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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão dos Assuntos Económicos e 
Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Concorda com a Comissão quanto ao facto de ser verdadeiramente indispensável uma 
reforma profunda da política relativa aos auxílios estatais;

2. Reitera a elevada importância de um regime de auxílios estatais justo, equilibrado, estável 
e previsível ao nível da UE, que estabeleça um quadro favorável para estimular o 
desenvolvimento regional;

3. Congratula-se com a intenção da Comissão, expressa no roteiro, de modernizar as práticas 
e os procedimentos dos auxílios estatais;

4. Salienta a necessidade de reduzir a burocracia e aumentar a transparência e previsibilidade 
das regras e procedimentos dos auxílios estatais;

5. Neste contexto, congratula-se com a intenção da Comissão de aumentar o limiar "de 
minimis";

6. Exorta a Comissão, em conformidade com a Estratégia de Lisboa, a avaliar com maior 
profundidade e em pormenor os diferentes tipos de auxílios estatais e a respectiva eficácia, 
a fim de poder indicar se certas formas de auxílio são mais vantajosas do que outras em 
termos de impacto no desenvolvimento regional;

7. Solicita à Comissão que, dada a crescente importância das parcerias público-privado na 
construção de infra-estruturas nas regiões menos desenvolvidas, dedique especial atenção 
à questão da atribuição dos auxílios estatais e às parcerias entre os sectores público e 
privado, prestando orientação jurídica sobre todas as questões relativas à aplicabilidade 
das regras dos auxílios estatais neste contexto;

8. Insta a Comissão a conceder significativos prémios regionais de acordo com as regras dos 
auxílios estatais num contexto horizontal;

9. Solicita à Comissão que aplique igualmente os princípios enunciados no roteiro às normas 
especiais aplicáveis a determinados sectores, como a agricultura, as pescas, a produção de 
carvão e os transportes, que estão com frequência concentrados em zonas elegíveis para os 
Fundos Estruturais, e que apresente sugestões mais específicas para a reforma dessas 
regras especiais.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O roteiro para a reforma dos auxílios estatais no período de 2005 a 2009 enuncia os princípios 
orientadores de uma profunda reforma das regras e procedimentos relativos aos auxílios 
estatais para os próximos cinco anos. Esta reforma geral visa pôr em prática o compromisso 
do Conselho Europeu no sentido de “menos auxílios estatais, mas melhor orientados”.
Os quatro elementos principais da reforma são os seguintes:

1. menos auxílios estatais, mas melhor orientados, o que, claramente, serve os objectivos 
identificados de interesse comum;

2. uma abordagem económica mais aprofundada, que inclua uma avaliação da adequação 
e da proporcionalidade dos auxílios estatais concedidos;

3. mais eficácia nos procedimentos e nas respectivas aplicação e previsibilidade, com 
menos burocracia e mais transparência;

4. um melhor reconhecimento da responsabilidade partilhada da Comissão Europeia e 
dos Estados-Membros neste domínio.

O Plano de Acção enuncia, em termos genéricos, os objectivos e aspectos de base das 
seguintes regras dos auxílios estatais:

• auxílios estatais e inovação, investigação e desenvolvimento;

• auxílios estatais e investimento em capital humano;

• auxílios estatais e serviços de interesse económico geral;

• isenções por categoria;

• orientações relativas aos auxílios regionais;

• orientações relativas aos auxílios a favor do ambiente.
O documento contém ainda um conjunto de sugestões para a modernização das práticas e 
procedimentos dos auxílios estatais.
Este Plano de Acção para os auxílios estatais insere-se na reforma em curso das orientações 
relativas aos auxílios regionais, com vista à adopção de novas orientações, a aplicar a partir de 
2007 no processo de reforma geral do regime de auxílios estatais da UE. O documento 
estabelece o enquadramento para a reforma das regras horizontais, que é complementar à 
utilização de auxílios estatais em regiões menos desenvolvidas elegíveis para auxílios 
regionais.
O documento é visto como um documento de consulta e todos os interessados são convidados 
a enviar as suas observações à Comissão Europeia até Setembro de 2005.



PA\585558PT.doc 5/6 PE 364.779v01-00
Tradução externa/VF

PT

O relator considera que a Comissão do Desenvolvimento Regional deve aproveitar esta 
oportunidade para reafirmar a sua posição em relação aos auxílios estatais como instrumentos 
do desenvolvimento regional. O impacto dos auxílios estatais na coesão territorial e a forma 
como os auxílios estatais são atribuídos terão uma clara influência no desenvolvimento 
regional. 
Procedimentos e práticas transparentes e previsíveis na notificação dos auxílios estatais 
transmitirão segurança aos investidores, facilitando assim as decisões de investimento. O 
relator exorta, portanto, a Comissão Europeia a apresentar propostas concretas, com base nos 
princípios e ideias enunciados no roteiro, para tornar os procedimentos mais transparentes e 
previsíveis. Os procedimentos de notificação dos auxílios estatais não devem desencorajar as 
empresas de investirem em zonas onde podem receber auxílios estatais. A Internet pode ser 
uma ferramenta importante para aumentar a transparência e agilizar os procedimentos.

Importa também minimizar o risco de devolução de auxílios estatais, por motivos de 
atribuição à margem da Lei. O desenvolvimento regional necessita de condições de 
investimento estáveis e previsíveis.
No contexto das parcerias entre os sectores público e privado, é essencial evitar a incerteza 
jurídica. Estas parcerias têm uma importância crescente para o desenvolvimento regional. 
Dada a situação orçamental da maior parte dos Estados-Membros, os grandes projectos de 
infra-estruturas nos domínios dos transportes, da energia e da informação assentam cada vez 
mais em parcerias público-privado. É, pois, fundamental que as regras dos auxílios estatais 
para a avaliação dos recursos públicos envolvidos nestas parcerias sejam claras. A Comissão 
Europeia deve prestar mais orientação jurídica nesta matéria.

A redução da burocracia é outro elemento essencial para criar um ambiente jurídico mais 
favorável às empresas. O aumento do limiar de minimis é um passo muito positivo para 
limitar os procedimentos aos casos de maior importância.
A Comissão Europeia sublinhou insistentemente, no passado, que a reforma das orientações 
horizontais relativas aos auxílios estatais complementa a reforma das orientações relativas aos 
auxílios regionais. Assim, as regiões economicamente menos desenvolvidas devem estar 
especialmente habilitadas a beneficiar de auxílios estatais horizontais. Se estas regiões não 
forem suficientemente tidas em conta nas novas orientações horizontais – que serão revistas, a 
fim de melhor se adaptarem à Estratégia de Lisboa –, é a própria Estratégia de Lisboa que 
corre o risco de prejudicar os objectivos de coesão. Consequentemente, o relator considera 
que devem ser concedidos significativos prémios regionais, diferenciados e justos, dentro das 
regras dos auxílios estatais para fins horizontais, às regiões elegíveis para ajudas públicas a 
nível regional.
O Plano de Acção não aborda a reforma das regras para sectores específicos, como a 
agricultura, as pescas, a produção de carvão e os transportes. Estes sectores têm com 
frequência um papel de relevo em zonas elegíveis para os Fundos Estruturais, pelo que tais 
normas assumem também uma importância especial no contexto do desenvolvimento 
regional. A Comissão Europeia deve aplicar os mesmos princípios às regras destes sectores 
especiais e alinhar as regras sectoriais específicas com as ideias enunciadas no roteiro.
O último aspecto, mas não o menos importante, reside no facto de o relator se congratular 
com a intenção expressa pela Comissão Europeia de avaliar, com maior profundidade e em 
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pormenor, o impacto dos diferentes tipos de auxílios estatais em termos de eficácia e de 
distorção da concorrência. Esta avaliação pode igualmente fornecer algumas indicações sobre 
o tipo de auxílios estatais mais benéfico para o desenvolvimento regional.


