónia). Essas 
regiões não devem ser afectadas por uma 
insuficiente coordenação entre a 
regulamentação da União e as 
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regulamentações nacionais.

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-B) O termo de vigência do 
Regulamento  (CE) n.º 1407/2002 forçará 
alguns Estados-Membros a encerrarem as 
suas minas de hulha e a fazerem face às 
consequências sociais e regionais, 
eventualmente a um empobrecimento 
geral de comunidades inteiras, o que 
poderá ser significativo em algumas 
regiões.

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento
N.º 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-C) Os trabalhadores afectados pelo 
encerramento de minas e as suas famílias 
não distinguem entre os diversos níveis 
políticos a que são tomadas as decisões. O 
encerramento intempestivo de minas pode 
causar uma significativa perda de 
confiança no processo político.

Or. en
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Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 2-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-D) O efeito socioeconómico altamente 
negativo do encerramento de minas é  
sobretudo patente em regiões 
escassamente povoadas. Importa 
considerar um apoio especial no quadro 
financeiro plurianual pós-2013 a título 
dos fundos estruturais europeus para as 
regiões ameaçadas pelo futuro 
encerramento de minas, mesmo que 
aquele se aplique a regiões situadas em 
Estados-Membros com menos problemas 
económicos.

Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) As políticas da União de incentivar o 
recurso a combustíveis fósseis renováveis 
e com baixo teor de carbono para a 
produção de electricidade não justificam 
um apoio indefinido às minas de carvão 
não competitivas. Consequentemente, as 
categorias de auxílios autorizadas pelo 
Regulamento (CE) n.º 1407/2002 não 
devem ser mantidas indefinidamente.

(3) O apoio indefinido às minas de carvão 
não competitivas não se justifica. 
Consequentemente, as categorias de 
auxílios autorizadas pelo Regulamento 
(CE) n.º 1407/2002 não devem ser 
mantidas indefinidamente.

Or. en
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Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Todavia, o fim intempestivo da 
exploração do carvão acarretaria uma 
perda generalizada de postos de trabalho 
nos Estados-Membros que possuem 
indústria mineira e sectores económicos 
conexos, o que não tem qualquer relação 
com eventuais benefícios climáticos. Os 
esforços envidados por esses 
Estados-Membros em matéria de 
protecção do clima são já muito grandes, 
pondo em causa o valor ecológico global 
de outras medidas coercivas da União 
nesse domínio.

Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A Comissão deveria permitir, se 
necessário, a prorrogação dos subsídios à 
hulha em determinados 
Estados-Membros, em consonância com o 
direito da União, tendo em conta a 
situação especial observada em algumas 
regiões.

Or. en
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Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) O financiamento de medidas de 
protecção do ambiente e dos encargos 
herdados do passado foi concebido para 
períodos mais longos do que o agora 
definido pela Comissão, que deverá 
expirar em 2014, suscitando, assim, 
preocupações quanto às substanciais 
distorções ecológicas e financeiras nas 
regiões afectadas.

Or. en

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O presente regulamento marca o 
início da transição do sector do carvão de 
um enquadramento jurídico de regras 
sectoriais para as regras gerais em 
matéria de auxílios estatais aplicáveis a 
todos os sectores.

Suprimido

Or. en

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A fim de atenuar a distorção da 
concorrência no mercado interno resultante 
da concessão de auxílios, tais auxílios 

(7) A fim de atenuar a distorção da 
concorrência no mercado interno resultante 
da concessão de auxílios, tais auxílios 
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devem ser degressivos e estritamente 
limitados a unidades de produção 
destinadas irrevogavelmente ao 
encerramento.

devem ser reduzidos e limitados a unidades 
de produção destinadas irrevogavelmente 
ao encerramento.

Or. en

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) O encerramento de uma mina 
requer uma série de medidas de 
reabilitação dos centros de extracção, 
como, por exemplo, a remoção do 
equipamento mineiro, a limpeza da área, 
trabalhos de segurança no fundo das 
minas e a remoção de águas residuais.

Or. en

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-B) A Comissão e os Estados-Membros
devem envidar todos os esforços ao seu 
alcance para que todos os financiamentos 
futuros se destinem a facilitar o 
encerramento das minas de carvão não 
competitivas e a mitigar o impacto 
económico e social do encerramento das 
minas graças à adopção de medidas, como 
seja o investimento nas regiões afectadas
mediante, nomeadamente, isenções 
fiscais, bem como a reconversão 
profissional dos trabalhadores afectados 
ou, mesmo, a proposta de reforma 
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antecipada a uma parte dos actuais 
trabalhadores do sector mineiro.

Or. en

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Nas centrais eléctricas de carvão, é 
muito provável que o carvão local seja 
substituído por carvão importado. O 
impacto global das emissões de gases com 
efeito de estufa depende das emissões 
provenientes da actividade mineira nos 
países terceiros e do transporte do carvão 
para a União.

Or. en

Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) No cumprimento da sua missão, a 
Comissão Europeia deve assegurar o 
estabelecimento, a manutenção e o respeito 
de condições normais de concorrência. No 
que diz mais especialmente respeito ao 
mercado da electricidade, os auxílios à 
indústria do carvão não podem ser de 
molde a afectar a escolha, pelos produtores 
de electricidade, das suas fontes primárias 
de abastecimento de energia. Por 
conseguinte, os preços e as quantidades de 
carvão devem ser acordados livremente 
pelas partes contratantes, em função das 
condições prevalecentes no mercado 

(10) No cumprimento da sua missão, a 
Comissão deve assegurar o 
estabelecimento, a manutenção e o respeito 
de condições normais de concorrência. No 
que diz mais especialmente respeito ao 
mercado da electricidade, os auxílios à 
indústria do carvão não podem ser de 
molde a afectar a escolha, pelos produtores 
de electricidade, das suas fontes primárias 
de abastecimento de energia. Por 
conseguinte, os preços e as quantidades de 
carvão devem ser acordados livremente 
pelas partes contratantes, em função das 
condições prevalecentes no mercado 
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mundial. mundial. A Comissão deve igualmente 
proceder a uma reavaliação regular da 
contribuição potencial da hulha europeia 
para a segurança energética tendo em 
conta a alteração previsível dos preços da 
energia no mercado mundial, em geral, e 
no do carvão, em particular.

Or. en

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A exploração das unidades de produção 
em causa deve fazer parte de um plano de 
encerramento cujo prazo não se prolongue 
para além de 1 de Outubro de 2014;

(a) A exploração das unidades de produção 
em causa deve fazer parte de um plano de 
encerramento cujo prazo não se prolongue 
para além de 31 de Dezembro de 2020;

Or. en

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) As unidades de produção em causa 
devem ser encerradas definitivamente em 
conformidade com o plano de 
encerramento;

(b) As unidades de produção em causa 
devem ser encerradas definitivamente em 
conformidade com o plano de 
encerramento, a menos que, à data de 
expiração do prazo naquele previsto, 
possa estabelecer-se a legitimidade, nos 
termos do direito da União, de um 
financiamento inicial público excepcional 
para a produção mineira de energia a 
partir do carvão desde que a mina em 
causa ofereça claras perspectivas de se 
tornar competitiva até 31 de Dezembro de 
2022;
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Or. en

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se as unidades de produção a que foram 
concedidos auxílios ao abrigo do n.º 1 não 
forem encerradas na data estabelecida no 
plano de encerramento aprovado pela 
Comissão, o Estado-Membro em causa 
deve recuperar na íntegra o auxílio 
concedido relativamente à totalidade do 
período abrangido pelo plano de 
encerramento.

2. Se as unidades de produção a que foram 
concedidos auxílios ao abrigo do n.º 1 não 
forem encerradas na data estabelecida no 
plano de encerramento aprovado pela 
Comissão ou se não tiver sido estabelecida 
a legitimidade dessa ajuda com base na 
alínea b) do n.º 1, o Estado-Membro em 
causa deve recuperar na íntegra o auxílio 
concedido relativamente à totalidade do 
período abrangido pelo plano de 
encerramento.

Or. en


