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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 projecto de comunicação da Comissão Europeia sobre as orientações 
relativas às ajudas estatais regionais para o período de 2007-2013,

– 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 relativas 
às ajudas estatais regionais devem ser o mais coerentes possível,

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

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, uma vez que foram reduzidos os 
auxílios com finalidade regional,

  
1  JO C 104 E/2004.
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D. Considerando que o objectivo de coesão deverá ser fortalecido mediante o reforço da 
dimensão territorial,

E. Considerando que as ajudas estatais regionais orientadas para a promoção do 
desenvolvimento económico de determinadas áreas desfavorecidas deverão ter em conta a 
necessidade de um aumento significativo da competitividade económica estratégica das 
regiões beneficiárias,

F. 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,

G. Considerando que apenas cerca de 10% da totalidade dos auxílios estatais se regem pelas 
orientações relativas às ajudas estatais regionais e que os auxílios estatais podem, no 
entanto, constituir um estímulo positivo para o desenvolvimento económico de uma região 
menos desenvolvida,

H. 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 de uma melhor relação custo/benefício,

I. Considerando que, na definição dos critérios de atribuição e na avaliação dos efeitos dos 
auxílios estatais, deve ser utilizado um conjunto de indicadores sofisticados e precisos do 
desenvolvimento e da competitividade regionais, incluindo o valor total dos auxílios 
concedidos a uma dada região,

J. Considerando que a promoção do crescimento económico e da criação de emprego deverá 
ser o principal objectivo da concessão de ajudas regionais,

1. Acolhe com agrado o projecto de comunicação da Comissão sobre as orientações relativas 
às ajudas estatais regionais para o período de 2007-2013, que visa apoiar o 
desenvolvimento das regiões mais desfavorecidas; 

2. Entende que, em nome do princípio da equidade, no novo período de programação, devem 
ser mantidos os limites máximos da intensidade dos auxílios nas duas primeiras categorias 
de regiões incluídas no nº 3, alínea a), do artigo 87º que vigoravam no período anterior 
(2000-2006);

3. Regozija-se com a atribuição automática às regiões ultraperiféricas do estatuto do nº 3, 
alínea a), do artigo 87º, entendendo, no entanto, que deve ser dada especial atenção às 
circunstâncias regionais específicas;

4. Salienta a importância de todas as dimensões da coesão e solicita que seja dada a atenção 
adequada às zonas rurais, às áreas que estão a sofrer processos de reconversão industrial e 
às regiões afectadas por desvantagens naturais ou demográficas graves e permanentes,
como as regiões mais setentrionais com densidade populacional muito reduzida e as 
regiões insulares, transfronteiriças e montanhosas;



PR\584230PT.doc 5/8 PE 359.940v02-00

PT

5. Saúda com agrado a manutenção pelas regiões afectadas pelo efeito estatístico do seu 
estatuto de regiões incluídas no nº 3, alínea a), do artigo 87º, que defendera na sua 
supracitada resolução sobre o Terceiro Relatório sobre a Coesão Económica e Social, 
concedendo-lhes, simultaneamente, o mesmo tratamento que é aplicado às regiões do 
objectivo “convergência” pelas disposições gerais dos Fundos Estruturais e do Fundo de 
Coesão no mínimo até 30.12.2009;

6. Apoia a intenção da Comissão de reavaliar em 2009 a situação das regiões afectadas pelo 
efeito estatístico e as solicitações no sentido de as mesmas manterem o estatuto de regiões 
incluídas no nº 3, alínea a), do artigo 87º, no caso de a sua situação económica não ter 
melhorado comparativamente a 2006 em termos de PIB em percentagem da média da UE;

7. Regozija-se com a intenção da Comissão de utilizar a taxa de desemprego como indicador 
de apoio na determinação pelos Estados-Membros das regiões a contemplar nos termos do
nº 3, alínea c), do artigo 87º;

8. Acolhe com satisfação a indigitação adicional de áreas elegíveis para efeitos de concessão 
do estatuto de regiões do nº3, alínea c), do artigo 87º, que abrangerá 6,7% da população da 
UE-25, de acordo com os limites máximos por cada Estado-Membro determinados pela
Comissão, que toma em consideração igualmente as variações da taxa de desemprego 
entre as regiões;

9. Reafirma que todo e qualquer auxílio regional abrangido pela derrogação ao abrigo do 
nº 3, alínea c), do artigo 87º se tem de inserir numa política regional integrada e coerente 
dos Estados-Membros;

10. Pede à Comissão que assegure às autoridades competentes das regiões a prerrogativa de, 
pela aplicação do princípio de parceria, conceder prioridade a projectos de investimento 
de particular interesse para as respectivas regiões de acordo com o previsto no projecto 
das novas orientações;

11. Saúde a intenção da Comissão Europeia de criar uma rede de segurança adicional, a fim 
de garantir que nenhum Estado-Membro perca mais de 50% da população abrangida no
período de 2000-2006;

12. Nota que, especialmente para efeitos de eliminação gradual das ajudas às regiões 
afectadas pelo efeito estatístico, os indicadores económicos regionais serão revistos 
passados três anos sobre a entrada em vigor das orientações relativas às ajudas estatais 
regionais, e que, com base nessa revisão, as regiões serão reclassificadas, se necessário,
em categorias diferentes em termos de intensidade dos auxílios;

13. Exprime a sua satisfação com a proposta da Comissão no sentido de se permitir aos
Estados-Membros recorrer às ajudas estatais regionais para fazer face a problemas 
económicos específicos, incluindo disparidades regionais localizadas à escala de regiões 
NUTS de nível inferior a III, consubstanciadas num PIB menor, taxa de desemprego 
superior ou em outros indicadores económicos reconhecidos, facultando-lhes a 
possibilidade de estender a prestação de auxílios estatais a grandes empresas, saúda neste 
contexto a concessão das bonificações pertinentes a PME;
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14. Considera que a atribuição de ajudas de funcionamento adequadas a regiões afectadas por 
desvantagens naturais ou demográficas permanentes é um meio apropriado de 
complementar os apoios ao investimento nessas regiões e saúda a flexibilidade 
proporcionada aos Estados-Membros neste domínio;

15. Espera que a Comissão pondere a possibilidade de atribuir montantes suplementares 
adequados, a título de ajudas de funcionamento, a regiões afectadas por desvantagens 
naturais, geográficas ou demográficas;

16. Congratula-se com o facto de a Comissão prever um diferencial máximo de auxílio 
efectivo aplicável a regiões menos assistidas que confinem com regiões mais assistidas,
sem redução dos limites máximos de auxílio destas últimas;

17. Regista com satisfação o facto de a Comissão dar aos Estados-Membros a possibilidade de 
atribuírem montantes adicionais substanciais de ajudas regionais às PME;

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

19. Insta, pois, a Comissão a elevar os limites máximos da intensidade dos auxílios estatais 
para permitir a introdução de uma componente regional em favor das regiões mais pobres,
nos casos em que as ajudas estatais sejam atribuídas com base nas novas orientações em 
matéria de auxílios horizontais. Essa majoração dos auxílios horizontais deve ser 
diferenciada em função da classificação da intensidade dos auxílios regionais prevista nos
nºs 41 a 46 do projecto de orientações relativas às ajudas estatais regionais;

20. Apoia a definição de investimento inicial sugerida pela Comissão e, em particular, a
diferenciação, no domínio das despesas elegíveis, entre projectos de PME e de grandes 
empresas, nos termos definidos nos nºs 31 e ss. do projecto de orientações relativas às 
ajudas estatais regionais;

21. Saúda o reconhecimento pela Comissão de que as ajudas regionais podem assumir formas 
variáveis e pede à Comissão que promova a realização de um estudo destinado a 
determinar qual é o tipo de ajuda estatal que, aparentemente, encerra mais benefícios do 
ponto de vista do desenvolvimento regional e envolve menos riscos de distorção da 
concorrência;

22. Saúda a intenção da Comissão de estabelecer um requisito que prevê que os activos
incorpóreos elegíveis devam ser mantidos na região, o que será garantido por uma série de 
condições prescritas no nº 53 do projecto de orientações relativas às ajudas estatais 
regionais para o período 2007- 2013;

23. 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 adequada e dirigida a estrangulamentos no desenvolvimento regional 
claramente definidos;

24. Congratula-se com o facto de continuar a ser permitida a ajuda ao funcionamento dos 
transportes nas regiões ultraperiféricas e de baixa densidade populacional, desde que 
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satisfaça certos critérios objectivos definidos no nº 79 do projecto de orientações relativas 
às ajudas estatais regionais;

25. Sugere que a ajuda ao funcionamento seja também selectivamente permitida, sob 
determinadas condições, em regiões afectadas por desvantagens naturais ou demográficas 
graves e permanentes, como as regiões mais setentrionais com densidade populacional 
muito reduzida e as regiões insulares, transfronteiriças e montanhosas;

26. Acolhe com agrado a introdução pela Comissão de um limite percentual máximo a aplicar 
ao montante global de auxílio estatal concedido a determinados projectos de investimento 
incorpóreo de grandes empresas, a fim de limitar o peso relativo do respectivo 
financiamento no conjunto do investimento total;

27. Salienta que o requisito de carácter geral de manutenção do investimento na região deverá 
corresponder aos requisitos próprios dos Fundos Estruturais;

28. Acolhe com satisfação a obrigação de manter, em termos gerais, o investimento na região 
por um período mínimo de 5 anos e de se fazer uso de alguma flexibilidade no tratamento 
da questão, não se proibindo a substituição de instalações ou equipamento que se tenham 
tornado obsoletos no decurso desse período de 5 anos em virtude da rapidez da evolução 
tecnológica, desde que a actividade económica em causa se mantenha na mesma região;

29. Regista a faculdade que é dada aos Estados-Membros de, no caso de PME, reduzir esse 
período mínimo para a manutenção de um investimento ou de empregos criados de cinco 
anos para um mínimo de três anos;

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

31. Frisa que todos os sectores económicos devem ser objecto de um tratamento igual e que 
deve ser devidamente assegurada a coerência entre todos os instrumentos legais 
relevantes;

32. Regista com agrado a intenção da Comissão de, a bem da simplificação e de uma maior 
transparência, integrar as disposições do Enquadramento Multissectorial com finalidade 
regional para grandes projectos de investimento, de 2002, nas novas orientações relativas 
às ajudas regionais para o período de 2007-2013;

33. 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) poder aumentar as diferenças entre os 
auxílios que podem ser recebidos pelas empresas, em prejuízo dos critérios de coesão;

34. Insta a Comissão a equacionar um meio de utilizar a fórmula ESL para calcular o impacto 
dos auxílios estatais no desenvolvimento regional;

35. 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 
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que os limites máximos das isenções por categorias tenham em conta a inflação;

36. Espera que a Comissão crie regras simples e transparentes no campo das isenções por 
categorias, introduzindo, contudo, um mecanismo de controlo apropriado para prevenir 
abusos nesse domínio;

37 Regozija-se com a intenção da Comissão de aumentar a transparência das ajudas estatais 
regionais numa União alargada e apoia o acesso fácil de todos os interessados ao texto 
integral de todos os regimes de ajudas regionais aplicáveis existentes na UE;

38. Agradece à Comissão por ter tido em conta as considerações aduzidas pelo Parlamento 
Europeu no período de consulta, o que conduziu à elaboração do projecto de orientações 
relativas às ajudas estatais regionais a que a presente resolução se refere;

39. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 
ao Comité das Regiões.


