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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o papel dos auxílios estatais directos como instrumento de desenvolvimento 
regional
(2004/2255(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o documento informal dos serviços da DG Concorrência da Comissão 
Europeia para discussão numa primeira reunião multilateral com peritos dos 
Estados-Membros,

– Tendo em conta o nº 3 do artigo 87º do Tratado CE,

– Tendo em conta o artigo 158º do Tratado CE,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão “Uma nova parceria para a coesão –
Convergência, competitividade, cooperação – Terceiro relatório sobre a coesão económica 
e social” (COM(2004)0107),

– Tendo em conta a sua resolução de 22 de Abril de 2004 sobre o Terceiro Relatório sobre a 
Coesão Económica e Social1,

– Tendo em conta os objectivos da Estratégia de Lisboa,

– Tendo em conta as conclusões dos Conselhos Europeus de Barcelona e de Gotemburgo e, 
em especial, as disposições segundo as quais os Estados-Membros acordaram em reduzir 
o nível dos auxílios estatais na União Europeia, reorientando-os para objectivos 
horizontais de interesse comum, incluindo a coesão económica e social,

– Tendo em conta o artigo 45º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Desenvolvimento Regional (A6-0000/2005),

A. Considerando que as políticas de coesão e as políticas em matéria de auxílios estatais são 
complementares e que os regulamentos dos Fundos Estruturais e as orientações sobre as 
ajudas estatais regionais devem ser o mais coerentes possível,

B. Considerando que o artigo III-220º do Tratado que estabelece uma Constituição para a 
Europa reforça o objectivo da coesão, ao introduzir uma dimensão territorial,

C. Considerando que a maioria dos Estados-Membros reduziu os auxílios estatais e os 
reorientou para objectivos horizontais coerentes com a estratégia da UE, sendo a 
reorientação para objectivos de coesão menos evidente desde que foram reduzidos os 
auxílios com finalidade regional,

D. Considerando que os auxílios estatais têm impacto na coesão económica, social e 
territorial da União Europeia,

  
1 JO C 104 E/2004.
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E. Considerando que a Comissão, ao avaliar os efeitos das ajudas estatais regionais, deverá 
ter igualmente em conta o valor total dos auxílios estatais (per capita) em cada região 
específica,

F. Considerando que apenas cerca de 10% da totalidade dos auxílios estatais se regem pelas 
orientações sobre ajudas estatais regionais e que os auxílios estatais podem constituir um 
estímulo positivo para o desenvolvimento económico de uma região menos desenvolvida,

G. Considerando que a atribuição de auxílios estatais deve ser inteiramente transparente, de 
forma a constituir um instrumento equitativo de um desenvolvimento regional equilibrado 
e a possibilitar uma análise do impacto dos auxílios estatais, permitindo assim a aplicação 
do princípio da melhor relação custo/benefício,

H. Considerando que, para avaliar os efeitos dos auxílios estatais, deve ser utilizado um 
conjunto de indicadores sofisticados e precisos do desenvolvimento e da competitividade 
regionais,

1. Acolhe com agrado a proposta provisória da Comissão contida no seu documento 
informal sobre a revisão das orientações sobre ajudas estatais regionais de Fevereiro de 
2005, com vista a dividir os auxílio referidos no nº 3, alínea a), do artigo 87º do Tratado 
CE em três categorias;

2. Sugere que, com base no Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa (nº 3 do 
artigo III-220º), as regiões ultraperiféricas recebam automaticamente o estatuto do nº 3, 
alínea a), do artigo 87º e, ao mesmo tempo, que seja dada especial atenção às 
circunstâncias regionais específicas;

3. Recomenda que as regiões afectadas pelo efeito estatístico mantenham o seu estatuto de 
regiões do nº 3, alínea a), do artigo 87º, como já defendeu na sua supracitada resolução 
sobre o Terceiro Relatório sobre a Coesão Económica e Social, dando-lhes o mesmo 
tratamento que é aplicado às regiões do objectivo “convergência” pelas disposições gerais 
dos Fundos Estruturais e do Fundo de Coesão;

4. Insta a que as regiões para as quais os Estados-Membros apresentem um programa a 
co-financiar pelo FEDER sejam classificadas, para efeito do objectivo da competitividade 
regional e do emprego, como regiões do nº 3, alínea c), do artigo 87º;

5. Sugere que a Comissão utilize a taxa de desemprego como indicador de apoio na 
definição da intensidade do auxílio nas regiões do nº 3, alínea c), do artigo 87º, atribuindo 
montantes adicionais adequados às regiões que apresentem taxas de desemprego 
especialmente elevadas;

6. Solicita, especialmente para efeitos de eliminação gradual das ajudas (phasing-out), que 
os indicadores económicos regionais sejam revistos de dois em dois anos, logo que entrem 
em vigor as orientações sobre ajudas estatais regionais, e que, com base nessa revisão, as 
regiões sejam reclassificadas em categorias diferentes em termos de intensidade dos 
auxílios;

7. Regista com agrado, de uma maneira geral, a posição da Comissão relativamente à 
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atribuição de ajudas a regiões não elegíveis para ajudas estatais regionais;

8. Recomenda que a Comissão autorize os Estados-Membros a utilizarem os auxílios estatais 
para fazer face a problemas económicos específicos em regiões não-elegíveis, dando-lhes 
a possibilidade de conceder auxílios estatais de 10% a grandes empresas, em especial nas 
regiões onde os Estados-Membros recorram também aos Fundos Estruturais;

9. Insta a Comissão, em nome dos princípios da equidade e da racionalidade, a aumentar  5% 
os limites máximos da intensidade dos auxílios nas duas primeiras categorias de regiões 
do nº 3, alínea a), do artigo 87º, a fim de que as condições de aplicação dos auxílios 
estatais com finalidade de desenvolvimento regional se mantenham, no novo período de 
programação, as mesmas que vigoraram no período anterior (2000-2006) e que, pela 
mesma razão, tenha também em conta o nível total de auxílios estatais (per capita) em 
cada região específica; 

10. Insta a Comissão a considerar a possibilidade de atribuir montantes suplementares 
adequados a regiões afectadas por desvantagens naturais, geográficas ou demográficas, 
bem como por taxas de desemprego elevadas;

11. Recomenda à Comissão que estabeleça um diferencial máximo de auxílio efectivo a 
regiões não assistidas que confinem com uma região assistida e solicita que, para este 
efeito, seja efectuada uma análise de impacto;

12. Felicita a Comissão pela atribuição de montantes adicionais substanciais às PME;

13. Considera igualmente que as orientações em matéria de auxílios horizontais devem ter na 
devida conta as diferenças territoriais, a fim de não prejudicar os objectivos da coesão;

14. Insta, portanto, a Comissão a atribuir um montante adicional de auxílio estatal às regiões 
mais pobres nos casos em que as ajudas estatais sejam atribuídas com base nas novas 
orientações em matéria de auxílios horizontais;

15. Propõe que o nível destes montantes adicionais dependa não só do PIB per capita, mas 
também da taxa de desemprego;

16. Apoia a intenção da Comissão de deixar praticamente inalterada a definição de 
investimento inicial;

17. Congratula-se com o facto de continuar a ser permitida uma ajuda ao funcionamento, 
temporária e decrescente, para as regiões do nº 3, alínea a), do artigo 87º, desde que essa 
ajuda seja proporcionada e dirigida a estrangulamentos no desenvolvimento regional 
claramente definidos;

18. Congratula-se com o facto de continuar a ser permitida ajuda ao funcionamento dos 
transportes nas regiões ultraperiféricas e de fraca densidade populacional;

19. Sugere que a ajuda ao funcionamento seja também selectivamente permitida, sob 
determinadas condições, nas regiões mencionadas no artigo III-220º do Tratado 
Constitucional;
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20. Propõe que a Comissão introduza uma percentagem máxima do montante global de 
auxílio estatal concedido a determinados projectos de investimento incorpóreo, a fim de 
limitar o montante máximo do financiamento em relação ao investimento total;

21. Salienta que a exigência de manutenção do investimento na região deverá corresponder 
aos requisitos dos Fundos Estruturais;

22. Sublinha a necessidade de uma abordagem diferenciada, sugerindo, especificamente, no 
que respeita às pequenas empresas, que a obrigação de manter o investimento na região 
seja limitada a 5 anos;

23. Insta a Comissão a definir regras detalhadas para a recuperação da ajuda no caso de estas 
obrigações não serem respeitadas;

24. Congratula-se com a intenção da Comissão de integrar o enquadramento multissectorial 
nas novas orientações sobre ajudas regionais;

25. Salienta que todos os sectores devem ter tratamento igual (o sector automóvel, como o das 
fibras sintéticas) e que nenhum deve ser excluído das novas orientações sobre ajudas 
regionais;

26. Alerta para o facto de a proposta da Comissão de basear a percentagem máxima do auxílio 
nos níveis do equivalente-subvenção bruto (ESB) (ao contrário do que acontecia no 
período anterior, no qual eram tidos em conta os diferentes regimes fiscais, através da 
fórmula equivalente-subvenção líquido – ESL) ir aumentar as diferenças entre os auxílios 
que podem ser recebidos pelas empresas, em prejuízo dos critérios de coesão;

27. Insta a Comissão a continuar a utilizar a fórmula ESL para calcular o impacto dos auxílios 
estatais no desenvolvimento regional;

28. Congratula-se com a intenção da Comissão de alargar a isenção (por categorias) de 
notificação prévia a formas transparentes de apoio ao investimento regional e recomenda 
que os limites máximos das isenções por categorias tenham em conta a inflação;

29. Salienta que a Comissão deverá assegurar regras simples e transparentes para as isenções 
por categorias, introduzindo, contudo, um mecanismo de controlo apropriado para 
prevenir abusos;

30. Solicita à Comissão que consulte o Parlamento Europeu sobre a proposta definitiva de 
novas orientações sobre ajudas estatais regionais;

31. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 
ao Comité das Regiões.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Os auxílios estatais têm impacto na coesão territorial da União Europeia, ainda que este 
impacto não seja facilmente quantificável. O apoio dos auxílios estatais às empresas é um dos 
factores que influenciam a decisão de uma empresa de investir em determinada região e, 
assim, de contribuir para o crescimento económico e a criação de empregos nessa região.

Em princípio, o Tratado CE (artigos 87º a 89º) não permite os auxílios estatais, se estes 
afectarem o mercado interno, uma vez que, potencialmente, os auxílios estatais distorcem a 
concorrência. No entanto, alguns auxílios estatais para fins específicos exceptuam-se a este 
princípio geral, como é o caso da ajuda destinada a estimular o desenvolvimento económico 
de regiões europeias menos desenvolvidas.
A Comissão estabeleceu – num processo de consultas com os Estados-Membros – o quadro 
dos montantes máximos de subsídios que as autoridades públicas estão autorizadas a conceder 
a empresas. A Comissão da UE deu início ao processo de revisão das normas que regem a 
concessão, a empresas, de auxílios estatais para finalidades específicas, com vista à aplicação 
das conclusões dos Conselhos Europeus de Estocolmo e de Barcelona.

Os Conselhos Europeus de Estocolmo e de Barcelona apontam para a redução do nível geral 
de auxílios estatais e para a reorientação destes auxílios para objectivos horizontais de 
interesse comum, incluindo a coesão económica e social, centrados em deficiências 
identificadas do mercado. Em resumo, o Conselho Europeu defende “uma ajuda estatal 
menos ampla e mais bem orientada”.
Neste contexto, a Comissão apresentou vários documentos informais consecutivos sobre a 
revisão das orientações sobre ajudas regionais, no âmbito de um processo de consultas com os 
Estados-Membros. A reformulação destas orientações será seguida por uma revisão das
orientações em matéria de auxílios estatais horizontais, que estabelecem o quadro da 
concessão de auxílios estatais para outras finalidades, como o estímulo à investigação e ao 
desenvolvimento, a melhoria do ambiente, etc.
O relator saúda os esforços da Comissão Europeia para implementar as conclusões do 
Conselho Europeu. A reforma do regime de auxílios estatais deverá contribuir para a 
aplicação da Estratégia de Lisboa, que visa aumentar a competitividade da UE. 
Consequentemente, as regiões que tenham registado crescimento mas que necessitem de 
melhorar a sua competitividade devem ser apoiadas da forma mais eficaz.

No entanto, isto não pode ser feito à custa dos objectivos da coesão. Na sequência do 
alargamento, aumentaram as disparidades regionais no interior da UE. As novas orientações 
sobre ajudas regionais devem contribuir para a realização dos objectivos da coesão, assim 
concentrados nas regiões mais necessitadas. 

A redução dos auxílios estatais sem prejudicar os objectivos da coesão – apesar das maiores 
disparidades regionais – só pode ser concretizada através de uma melhor orientação desses 
auxílios. É necessária uma orientação ainda melhor dos auxílios estatais e uma diferenciação 
mais precisa da intensidade da ajuda e das zonas elegíveis.

O relator considera que os Fundos Estruturais e o poder de decisão de conceder auxílios 
estatais são dois elementos fundamentais e complementares para a realização dos objectivos 
da coesão.
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O relator regista com agrado que a proposta da Comissão concentra os auxílios estatais nas 
regiões da convergência, ou seja, nas regiões mais necessitadas.

Ao mesmo tempo, deve ser introduzida maior diferenciação e flexibilidade na concessão de 
ajudas estatais nas regiões mais pobres, com um PIB per capita acima dos 75% da média 
comunitária, e deve ser efectuada, de dois em dois anos, uma revisão da classificação de todas 
as categorias.

A fim de assegurar a coerência com a nova política de coesão, as zonas abrangidas pelo 
objectivo “competitividade regional e emprego” e para as quais os Estados-Membros tenham 
apresentado um programa a co-financiar pelo FEDER deveriam ter igualmente a possibilidade 
de beneficiar de auxílios estatais.

As novas orientações sobre ajudas regionais devem dar aos Estados-Membros algum poder de 
decisão sobre a concessão de auxílios estatais em zonas afectadas por uma crise económica. O 
aumento da taxa de desemprego – conjugado com o PIB per capita – deverá ser utilizado 
como um dos indicadores de crise económica. Estas regiões devem ser temporariamente 
elegíveis para auxílios estatais enquanto regiões abrangidas pelo nº 3, alínea c), do artigo 87º. 
O relator está apreensivo com o facto de muitas das regiões afectadas pelo efeito estatístico 
não terem aumentado em nada a sua riqueza e serem discriminadas em relação a outras 
regiões do mesmo Estado-Membro, o que pode aumentar as disparidades regionais dentro do 
mesmo país.
Por conseguinte, a melhor solução seria a de as regiões afectadas pelo efeito estatístico 
manterem o seu estatuto de regiões do nº 3, alínea a), do artigo 87º. Estas regiões deveriam ser 
tratadas, pelo menos, da mesma maneira que as zonas mais ricas dos objectivos da 
convergência até ao final de 2009, como foi proposto pela Comissão no seu recente 
documento informal.

A coerência com o regulamento dos Fundos Estruturais é fundamental. Por isso, o relator 
concorda com o ponto de vista da Comissão segundo o qual as regiões da convergência do 
novo regulamento dos Fundos Estruturais devem corresponder à definição de regiões do nº 3, 
alínea a), do artigo 87º nas novas orientações sobre ajudas regionais, incluindo as regiões 
afectadas pelo efeito estatístico.
O relator considera que a definição do nº 3, alínea c), do artigo 87º deve ter igualmente em 
conta a taxa de desemprego. As regiões elegíveis a título do nº 3, alínea c), do artigo 87º 
afectadas por uma taxa de desemprego especialmente elevada deverão beneficiar de uma 
bonificação em termos de intensidade de auxílio.
O relator sugere ainda que seja criada uma rede de segurança, a fim de garantir uma transição 
eficiente para as novas orientações sobre ajudas regionais e de evitar qualquer efeito de 
ruptura decorrente da revisão destas orientações.

Também em termos geográficos deve ser assegurada uma transição eficiente. Aqui coloca-se 
a questão das regiões vizinhas. Têm de ser evitados, especificamente, os efeitos nocivos em 
matéria de concorrência nas regiões actualmente apoiadas, que perderão total ou parcialmente 
o seu estatuto para fins de ajudas regionais e que confinem com regiões cujo estatuto lhes 
permita beneficiar de uma intensidade de auxílio muito mais elevada.
Consequentemente, o relator sugere a introdução de um diferencial máximo de auxílio entre 
regiões confinantes.
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A Estratégia de Lisboa deverá constituir o objectivo geral das orientações em matéria de 
auxílios estatais. Especificamente, deverá ser concedido mais apoio aos novos empresários e 
aos mais inovadores, com vista a tornar mais dinâmica a economia europeia. 
Ao mesmo tempo, as orientações em matéria de auxílios estatais horizontais têm de ter em 
conta a dimensão da coesão. Isto pode ser assegurado através da concessão de uma 
bonificação em termos de intensidade de auxílio, com base nos auxílios estatais concedidos 
em função da abordagem temática a zonas elegíveis em termos das orientações sobre ajudas 
regionais. A bonificação deverá ter em conta, não só o PIB per capita, mas também a taxa de 
desemprego.
Esta medida liga a dimensão da coesão à Estratégia de Lisboa, que visa a criação de mais e 
melhores empregos.
O relator regista com agrado a intenção da Comissão de manter as definições de despesas 
elegíveis praticamente inalteradas.
O relator considera que os auxílios estatais não deverão servir para financiar custos 
substanciais com despedimentos ou com o encerramento de uma unidade de produção noutra 
região da UE.

Contudo, não se pode esquecer que os auxílios estatais não são o critério mais importante para 
a deslocalização das empresas. A decisão de localizar actividades económicas depende mais 
da previsibilidade das condições económicas e políticas, da qualificação da mão-de-obra e do 
regime fiscal.

Afigura-se que a obrigação de manter um investimento financiado por auxílios estatais 
durante, pelo menos, 7 anos não proporciona às empresas a flexibilidade suficiente para se 
adaptarem a um contexto económico em rápida mudança, em especial no caso das empresas 
que operam com novas tecnologias, de evolução muito rápida.

Assim, parece ser necessária uma abordagem mais diferenciada. As regras devem estabelecer 
uma diferenciação entre investimentos em grande escala, por um lado, e projectos de PME, 
por outro.
Por último, mas não menos relevante, é de extrema importância que a Comissão elabore 
regras precisas para a recuperação de auxílios no caso de estas obrigações não serem 
respeitadas. Se assim não for, o efeito dissuasor de uma obrigação de manter numa região os 
investimentos subvencionados é bastante reduzido. Além disso, seria posta em causa a 
aplicação harmonizada da legislação comunitária, como princípio jurídico fundamental da 
UE.
O relator regista com agrado a intenção da Comissão de integrar o quadro multissectorial nas 
novas orientações sobre ajudas regionais, o que conduzirá a uma simplificação e a uma maior 
transparência.

Não tem fundamento a ideia de alterar o método de cálculo, passando a determinar as 
percentagens máximas do auxílio em função da subvenção bruta (ao contrário do método 
actual, no qual os diferentes regimes de tributação são tidos em conta através do 
equivalente-subvenção líquido). Esta alteração gerará grandes diferenças entre o nível de 
auxílios estatais concedidos a empresas em regiões com o mesmo estatuto de elegibilidade 
mas com regimes fiscais diferentes.

Considerando que não há harmonização dos impostos sobre as empresas ao nível da UE, isto 
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conduzirá a uma distorção da concorrência e à criação de grandes diferenças, em desrespeito 
dos critérios de coesão.

O relator considera que a transparência e a simplificação devem ser os princípios orientadores 
da revisão das regras das isenções por categorias.

De uma maneira geral, o relator considera que os auxílios estatais não são, de modo algum, 
uma panaceia para o desenvolvimento ou para a reconversão. Para se obterem resultados reais 
e efectivos, é necessária uma conjugação de medidas destinadas a melhorar as infra-estruturas
rodoviárias e ferroviárias, promover a qualificação dos recursos humanos, conceber o futuro 
competitivo da região, desenvolver capacidade institucional, criar facilidades para as PME, 
etc. Mas, por outro lado, é óbvio que, se foram bem aplicados, controlados e analisados, os 
auxílios estatais podem constituir uma contribuição valiosa para o desenvolvimento regional, 
com o objectivo de tornar as regiões competitivas e de promover o seu crescimento e a 
criação de empregos, como postula a Estratégia de Lisboa.


