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1. A manutenção de um sistema de concorrência livre e isenta de distorções

é um dos princípios essenciais da União Europeia. Contudo, os objectivos

estabelecidos no Tratado de Roma não podem ser atingidos se as

disposições em matéria de concorrência do Tratado CE, incluindo as

regras comunitárias sobre auxílios estatais, não forem rigorosamente

aplicadas. A União desenvolveu esforços significativos para atingir um dos

seus principais objectivos. Em Janeiro de 1999, a moeda única tornou-se

uma realidade para onze dos seus Estados-Membros e os seus efeitos

far-se-ão sentir muito para além das fronteiras desses países pioneiros. No

entanto, os benefícios do mercado único com uma moeda única só

poderão ser integralmente explorados mediante uma utilização judiciosa de

medidas essenciais de acompanhamento, nomeadamente as medidas de

controlo dos auxílios estatais.

2. É do conhecimento geral que os auxílios estatais podem falsear a

concorrência, não apenas porque impedem uma afectação eficaz dos

recursos, mas também porque podem ser utilizados para os mesmos

efeitos que as barreiras aduaneiras e outras formas de proteccionismo.

Reconhece-se igualmente que os auxílios estatais podem justificar-se em

certas circunstâncias, no sentido de compensar os efeitos das

imperfeições do mercado e sobretudo de reforçar a evolução gradual das

políticas adoptadas consideradas de interesse comum, que não podem

contar unicamente com as forças do mercado. A concessão de auxílios

estatais constitui assim parte integrante da política europeia global que

deve dar uma resposta adequada às necessidades multifacetadas de uma

sociedade moderna. O controlo dos auxílios estatais ao abrigo do Tratado

CE é determinado pela necessidade de atenuar os comportamentos que

distorcem de forma indevida a concorrência na União Europeia. Através da

aplicação rigorosa das regras da comunitárias em matéria de auxílios

estatais, a Comissão pretende criar um contexto económico sólido que

permita às empresas dos Estados-Membros beneficiar de todas as

potencialidades do mercado único e reforçar a sua competitividade

internacional.
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3. A publicação do presente Sétimo Relatório realça o empenhamento

permanente da Comissão e de todos os Estados-Membros em reforçar

uma política transparente quanto ao controlo e à utilização dos auxílios

estatais. Os Estados-Membros só contribuirão voluntariamente para a

realização e bom funcionamento do mercado único se estiverem seguros

de que todos os outros Estados-Membros respeitam as mesmas regras

quanto à concessão de subvenções às suas empresas. A compilação e

publicação de dados relativos aos montantes de auxílio concedidos

constitui um dos meios mais importantes de que dispõe a Comissão para

demonstrar que exerce um controlo rigoroso e constante das intervenções

públicas, tanto em termos da sua evolução global, com da sua evolução

em cada um dos Estados-Membros. Para a Comissão, o relatório constitui

um instrumento essencial que permite afinar a suas políticas, continuando

a assegurar um controlo adequado e equitativo dos auxílios estatais.

Tendo em conta o facto de que através desta política é exercido um

grande controlo sobre os governos dos Estados-Membros, é essencial que

os seus resultados sejam conhecidos e susceptíveis de verificação, não

apenas a nível da União, mas também no âmbito mais vasto dos acordos

internacionais da União.

4. A política em matéria de auxílios estatais da União Europeia tem de ter em

conta o contexto internacional.  As disposições relativas ao controlo dos

auxílios estatais incluídas nos Acordos Europeus concluídos com os

Países da Europa Central e Oriental exigem que se proceda agora com

urgência a uma aplicação eficaz, a fim de assegurar o respeito das regras

comunitárias. Para os países candidatos, um controlo eficaz dos auxílios

estatais constitui uma condição necessária para a adesão à União

Europeia. Instituir a transparência necessária é o primeiro e fundamental

passo para a aplicação das regras em matéria de controlo incluídas nos

Acordos Europeus. Através da publicação dos seus relatórios sobre os

auxílios estatais, a Comissão e, portanto, a União Europeia no seu

conjunto dá um exemplo concreto a estes países do nível de transparência

necessário. Os relatórios já apresentados por uma grande maioria destes

países e ainda os esforços por estes realizados fornecerão no futuro uma

panorâmica clara da situação dos auxílios estatais nestes países.

Foram igualmente assinados acordos de parceria e de cooperação, bem

como outros acordos comerciais com numerosos países. Na maioria dos

casos, foi incluída nestes acordos uma componente relativa ao controlo

dos auxílios estatais. Também nestes casos as disposições relativas à



9

transparência e à obrigação de apresentar relatórios deve ser encarada

como um princípio básico e, por conseguinte, uma das primeiras medidas

a implementar.

Igualmente importante, no contexto da Organização Mundial do Comércio,

o relatório constitui um exemplo do que se pode esperar em termos de

transparência dos parceiros comerciais da União com os quais foi

estabelecido um sistema multilateral de comércio que abrange grande

parte dos países do mundo. Neste aspecto, complementa a obrigação de

todos os membros da OMC, incluindo a Comunidade e os

Estados-Membros, de notificar regularmente as subvenções concedidas

nos termos dos Acordos OMC relevantes. De igual modo, o relatório

constitui um exemplo para os nossos parceiros da OCDE.

2EVHUYDo}HV�JHUDLV

5. Desde 1988 que a Comissão publica regularmente relatórios sobre os

auxílios estatais. O Primeiro Relatório abrangia o período 1981-1986 e os

relatórios subsequentes constituíram actualizações realizadas de dois em

dois anos1. Todavia, a fim de responder à necessidade de uma informação

mais atempada, de um reforço da transparência e para permitir que a

Comissão identifique mais cedo os novos desenvolvimentos em matéria de

concessão de auxílios estatais e responda mais rapidamente à alteração

das circunstâncias, a Comissão decidiu publicar relatórios anuais. O

Sétimo Relatório é o primeiro desse tipo de relatórios.

6. O presente relatório actualiza os dados existentes, com os dados referentes

a 1997, abrangendo assim o período de cinco anos 1993-1997. Na

comparação da situação dos auxílios estatais entre os diferentes Estados-

Membros, a análise dos valores dos auxílios centra-se nas médias anuais

ao longo de três anos, no período compreendido entre 1995 e 1997.

Sempre que pertinente, são apresentados os valores relativos ao período

                                                

1 Referências: COM (88) 945

COM (90) 1021

COM (92) 1116

COM (95) 365

COM (97) 170

COM (98)417
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1993-1995, a título de comparação2. Em relação aos três novos

Estados-Membros, Finlândia, Suécia e Áustria, que aderiram à

Comunidade em 1995, não pode ser efectuada qualquer comparação entre

os dois períodos. Contudo, a partir do Oitavo Relatório será possível realizar

essa comparação. A fim de poder comparar as médias relativas aos dois

períodos, todos os valores são expressos a preços de 19963 4

7. Tal como nos relatórios anteriores, alguns dos valores só estão disponíveis

actualmente para períodos superiores a um ano, tendo nesses casos, os

valores sido repartidos arbitrariamente pelos anos específicos. Além disso,

os montantes para o último período em análise apresentam em certa

medida um carácter provisório e, tal como em relatórios anteriores, são

passíveis de alterações futuras por parte dos Estados-Membros. Assim, a

fim de tirar conclusões a partir de estatísticas suficientemente fiáveis, as

comparações entre Estados-Membros são realizadas utilizando as médias

dos períodos de três anos em que existe uma sobreposição de um ano.

Desta forma, é atenuado o efeito do carácter provisório de alguns destes

dados, em especial quando repartidos por Estado-Membro.

8. O presente relatório inclui auxílios estatais concedidos na Comunidade a

quinze aos sectores da indústria transformadora, agricultura, pescas,

carvão, transportes - ferroviários, vias de navegação interior, marítimos e

aéreos -, e serviços financeiros. Na linha das melhorias já integradas no

relatório anterior, a cobertura sectorial foi ainda mais alargada. Os dados

relativos aos auxílios estatais concedidos a favor dos sectores dos

transportes aéreos e dos serviços financeiros foram novamente incluídos e

pela primeira vez foram autonomizados os auxílios estatais a favor dos

transportes por vias interiores navegáveis, dos transportes marítimos e do

investimento directo estrangeiro.

No Anexo Técnico (Anexo I) figuram explicações gerais de índole

metodológica. O Anexo Estatístico (Anexo II) inclui dados estatísticos de

base relativos aos auxílios ao sector da indústria transformadora e aos

                                                

2 Dado que foi mantido o princípio de base de comparar períodos de três anos com uma sobreposição de
um ano, o período de referência do Sétimo Relatório (1993-1995) não corresponde ao período de
referência bianual de Sexto Relatório (1994-1996).

3 Por esta razão, e também em virtude das revisões efectuadas pelos Estados-Membros dos dados
referentes aos anos anteriores, nalguns casos significativas, os valores referentes aos anos anteriores
nem sempre correspondem aos publicados no Sexto Relatório.

4 Os valores relativos aos auxílios à indústria transformadora a taxas de câmbio correntes são fornecidos
no Anexo Estatístico (Anexo II).
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auxílios globais, enquanto o Anexo III fornece uma panorâmica dos

instrumentos e fundos comunitários.

9. Os valores relativos a 1996 e 1997 foram elaborados pelos serviços da

Comissão em estreita colaboração com os Estados-Membros. Os dados

existentes referentes a 1993-1995 foram também verificados pelos

Estados-Membros e, quando necessário, alterados. Este processo garante

um grau relativamente elevado de fiabilidade dos dados. Além disso, a fim

de garantir a actualidade do presente relatório foi solicitado às Autoridades

irlandesas a apresentação dos dados relativos à aplicação do regime do

,ULVK�&RUSRUDWLRQ�7D[�(ICT) em 1997, na sequência de um exame realizado

pela Comissão que concluiu, em Dezembro de 1998, que tal regime

constitui um auxílio estatal.  O valor de 391 milhões de euros

correspondente à perda de receitas do imposto sobre as empresas

(FRUSRUDWLRQ�WD[) em 1997 não representa qualquer incremento do volume

de auxílios estatais concedidos a partir do orçamento irlandês, mas

decorre do facto de a Comissão ter considerado que o regime ICT constitui

em alguns dos seus elementos um auxílio estatal. A apresentação do

montante em questão obedece ao pedido da Comissão de que o presente

relatório inclua pela primeira vez, um montante que reflicta as receitas

fiscais não auferidas no âmbito do ICT. Todavia, uma vez que as médias

anuais relativas ao período em exame não podem ser estimadas a partir

deste valor e, além disso, a fim de assegurar que o presente relatório seja

comparável com o Sexto Relatório, este montante é apresentado de forma

autónoma em relação ao conjunto dos dados.
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10. Na Comunidade, a indústria transformadora beneficia de um maior volume

de auxílios do que qualquer outro sector analisado no presente relatório.

De facto, durante o período 1995-1997, mais de 40% do montante total de

auxílios destinou-se à indústria transformadora. A análise dos auxílios a

favor deste sector da economia constitui, por conseguinte, o tema central

do presente relatório.

 Valores totais na Comunidade

11. O Quadro 1 apresenta os montantes anuais dos auxílios concedidos à

indústria transformadora na Comunidade durante o período compreendido

entre 1993 e 1997.

4XDGUR��

$X[tOLRV�HVWDWDLV�j�LQG~VWULD�WUDQVIRUPDGRUD�QD�&RPXQLGDGH�����������

9DORUHV�DQXDLV�D�SUHoRV�FRQVWDQWHV�������

Milhões de euros

���� ���� ���� ���� ����

(85��� 40622 36594 �����

(85��� 44766 41332 39328 35367 34400*

* Não inclui 391 milhões de euros - ver ponto 9.

Em comparação com os dados apresentados no Sexto Relatório, os dados

acima indicados são ligeiramente superiores, reflectindo as revisões

efectuadas pelos Estados-Membros. Contudo, os dados do Quadro 1

confirmam que a tendência em termos de concessão de auxílios estatais

na União continuou a sua trajectória de diminuição gradual observada

desde 1993.
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 Verifica-se igualmente uma tendência no sentido da descida quando, como

no Quadro 2, os auxílios estatais ao sector da indústria transformadora são

expressos como percentagem do valor acrescentado e por pessoa

empregada no sector5.

4XDGUR��

$X[tOLRV�HVWDWDLV�j�LQG~VWULD�WUDQVIRUPDGRUD�QD�&RPXQLGDGH

9DORUHV�DQXDLV�����������

EUR 15/12 1993 1994 1995 1996 1997*

Em percentagem
do valor

acrescentado

-

3,8

-

3,5

3,1

3,2

2,8

2,9

2,5

2,6

Em euros por
pessoa empregada

-

1540

-

1457

1341

1385

1231

1269

1209

1236

* O ano de 1997 está ligeiramente subestimado - ver ponto 9.
a preços constantes de 1996

Em 1996, os níveis de auxílio referentes à EUR 15 em relação ao valor

acrescentado desceram abaixo dos 3% pela primeira vez. A taxa de

diminuição tem vindo a acelerar ao longo de todo o período.

O montante de auxílio por pessoa empregada no sector da indústria

transformadora da EUR 12 desceu igualmente de 1540 euros em 1993

para 1236 euros em 1997 (ou para 1209 euros relativamente à EUR 15).

 Os valores geralmente baixos para a EUR 15 no período de 1995 a 1997,

reflectem o facto de os níveis de auxílio registados nos três novos

Estados-Membros se situarem abaixo da média comunitária.

                                                

5 Uma vez que uma pequena parte, se bem que não quantificável de forma exacta, dos montantes do
auxílio devem ser atribuídos ao sector dos serviços (turismo, consultoria), os valores apresentados
devem estar ligeiramente sobreestimados.
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Comparações entre Estados-Membros

12 O Quadro 3 apresenta uma comparação dos níveis médios anuais de

auxílios à indústria transformadora entre os diferentes Estados-Membros6,

nos períodos 1993-1995 e 1995-19977, expressos em percentagem do

valor acrescentado bruto, e os montantes de auxílio por pessoa

empregada neste sector. São também apresentados

os valores em termos absolutos.

                                                

6 A Alemanha foi dividida em antigos e novos /lQGHU, a fim de mostrar claramente o diferente
desenvolvimento destas duas regiões alemãs, tendo-se caracterizado  por um processo de adaptação
sem precedentes dos novos /lQGHU à economia de mercado.

7 Tal como explicado no ponto 6, as repartições pormenorizadas por Estado-Membro só podem ser
comparadas de uma forma fiável se forem utilizadas médias de três anos parcialmente sobrepostas.
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4XDGUR��

$X[tOLRV�HVWDWDLV�j�LQG~VWULD�WUDQVIRUPDGRUD�QD�&RPXQLGDGH

0pGLDV�DQXDLV�����������H����������

em percentagem do
valor acrescentado

Em euros por
pessoa empregada

em milhões de
euros

1993-1995 ��������� 1993-1995 ��������� 1993-1995 ���������

�ÈXVWULD - ��� - ��� - ���

�%pOJLFD 2,5 ��� 1376 ���� 947 ���

�'LQDPDUFD 2,7 ��� 1292 ���� 623 ���

�$OHPDQKD 4,4 ��� 2102 ���� 19232 �����

�DQWLJRV�/lQGHU : � ��� ��� ���� ����

��QRYRV�/lQGHU : � ���� ���� ����� �����

�*UpFLD 5�2 ��� 982 ���� 619 ���

�(VSDQKD 2�1 ��� 659 ��� 1665 ����

�)LQOkQGLD - ��� - ��� - ���

�)UDQoD 2,1 ��� 1074 ���� 4401 ����

�,UODQGD 2,4 ��� 1322 ���� 329 ���

�,WiOLD 6�1 ��� 2512 ���� 11529 �����

�/X[HPEXUJR 2,2 ��� 1328 ���� 45 ��

�3DtVHV�%DL[RV 1,1 ��� 669 ��� 585 ���

�3RUWXJDO 2,7 ��� 475 ��� 495 ���

�6XpFLD - ��� - ��� - ���

�5HLQR�8QLGR 0,8 ��� 313 ��� 1339 ����

   EUR 15 - ��� - ���� - �����

   EUR 12 3�5 ��� 1460 ���� 41809 �����

* estes valores não incluem o ICT - ver ponto 9.
Médias a preços de 1996.
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12. A média anual dos auxílios à industria transformadora na EUR 12 em

1995-97 é de cerca de 36 mil milhões de euros, o que representa uma

diminuição de 13% em comparação com 1993-1995. No que se refere à

EUR 15 o valor correspondente para 1995-1997 é de 38 mil milhões de

euros. Em termos de valor acrescentado, os níveis mais elevados de

auxílios estatais à industria transformadora referem-se à Grécia e a Itália.

Estes países apresentam ainda valores muito superiores aos da

Comunidade, muito embora a Itália continue a reduzir os seus níveis de

auxílio. Pela primeira vez desde 1992-94, o nível de auxílios na Alemanha

aproxima-se da média comunitária.

Apesar de as diferenças entre os valores de auxílio em termos absolutos

concedidos pelos Estados-Membros às suas indústrias do sector

transformador permanecerem consideráveis, deve notar-se que as

diferenças entre os níveis de auxílio, quando expressos tanto em

percentagem do valor acrescentado, como em euros por pessoa

empregada, estão a diminuir. Uma comparação dos desvios-padrão

respectivos revela uma tendência no sentido da convergência em matéria

de auxílios estatais concedidos pelos Estados-Membros.

O Quadro 3 mostra claramente que a redução global de auxílios estatais

em termos absolutos na Comunidade é devida quase exclusivamente à

redução dos auxílios concedidos nos novos /lQGHU da Alemanha e, em

menor escala, à redução realizada pela Itália. A média dos auxílios estatais

concedida em todos os outros Estados-Membros, com excepção da

Bélgica, durante 1995-1997, aumentou em relação a 1993-1997, em

especial em Espanha. Apesar desta tendência de médio prazo na maior

parte dos Estados-Membros poder indicar uma paragem da redução global

a nível da UE dos auxílios estatais à industria transformadora, o Quadro A1

do Anexo II mostra que a tendência a curto prazo entre 1996 e 1997 é

claramente descendente em seis países.



18

*UiILFR��

$X[tOLRV�HVWDWDLV�j�LQG~VWULD�WUDQVIRUPDGRUD

(P�SHUFHQWDJHP�GR�YDORU�DFUHVFHQWDGR��PpGLDV�DQXDLV�GH�����������H�����������

14. O auxílio por pessoa empregada em Itália apresenta o valor mais elevado

relativamente a todos os outros Estados-Membros, seguindo-se a

Alemanha, a Dinamarca e a Irlanda. O valor extremamente elevado relativo

aos novos /lQGHU alemães deve-se tanto ao facto de os montantes dos

auxílios concedidos serem muito significativos, como ao declínio

acentuado do número de trabalhadores nesta parte da Alemanha. Esta

diminuição em comparação com os anteriores períodos de análise reflecte

o facto de o pico do processo de reestruturação que se seguiu à unificação

alemã de 1990 ter sido atingido nos períodos analisados anteriormente.

Simultaneamente, o auxílio por pessoa empregada nos antigos Länder

situa-se entre os mais baixos da Comunidade. O grupo de países que

concede o volume de auxílios mais reduzido compreende actualmente, por

ordem decrescente, Portugal, a Suécia e o Reino Unido.

15. Se considerarmos as diferenças globais na Comunidade do ponto de vista

da coesão, a tendência ascendente identificada há um ano foi agora

confirmada. O Quadro 3 mostra que o volume de auxílios nos quatro

países da coesão aumentou de 7,5% para 11% do total dos auxílios à

industria transformadora na Comunidade da EUR 12. (Assim que os dados

0
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relativos ao ICT forem conhecidos relativamente a um período superior a

um ano, estes valores serão revistos no sentido de um aumento). A quota

das quatro grandes economias, que se situava em cerca de 87% no

período 1993-1995, diminuiu para cerca de 82% em 1995-1997. De notar

igualmente que, para além dos auxílios estatais nacionais, a indústria

transformadora beneficia igualmente de intervenções comunitárias através

dos Fundos Estruturais (ver Anexo II, Gráfico A1). Em termos relativos, os

maiores beneficiários destes montantes são os quatro países da coesão,

verificando-se que a melhoria da sua posição relativa em termos de

auxílios reflecte mais rigorosamente a sua situação sócio-económica mais

débil. Contudo, a eficácia destes instrumentos comunitários depende

fundamentalmente do facto de não serem anulados por um

desenvolvimento desequilibrado os seus efeitos das medidas de auxílios

estatais.
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$X[tOLRV�j�FRQVWUXomR�QDYDO

16. No sector da construção naval, que constitui um subsector da indústria

transformadora, a concessão de auxílios durante o período em

consideração foi regida pela Sétima Directiva relativa aos auxílios à

construção naval8 , aplicável de 1.1.1991 a 31.12.1998, data em que foi

substituída pelo Regulamento nº 1540/98 do Conselho.

O Quadro 4 apresenta os auxílios ao funcionamento relacionados com

contratos relativos a novas construções, transformações e navios de

pesca, reflectindo assim as intensidades de auxílio objecto de limites

máximos fixados pela Comissão, nos termos da directiva relativa aos

auxílios à construção naval. Os limites máximos em matéria de auxílio, de

acordo com a directiva aplicável, são de 4,5% do valor contratual, quanto a

navios com um valor contratual inferior a 10 milhões de euros e quanto à

transformação, e 9,0% do valor contratual quanto a navios com um valor

contratual superior a 10 milhões de euros.

Para além dos auxílios ao funcionamento, o sector da construção naval

recebeu igualmente auxílios destinados à reestruturação. Durante o

período entre 1995 e 1997, foram concedidos auxílios à reestruturação no

montante total de 753 milhões de euros por ano, pela Alemanha (318

milhões de euros), Espanha (424 de milhões de euros) e Portugal (11

milhões de euros).

O nível médio anual dos auxílios totais concedidos a este sector diminuiu

de 16%, passando de 1720 milhões de euros em 1993-95 para 1445

milhões de euros em 1995-97. Quando se relaciona os auxílios à

construção naval com o valor acrescentado do sector, pode observar-se o

nível elevado de auxílios concedido a este sector, embora gradualmente

decrescente. Enquanto, segundo o Quadro 3, os auxílios à industria

transformadora correspondem a 3,0% do valor acrescentado do sector, no

sector da construção naval, representaram cerca de 20% do valor

acrescentado do sector ao custo dos factores durante 1995-97, não

obstante terem atingido pela primeira vez desde 1990-1992 um valor

inferior a 25%.

                                                

8 JO L 380 de 31.12.1990.
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4XDGUR��

$X[tOLRV� j� FRQVWUXomR� QDYDO�� HP� ����������� HP� SHUFHQWDJHP� GR� YDORU� FRQWUDWXDO� GRV
QDYLRV

1995 1996 1997
Pequenos
Navios*

Grandes

navios**
Total Pequenos

navios
Grandes
navios

Total Pequenos
navios

Grandes
navios

Total

Áustria

Bélgica

Dinamarca

Alemanha

França

Finlândia

Espanha

Grécia

Irlanda

Itália

Luxemburgo

Países Baixos

Portugal

Suécia

Reino Unido

4,2

4,0

0,0

4,3

-

4,5

2,9

4,3

8,3

6,5

9,0

8,1

-

9,0

3,3

8,6

8,2

6,5

9,0

7,8

-

8,8

3,2

8,2

4,5

4,5

0,0

4,3

-

4,5

3,1

4,3

9,0

6,7

9,0

8,0

-

9,0

4,8

6,0

8,9

6,6

9,0

7,4

-

8,7

3,2

6,0

4,5

4,5

0,0

0

-

-

4,5

3,2

0

9,0

6,4

9,0

5�3

-

-

9,0

3,8

8�7

8,9

6,3

9,0

5�3

-

-

8,9

3,6

8�7

* Os pequenos navios são os que têm um valor contratual inferior a 10 milhões de euros.
Relativamente a estes navios, a intensidade máxima de auxílio permitida nos termos da Sétima
Directiva relativa à construção naval é de 4,5 % do valor contratual.

**Os grandes navios são os que têm um valor contratual superior a 10 milhões de euros.
Relativamente a estes navios, a intensidade máxima de auxílio permitida nos termos da Sétima
Directiva relativa à construção naval é de 9% do valor contratual.

- Um traço indica ausência de informações, enquanto um zero indica ausência de auxílios.
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A média anual de auxílios estatais concedidos aos estaleiros navais

europeus durante o período 1993-1995 para a construção de navios

destinados aos países em desenvolvimento foi quase idêntica à média

obtida em 1995-1997.�No Quadro 5 é apresentada uma distribuição por

país.

4XDGUR��

$MXGDV�DR�GHVHQYROYLPHQWR�QR�kPELWR�GD�FRQVWUXomR�QDYDO���WDO�FRPR�GHFLGLGR�SHOD

&(

� Milhões de euros

1993 1994 1995 1996 1997

Alemanha
23�13 193�34 107�85 128�94 6�85

Espanha
20�2 0 58�55 33�14 8�63

Países    Baixos
0 0 33�95 48�89 5�56

França
0 0 39�19 0 0

 Total
43�34 193�34 239�54 210�97 21�04

$X[tOLRV�j�LQG~VWULD�VLGHU~UJLFD

17. Num outro subsector industrial, a siderurgia, a concessão de auxílios a

favor de produtos CECA no período em consideração foi regulamentada

pelo Quinto e Sexto Códigos dos auxílios à siderurgia de 1991 e 1997,

respectivamente. Os auxílios estatais concedidos ao sector siderúrgico não

CECA regeram-se pelo Enquadramento de certos sectores siderúrgicos

não CECA.

Em conjunto estes auxílios estatais correspondem a uma média anual de

cerca de 1130 milhões de euros em 1995-97, ou seja, uma diminuição de

mais de 30%, em comparação com o anterior período de 1993-95, em que

a média anual foi de 1700 milhões de euros. Estes valores não incluem os

montantes marginais de auxílios concedidos a este sector no contexto dos

regimes de apoio a objectivos de I&D e de protecção do ambiente.

Todavia, mostram que as grandes reestruturações com concomitantes

reduções de capacidade que foram realizadas a partir de 1994 nos novos

/lQGHU alemães, em Espanha, Itália, Portugal, Irlanda e Áustria estão

actualmente quase concluídas.
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 $X[tOLRV�DR�VHFWRU�GRV�YHtFXORV�DXWRPyYHLV

18. Embora não existam, na União Europeia, regimes de auxílios específicos a

este subsector, os auxílios estatais concedidos aos sector dos veículos

automóveis, principalmente através de auxílios regionais e de auxílios de

emergência e à reestruturação, são outra vez objecto de análise no

presente relatório.

A concessão de auxílios pelos Estados-Membros é estritamente controlada

através de um enquadramento específico. Em razão do número muito

limitado de casos, é muito difícil tirar neste momento quaisquer conclusões

quanto à tendência geral, muito embora a comparação ente os dois

períodos revele um aumento de 24%, de 1174 milhões de euros para 1450

milhões de euros.

4XDGUR��

$X[tOLRV�HVWDWDLV�FRQFHGLGRV�DR�VHFWRU�GRV�YHtFXORV�DXWRPyYHLV�HP����������

�1mR�LQFOXL�RV�FDVRV�FRP�XP�YDORU�LQIHULRU�DRV�OLPLDUHV�GH�QRWLILFDomR�

Milhões de euros

1993 1994 1995 1996 1997

  Áustria
- - 0 10 26

  Bélgica
0 0 32 0 0

  Alemanha
106 298 3 340 59

  Espanha
43 36 318 202 1

  Finlândia
- - 0 0 6

  França
31 0 0 83 6

  Itália
0 227 0 0 109

  Países Baixos
0 0 7 0 6

  Portugal
0 0 0 103 0

  Suécia
- - 0 0 1

 Reino Unido
62 12 0 72 66

Total
241 573 360 810 280
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,QYHVWLPHQWR�GLUHFWR�HVWUDQJHLUR

19. As medidas públicas de apoio ao investimento directo estrangeiro podem

constituir um auxílio estatal. No entanto, também podem ser compatíveis

com o interesse geral se promoverem a competitividade da industria

europeia, por exemplo, apoiando o desenvolvimento das PME, ou

contribuindo para outros objectivos comunitários, tais como a consolidação

das economias em fase de transição ou o desenvolvimento económico do

terceiro mundo. Desde 1993, um pequeno número de regimes foi proposto

pelos Estados-Membros especialmente para este objectivo e

seguidamente aprovados pela Comissão. Os Estados-Membros têm vindo

a fornecer um conjunto de informações e pela primeira vez é a seguir

apresentada uma panorâmica provisória a nível da União dos auxílios

estatais neste domínio. Os programas em causa só podem beneficiar as

PME, embora não sejam impostos limites à sua cobertura geográfica,

respondendo assim à necessidade, não só de reforçar o apoio às maiores

fontes de emprego da União, mas também para facilitar a abertura dos

horizontes das PME. Embora se preveja que nos próximos relatórios seja

apresentada uma informação mais pormenorizada, deve notar-se um

recurso cada vez maior de garantias nesta área.

4XDGUR��

$X[tOLRV�HVWDWDLV�DR�LQYHVWLPHQWR�GLUHFWR�HVWUDQJHLUR�UHDOL]DGR�SRU�30(

Milhões de euros

1993 1994 1995 1996 1997

Subvenções
   15�9 21�7 23�4 24�4 0�7

Empréstimos
1�6 0�7 0�6

Garantias
1�1 2�5 8�3 11�4 28�0

7RWDO
���� ���� ���� ���� ����
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7LSRV�GH�LQVWUXPHQWRV�GH�DX[tOLR

20. O Quadro 8 apresenta uma panorâmica da utilização dos vários tipos de

instrumentos de auxílio nos Estados-Membros.

4XDGUR��

��$X[tOLRV�HVWDWDLV�j�LQG~VWULD�WUDQVIRUPDGRUD�����������

��'LVFULPLQDomR�VHJXQGR�R�WLSR�GH�DX[tOLR

em percentagem

TIPO DE AUXÍLIO

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D

Subven-
ções

Isenções
fiscais

Participações
no capital

social

Emprés-
timos em

condi-
ções

favorá-
veis

Diferi-
mento

de
impostos

Garantias TOTAL

 Áustria 79 0 0 15 0 7 100

 Bélgica 57 33 1 4 0 4 100

 Dinamarca 84 9 0 6 0 1 100

 Alemanha 53 14 1 24 2 5 100

 Grécia 96 0 0 4 0 0 100

 Espanha 88 0 3 9 0 0 100

 Finlândia 83 3 0 13 0 1 100

 França 30 40 14 10 1 5 100

 Irlanda* 93 0 0 1 0 5 100

 Itália 50 41 5 4 0 0 100

 Luxemburgo 92 6 0 2 0 0 100

 Países Baixos 70 23 0 4 0 2 100

 Portugal 41 56 0 3 0 0 100

 Suécia 66 16 2 16 0 0 100

 Reino Unido 89 5 0 1 1 4 100

   EUR 15 56 24 4 13 1 3 100

* estes valores não incluem o ICT - ver ponto 9.
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 A situação no período 1995-97 é semelhante à apresentada no Sexto

Relatório em relação ao período 1994-96. As subvenções e as isenções

fiscais foram classificadas no presente relatório como formas de

intervenção do grupo A, sendo ainda indiscutivelmente os tipos de auxílio

mais frequentemente concedidos na Comunidade. Neste grupo,

recorrem-se às subvenções directas com maior frequência do que as

reduções fiscais.

21. Os auxílios sob forma de participações no capital por parte do Estado,

classificados no grupo B, representam 4% da totalidade dos auxílios à

indústria transformadora concedidos na União Europeia. Todavia, na

França, a participação no capital social é relativamente importante.

22. Os auxílios classificados no grupo C, isto é, empréstimos a taxas de juro

reduzidas e diferimento de impostos, são uma importante forma de auxílio

na Alemanha.

O diferimento de impostos, sobretudo amortizações aceleradas e a

constituição de reservas isentas de impostos, constituem a forma de

auxílio menos utilizada na Comunidade.

23. O uso de garantias, incluídas no grupo D, continua a ser relativamente

limitado em todos os Estados-Membros.

*UiILFR��

 $X[tOLRV�HVWDWDLV�j�LQG~VWULD�WUDQVIRUPDGRUD

 5HSDUWLomR�HQWUH�GHVSHVD�ILVFDO�H�GHVSHVD�RUoDPHQWDO�����������

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

AU B DK D GR E FIN F IRL I L NL P S UK EUR

15

Despesa orçamental Despesa fiscal



27

 

24. O Gráfico 2 apresenta uma repartição dos auxílios à indústria

transformadora segundo as modalidades de financiamento. As despesas

orçamentais, constituídas por subvenções, participações no capital,

empréstimos em condições favoráveis e garantias, constituem a

modalidade preferida de financiamento dos auxílios na União Europeia.

Tal é especialmente o caso da Espanha e Áustria, em que todos os

auxílios são financiados através do orçamento, bem como da Finlândia,

Luxemburgo e Reino Unido, em que mais de 90% são financiados

através do orçamento. Ao invés, as despesas fiscais, isto é, as reduções

de impostos e os diferimentos de impostos, são muito utilizadas em

Portugal, mas também na Bélgica,  França, Irlanda9 e Itália.

 2EMHFWLYRV�GRV�$X[tOLRV

25. Os auxílios à indústria transformadora podem também ser classificados,

segundo os objectivos principais e os sectores a que se destinam, da

seguinte forma:

 Objectivos horizontais

 -Investigação e desenvolvimento

 -Ambiente

 -Pequenas e médias empresas

 -Comércio

 -Poupança de energia

 -Outros objectivos (principalmente auxílios de emergência e à

reestruturação)

 Sectores específicos

 -Construção naval

 -Siderurgia

 -Outros sectores

 Objectivos regionais

 -Regiões abrangidas pelo nº 3, alínea a), do artigo 92º

 -Regiões abrangidas pelo nº 3, alínea c), do artigo 92º

                                                

9 Ver ponto 9.
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   A classificação dos auxílios é, em muitos casos, algo arbitrária, dado ser

necessário decidir qual dos objectivos declarados por um Estado-Membro

deve ser considerado como fundamental. Nalguns Estados-Membros, os

auxílios à investigação e desenvolvimento são concedidos através de

programas de I&D específicos a um sector, noutros os auxílios a sectores

específicos limitam-se às pequenas e médias empresas, etc. Além disso,

os objectivos fundamentais nem sempre dão uma ideia real dos

beneficiários finais: uma grande parte dos auxílios regionais é, com efeito,

paga a pequenas e médias empresas, os auxílios à investigação e

desenvolvimento destinam-se a sectores específicos, etc.

 Consequentemente, devem ser consideradas com prudência as

conclusões relativamente a alterações de objectivos ao longo do tempo e,

nomeadamente, as conclusões sobre as diferenças existentes entre

Estados-Membros a nível de objectivos. O Quadro 9 apresenta uma

discriminação dos auxílios à indústria transformadora de acordo com os

objectivos prosseguidos no período 1995-1997, enquanto o Quadro 9A

indica as alterações verificadas na EUR 12 neste período relativamente

aos três principais objectivos prosseguidos.

26. O Quadro 9 mostra que, durante o período 1995-1997, mais de metade

dos auxílios à industria transformadora na União foi utilizada para

objectivos regionais, tendo-se centrado, na sua maior parte, nas regiões

menos desenvolvidas, as denominadas regiões abrangidas pelo nº 3,

alínea a) do artigo 92º10.  Estes objectivos incluem os auxílios concedidos

aos novos /lQGHU alemães através do Treuhandanstalt (THA) e seus

sucessores. Se não se tiver em conta este auxílio de natureza excepcional,

os auxílios com objectivos de carácter regional representariam 51% do

total dos auxílios à industria transformadora (percentagem superior aos

49% equivalentes registados no período analisado no relatório anterior),

dos quais 40% para regiões abrangidas pelo nº 3, alínea a), do artigo 92º e

11% para as regiões abrangidas pelo nº 3, alínea c), do artigo 92º.

27. Os auxílios destinados a objectivos horizontais figuram em segundo lugar.

Entre estes, é dada a máxima prioridade ao apoio à investigação e

desenvolvimento11, seguido do apoio às pequenas e médias empresas. Os

auxílios destinados a estes objectivos horizontais podem, em muitos

                                                

10 A lista destas regiões é apresentada no ponto 9.2 do Anexo I.

11 Pelas razões explicadas no ponto 11.1 do Anexo I, os valores referentes à I&D contidos no Quadro 6
podem estar subestimados.
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casos, ter um interesse comunitário, apresentando todavia a desvantagem

de o seu impacto sobre a concorrência ser frequentemente difícil de

avaliar, devido à inexistência ou à reduzidas informações sobre as suas

repercussões a nível sectorial e regional.

28. Cerca de 12% dos auxílios à indústria na Comunidade foram concedidos a

sectores específicos, tendo metade desse montante sido destinado aos

sectores da siderurgia e da construção naval. Dado que esses sectores

estão localizados frequentemente em regiões susceptíveis de serem

assistidas, os auxílios a tais sectores contribuem também para as políticas

mais globais de apoio regional.
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4XDGUR��

$X[tOLRV�HVWDWDLV�j�LQG~VWULD�WUDQVIRUPDGRUD������±����

5HSDUWLomR�GRV�DX[tOLRV�SRU�VHFWRU�H�REMHFWLYR em percentagem

SECTOR/OBJECTIVO AU B D AL GR ES FIN FR IRL* IT L PB P S RU EUR 15

2EMHFWLYRV�KRUL]RQWDLV �� �� �� �� � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

 Investigação e desenvolvimento 25 13 25 9 0 7 35 28 5 3 7 21 3 9 9 10

 Ambiente 9 1 13 1 0 1 2 1 0 0 3 9 0 4 0 1

 PME 15 18 4 6 0 9 19 7 14 7 17 3 1 14 9 7

 Comércio 0 2 7 0 0 0 11 5 1 3 1 3 0 0 5 2

 Poupança de energia 1 0 37 2 0 1 3 1 0 1 0 34 1 3 0 3

 Outros objectivos 19 14 0 5 0 3 2 15 5 11 0 4 15 0 0 8

6HFWRUHV�HVSHFtILFRV � �� �� � � �� � � �� � � �� �� �� �� ��

 Construção naval 0 0 9 4 0 21 7 1 0 2 0 8 3 0 1 4

 Outros sectores 8 22 4 2 0 44 2 8 39 4 2 3 19 18 12 8

2EMHFWLYRV�UHJLRQDLV �� �� � �� ��� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

 Regiões do 92.3.c) 18 30 2 5 0 8 20 22 0 2 71 14 0 53 39 9

 Regiões do 92.3.a) 7 0 0 66 100 5 0 12 35 67 0 0 58 0 24 48

727$/ ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

* Estes dados não incluem o ICT - ver ponto 9.
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$X[tOLRV�HVWDWDLV�j�LQG~VWULD�WUDQVIRUPDGRUD������������H����������

5HSDUWLomR�SRU�REMHFWLYRV�SULQFLSDLV

 em percentagem

Objectivos horizontais Sectores específicos Objectivos regionais

1993 – 95 ��������� 1993 - 95 ��������� 1993 - 95 ���������

 Áustria �� � ��

 Bélgica 46 �� 29 �� 25 ��

 Dinamarca 77 �� 21 �� 1 �

 Alemanha

dos quais Treuhand

16 �� 7 � 77

46

��

��

 Grécia 27 � 16 � 57 ���

 Espanha 29 �� 54 �� 17 ��

 Finlândia �� � ��

 França 67 �� 11 � 22 ��

 Irlanda* 22 �� 46 �� 32 ��

 Itália 26 �� 13 � 61 ��

 Luxemburgo 29 �� 2 � 69 ��

 Países Baixos 70 �� 8 �� 22 ��

 Portugal 23 �� 40 �� 37 ��

 Suécia �� �� ��

 Reino Unido 24 �� 11 �� 65 ��

EUR 15

EUR 12 27

��

�� 13

��

�� 60

��

��

* estes valores não incluem o ICT - ver ponto 9.

29. No que diz respeito à evolução da repartição entre os principais

objectivos dos auxílios ao sector da industria transformadora, pode

verificar-se que os auxílios a favor de objectivos horizontais aumentou

em detrimento dos auxílios sectoriais e regionais. Todavia, se se excluir

o auxílio do Treuhand só os auxílios sectoriais sofreram uma diminuição

ao longo do tempo, enquanto os auxílios horizontais e regionais

aumentaram.



32

 $X[tOLRV�HVWDWDLV�DG�KRF

30. A análise acima efectuada dos dados dos auxílios estatais tenta

identificar as tendências a médio e longo prazo nos Estados-Membros.

Contudo, estes dados não se referem exclusivamente aos auxílios

estatais concedidos no âmbito de enquadramentos e regimes que

prosseguem objectivos horizontais, sectoriais ou regionais, incluindo

também os auxílios estatais DG�KRF, isto é, fora de tais enquadramentos

ou regimes.  Uma vez que uma análise do recurso por parte das

autoridades que concedem os auxílios a mecanismos financeiros não

pré-estabelecidos revela as necessidades de mais curto prazo das

políticas nacionais em matéria de auxílios, são a seguir apresentados os

dados relativos aos auxílios DG�KRF� que permitem traçar um quadro mais

claro da situação actual e das tendências subjacentes a nível da União.

Para completar este exame é também feita referência aos auxílios DG�KRF

a favor dos sectores dos transportes aéreos e dos serviços financeiros.

31. Os auxílios DG�KRF são concedidos, na sua maior parte, para reestruturar

ou recuperar empresas.  A repartição sectorial dos auxílios concedidos

com estes objectivos é desigual. Por exemplo, pouco mais de 50% dos

auxílios DG�KRF concedidos durante os dois períodos em análise

destinavam-se à reestruturação de empresas dos sectores siderúrgico e

da construção naval. O remanescente contribuiu quase exclusivamente

para outras operações de recuperação e/ou reestruturação em cerca de

55 empresas pertencentes a menos de 25 subsectores da industria

transformadora.  Enquanto a principal característica dos auxílios DG�KRF

consistia no facto de se limitarem a um número relativamente reduzido de

sectores, reflectindo frequentemente mutações estruturais importantes,

embora transitórias, em áreas circunscritas da economia da UE, os

auxílios concedidos nos novos /lQGHU alemães, que podem ser

considerados auxílios à reestruturação DG�KRF, beneficiam milhares de

empresas que operam numa vasta gama de sectores. A repartição deste

tipo de auxílios DG�KRF no sector da industria transformadora é portanto

bastante equilibrada.
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$tOLRV� HVWDWDLV� DG�KRF� H� GR� 7UHXKDQG� j� LQG~VWULD� WUDQVIRUPDGRUD�� DRV� VHUYLoRV

ILQDQFHLURV�H�DRV�WUDQVSRUWHV�DpUHRV�QRV�(VWDGRV�0HPEURV�HQWUH������H�����

1992 1993 1994 1995 1996 1997

em
milhões

de
euros

em %
do total

dos
auxílios

em
milhões

de
euros

em %
do total

dos
auxílios

em
milhões

de
euros

em %
do total

dos
auxílios

em
milhões

de
euros

em %
do total

dos
auxílios

em
milhões

de
euros

Em %
do total

dos
auxílios

em
milhões

de
euros

em %
do total

dos
auxílios

$X[tOLRV� DG�
KRF 2422 � 5236 �� 4353 �� 3352 � 3663 �� 3522 ��

Auxílios do
Treuhand 5161 13 8774 20 10918 26 6623 16 4796 13 3602 10

Total aux.
Ind. Transf. 39062 100 44797 100 41362 100 39328 100 35341 100 34352 100

Aux. $G�KRF
serv. Financ. 795 480 2069 2776 3082

Aux. $G�KRF
transp. Aéreo 97 1920 1924 974 805

* Auxílios concedidos na Alemanha através do Treuhandanstalt (THA) ou do Bundesanstalt
für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS)

32. Os dados apresentados no Sexto Relatório sugeriam que o nível de

auxílios DG�KRF concedidos à indústria transformadora da UE atingiu o

seu pico em 1993/94. Os dados agora apresentados confirmam esta

tendência. Como indicado no Quadro 10, os auxílios DG�KRF diminuíram

de um nível máximo de 12% em 1993 para 10% dos auxílios à indústria

transformadora nos dois últimos anos em exame.  Se se adicionarem os

auxílios concedidos pelo Treuhand, a diminuição de 37% para 20% é

ainda mais pronunciada.

O Quadro 11 compara as médias anuais dos auxílios DG�KRF, incluindo os

concedidos pelo Treuhand, nos períodos 1993-1995 e 1995-1997 à

indústria transformadora, aos serviços financeiros e aos transportes

aéreos.  A diminuição a nível comunitário é de cerca de 3,1 mil milhões

de euros, situando-se o total no último período em 12,4 mil milhões de

euros.
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33. Se se compararem os dois períodos a nível dos Estados-Membros em

relação à Comunidade dos Doze, torna-se evidente, segundo o Quadro

11, que dos oito países para os quais se indica o montante de auxílios

DG�KRF, só se verificaram aumentos em Espanha e França. Os outros

países registaram uma diminuição do nível de auxílios DG�KRF, sendo a

Alemanha o país com a diminuição mais pronunciada. Com efeito, com

uma diminuição de mais de 4 mil milhões de euros, a totalidade da

redução global de auxílios DG�KRF observada na Comunidade pode ser

imputada a este país.

34. No que se refere às diferentes formas de auxílios DG�KRF utilizadas no

sector da indústria transformadora, as subvenções perfazem mais de

metade deste tipo de auxílios, os empréstimos em condições favoráveis

e a participação no capital/injecção de capitais representam 28% e

14%, respectivamente, enquanto as garantias parecem situar-se a um

nível baixo de cerca de 5%.
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$X[tOLRV�HVWDWDLV�DG�KRF�H�GR�7UHXKDQG�j�LQG~VWULD�WUDQVIRUPDGRUD��DRV�VHUYLoRV
ILQDQFHLURV�H�DRV�WUDQVSRUWHV�DpUHRV�QRV�(VWDGRV�0HPEURV

0pGLDV�DQXDLV�����������H����������

1993 – 1995 �����������

em milhões de
euros

em
percentagem

HP�PLOK}HV
GH�HXURV

HP
SHUFHQWDJHP

 Áustria - - �� �

 Bélgica 30 � �

 Dinamarca 0 0 � �

 Alemanha 9865 64 ���� ��

 Grécia 100 1 � �

 Espanha 726 5 ���� ��

 Finlândia - - � �

 França 2538 16 ���� ��

 Irlanda 75 0 �� �

 Itália 1813 12 ���� ��

 Luxemburgo - - � �

 Países Baixos 40 - �� �

 Portugal 299 2 ��� �

 Suécia - - � -

 Reino Unido - - - �

 EUR 12/15 15487 100 ����� ���
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35. Durante o período em análise, o processo de reorganização da

economia dos novos /lQGHU da Alemanha prosseguiu . A reunificação

da Alemanha tem uma importância capital para a política de auxílios

estatais da Comunidade. Em 1995-1997, foi concedido à indústria

transformadora dos novos /DQGsU um volume médio anual de auxílios

de cerca de 10,5 mil milhões de euros. Este valor, embora elevado,

representa uma redução significativa relativamente a 1993-1995,

período em que foram gastos 16 mil milhões de ecus. Além disso, esta

redução é acompanhada por uma diminuição dos auxílios aos antigos

/lQGHU alemães, que passaram de 3,4 mil milhões de euros em 1993-

1995 para menos de 3 mil milhões de euros em 1995-1997. Estas

reduções confirmam o empenhamento contínuo do Governo alemão em

apoiar os novos /lQGHU, sem aumentar o nível global dos auxílios

estatais na Alemanha. No Quadro A3 do Anexo II é apresentada uma

repartição em função das diversas formas de auxílio.

 No contexto da privatização das antigas empresas públicas, durante o

período em consideração os auxílios foram igualmente concedidos

através do Treuhandanstalt (THA), a KROGLQJ estatal criada para

administrar, adaptar e privatizar antigas empresas públicas da

Alemanha Oriental, e do organismo que lhe sucedeu, o Bundesanstalt

für vereinigungsbedingte Sonderaufagabe (BvS). Tal como estabelecido

nas decisões da Comissão de 1991, 1992 e 1995 relativas às

intervenções do THA, algumas dessas intervenções constituem auxílios.

Foi normalmente o que aconteceu quando o THA emitiu garantias sobre

empréstimos concedidos pelo sector bancário, à taxa de mercado, a

favor das suas empresas, geralmente, de fraca notação. Da mesma

forma, o próprio THA contraiu empréstimos à taxa de mercado, para

posterior concessão de empréstimos às suas empresas, à mesma taxa.

 No período abrangido pelo presente relatório, incluindo 1996 e 1997 em

que eram aplicáveis as regras gerais em matéria de auxílios estatais,

foram concedidas pelos THA/BvS garantias num montante médio anual

de 1942 milhões de euros e empréstimos num montante médio anual

de 12020 milhões de euros. Com base na experiência anterior, a

Comissão considera que 20% desses valores podem ser considerados

auxílios, que constam, portanto, do presente Relatório.



37

3$57(�,,���$8;Ë/,26�$2�6(&725�$*5Ë&2/$

36. Em sectores, como a agricultura, em que existe uma política comunitária

muito desenvolvida, os limites à concessão de auxílios estatais são

largamente determinados por esta política comum. Deste modo, embora

os artigos 92º-94º do Tratado CE sejam aplicáveis, em princípio, à

agricultura da mesma forma que aos outros sectores da economia, o

artigo 42º especifica que o alcance da aplicação destes artigos à

agricultura deve ser decidido pelo Conselho. Este limitou a liberdade

dos Estados-Membros concederem auxílios estatais em determinados

domínios:

(i) Apoio aos mercados em relação à maior parte dos produtos

agrícolas (regulamentos do Conselho que regem as organizações

comuns de mercado).

Os auxílios, que recorrem exclusivamente aos recursos

comunitários (a saber, o FEOGA), são pagos apenas com base

nas regras do Conselho que prevêem, nomeadamente, um

sistema comum de compras de intervenção e de restituições à

exportação e, na sequência das decisões de reforma de Maio de

1992, auxílios compensatórios nos diversos sectores para ter em

conta a redução dos preços, juntamente com a retirada

obrigatória de terras da produção.

(ii) Apoio à melhoria da estrutura das explorações agrícolas

(Regulamento (CEE) nº 950/91 do Conselho).

Os auxílios destinados a investimentos produtivos na exploração

agrícola são determinados, em grande medida, pelas disposições

do Regulamento do Conselho mencionado anteriormente e são,

em parte, co-financiados pela Comunidade.

37. A situação no domínio da agricultura melhorou em relação aos

anteriores relatórios. Embora muitos Estados-Membros não tenham

apresentado recentemente informações globais sobre os auxílios

concedidos a este sector em conformidade com a resolução de

Representantes dos Governos dos Estados-Membros durante a 306ª

Sessão do Conselho de 20 de Outubro de 1974, apresentam

regularmente dados relativos aos orçamentos nacionais. Foram assim,

estes dados os incluídos no presente relatório em relação a todos os

Estados-Membros.
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O Quadro 12 apresenta as despesas médias anuais, incluindo os

pagamentos directos, a redução dos custos de produção e dos serviços

gerais a nível comunitário.

4XDGUR���

'HVSHVD�RUoDPHQWDO�DQXDO�PpGLD�QR�VHFWRU�GD�DJULFXOWXUD�GD�(85����H�(85���

GXUDQWH�����������H����������

em milhões de euros

1993 - 1995 �����±�����

   EUR 15 13.129

   EUR 12 10.772 9.658

38. De referir que o conceito de despesa nacional total engloba diversas

categorias de auxílios que podem apresentar diferentes graus de

relevância em termos de política de concorrência. Deste modo, pode

argumentar-se que os auxílios a favor de medidas, como o investimento

produtivo e a publicidade, são mais susceptíveis de ter um impacto

sobre o comércio que os auxílios que se destinam meramente a

compensar os agentes económicos por serviços prestados, como por

exemplo o acesso às zonas rurais e os auxílios destinados a compensar

as consequências financeiras decorrentes de catástrofes naturais. Pode

ser avançado um argumento análogo relativamente aos auxílios

financiados por certas imposições parafiscais em que o encargo

económico é suportado exclusivamente pelos próprios beneficiários,

embora este auxílio, de um ponto de vista jurídico, seja considerado um

auxílio estatal.

Para obter informações aprofundadas sobre a natureza e o nível do

apoio global à agricultura na Comunidade, deve consultar-se a

publicação anual da Comissão intitulada "A Situação da Agricultura na

União Europeia".
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39. No sector das pescas, os auxílios nacionais seguem de perto a

evolução e os limites impostos pela Política Comum da Pesca (PCP),

contribuindo assim para a realização de objectivos comuns. As

conclusões a tirar com base na quantificação dos auxílios nacionais

devem, por conseguinte, ter em conta não só o seu impacto sobre a

concorrência, mas igualmente o seu impacto sobre a realização dos

objectivos comuns, a fim de estabelecer as condições necessárias para

garantir a viabilidade e o futuro do sector das pescas.

40. O mercado das pescas é organizado para estabilizar os preços e

unificar o mercado comunitário. As regras relativas à pesca têm por

objectivo a melhor utilização possível dos recursos haliêuticos

disponíveis e garantir uma conservação optimizada, assegurando ao

mesmo tempo uma relativa estabilidade de acesso aos pescadores.

Além destas medidas, foram estabelecidas relações duradouras a nível

internacional, a fim de manter ou desenvolver o acesso aos recursos

haliêuticos fora das águas comunitárias. Além disso, a incorporação do

aspecto estrutural do sector das pescas no quadro dos Fundos

Estruturais procura assegurar a adaptação estrutural necessária para

atingir os objectivos da Política Comum da Pesca. Este facto exige que

a acção neste sector obedeça ao objectivo de estabelecer um equilíbrio

entre os recursos haliêuticos e a sua exploração. Desta forma, os

auxílios estatais só se justificam se se conformarem aos objectivos

desta política.

41. As regras em matéria de auxílios estatais neste sector decorrem do

desenvolvimento da Política Comum da Pesca. Os critérios e acordos

relativos ao apoio estrutural comunitário ao sector das pescas e ao

sector da aquicultura e à transformação e comercialização dos seus

produtos foram estabelecidos nos Regulamentos nº 1624/9512, nº

2719/9513, 965/9614 e 25/9715 do Conselho, que alteram o Regulamento
                                                

12 JO L 155 de 6.7.1995, p.1.

13 JO L 283 de 25.11.1995, p.3.

14 JO L 131 de 1.6.1996, p. 1.

15 JO L 6 de 10.01.1997, p. 7.
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(CE) nº 3699/93.�Estes regulamentos foram entretanto consolidados no

Regulamento nº 2468/9816 do Conselho. Paralelamente ao

desenvolvimento da Política Comum da Pesca, foram estabelecidas

orientações para a análise dos auxílios estatais à actividade da pesca.

É no âmbito do quadro por estas estabelecido que a Comissão gere as

derrogações ao princípio da incompatibilidade dos auxílios estatais com

o mercado comum (nº 1 do artigo 92º do Tratado CE) estabelecidas nos

nºs 2 e 3 do artigo 92º do Tratado e nos seus instrumentos de

execução. A Orientações mais recentes foram adoptadas em 199717 e

substituíram as de 1994.  Em virtude da actual revisão dos Fundos

Estruturais comunitários, incluindo o Instrumento Financeiro de

Orientação das Pescas (IFOP), as Orientações serão em breve

igualmente objecto de revisão.

Estas regras dizem respeito a todas as medidas que proporcionam uma

vantagem financeira independentemente da forma por esta assumida e

do seu modo de financiamento, directa ou indirectamente a partir dos

orçamentos de autoridades públicas (nacionais, regionais, provinciais,

departamentais ou locais). Os auxílios estatais só podem ser

concedidos se estiverem em conformidade com os objectivos da política

comum. Os auxílios podem não ter um efeito de protecção, devendo

destinar-se a promover a racionalização e eficiência da produção e a

comercialização dos produtos da pesca de uma forma que estimule e

acelere a adaptação do sector à nova situação que enfrenta.

Em termos mais práticos, os auxílios devem conceder incentivos para o

desenvolvimento e adaptação que não podem ser empreendidas em

circunstância normais de mercado, em razão da insuficiente flexibilidade

do sector e da limitada capacidade financeira dos seus operadores. Os

auxílios devem proporcionar as melhorias que permitam que o sector

continue a desenvolver-se autonomamente de acordo com as

necessidades do mercado. Assim, a sua duração deve ser limitada ao

tempo estritamente necessário para atingir as desejadas melhorias e

adaptações.

                                                

16 JO L 312/, 20.11.1998, p.19.

17 JO C 100 , 27.03.1997.
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Consequentemente, são aplicáveis os seguintes princípios:

Os auxílios estatais não devem impedir a aplicação das regras da

Política Comum da Pesca. Em especial, os auxílios à exportação ou ao

comércio de produtos da pesca na Comunidade é incompatível com o

mercado comum.

Estes aspectos da Política Comum da Pesca, que não pode

considerar-se totalmente regulamentada, em especial no que se refere

à política estrutural, pode usufruir de auxílios estatais, desde que tais

auxílios se conformem aos objectivos das regras comuns, de modo a

não afectar ou distorcer os efeitos dessas regras. Por essa razão,

devem ser incluídos, se necessário, nos vários instrumentos de

programação estabelecidos ao abrigo das regras comunitárias.

Os auxílios estatais concedidos sem a imposição de qualquer obrigação

por parte dos beneficiários e que pretendem melhorar a situação das

empresas e aumentar a sua liquidez, ou são calculados com base na

quantidade produzida ou comercializada, nos preços dos produtos, nas

unidades produzidas ou nos meios de produção e que têm o efeito de

reduzir os custos de produção dos beneficiários ou aumentar as suas

receitas, são, enquanto auxílios ao funcionamento, incompatíveis com o

mercado comum. A Comissão analisa tais auxílios caso a caso, se

estiverem associados directamente a um plano de reestruturação

considerado compatível com o mercado comum.

42. Nos Quadros 13 e 14, são apresentados os auxílios nacionais e as

intervenções comunitárias a favor da frota de pesca da Comunidade, da

comercialização e da transformação primária dos produtos. Dado que

no momento da publicação não estavam disponíveis dados completos

referentes a 1997, os efeitos das novas orientações só serão

conhecidos no próximo relatório.
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$X[tOLRV� j� DFWLYLGDGH� GD� SHVFD� HP� SHUFHQWDJHP� GR� YDORU� DFUHVFHQWDGR

EUXWR�QR�VHFWRU��FDOFXODGR�FRP�EDVH�QDV�TXDQWLGDGHV�GHVFDUUHJDGDV�H

SUHoRV�PpGLRV�HP�����±������H����������

em percentagem

1992 – 1994 1994 - 1996

   Áustria

   Bélgica
3,0 2,0

   Dinamarca
4�0 2,0

   Alemanha
13,2 14,6

   Grécia
0,2 0,1

   Espanha
6,0 3,0

   Finlândia
17,8

   França
3,7 4,1

   Irlanda
9,3 8,4

   Itália
8,4   8,4

   Luxemburgo

   Países Baixos
8,9 9,5

   Portugal
2,4   2,2

   Suécia
8,2

   Reino Unido
4,1   3,2

EUR 12/15 5,6 4,9

* Os valores utilizados relativos ao valor acrescentado excluem a indústria de Transformação e a
produção costeira.

4XDGUR���

�,QWHUYHQo}HV�FRPXQLWiULDV�QR�VHFWRU�GDV�SHVFDV�QR�kPELWR�GD

RUJDQL]DomRFRPXP�GR�PHUFDGR�H�GD�SROtWLFD�HVWUXWXUDO�����������

Milhões de euros

Garantia
32,1 32,4 35,5 39,4 34�1 33�5

Orientação
358,4 401,8 403�5 480�7 475�1 390�4
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43. Desde 1965, a Alta Autoridade da CECA/Comissão adoptaram por

diversas vezes regras que permitissem conciliar os auxílios estatais à

indústria do carvão com os objectivos do Tratado. Cada novo conjunto

de regras em matéria de auxílios era adaptado à evolução da economia

em geral, designadamente à evolução do mercado da energia e do

carvão na Comunidade. Durante os períodos abrangidos pelo presente

relatório, os auxílios concedidos à indústria do carvão, pelo menos no

que se refere aos produtos de carvão CECA, estavam sujeitos às

Decisões 2064/86/CECA e 3632/93/CECA da Comissão, adoptadas nos

termos do artigo 95º do Tratado CECA. A vigência da primeira decisão

terminou em 31/12/1993 e a da segunda terminará em 23/07/2002, data

do termo de vigência do Tratado CECA.

Nos termos da decisão de 1986, deviam ser notificados à Comissão os

auxílios ao funcionamento, os encargos herdados do passado e os

regimes de prestações sociais. No entanto, nem os encargos herdados

do passado, nem os regimes de prestações sociais estavam sujeitos a

uma autorização oficial nas decisões em matéria de auxílios estatais

relevantes:

-em relação aos encargos do passado, o montante concedido “não

exceda” esses encargos;

-em relação aos regimes de prestações sociais, o montante concedido

tenha por efeito elevar “a relação existente entre os encargos por

mineiro no activo e a prestação por beneficiário ao nível de relação

correspondente das outras indústrias”. Quando esta condição não se

encontrava satisfeita, os montantes que ultrapassavam este limiar

deviam ser expressamente autorizados mediante decisão.

Nos termos da decisão de 1993, os encargos herdados do passado

passaram a fazer parte integrante do processo de autorização e

aparecem no texto de diversas decisões uma vez que se trata de custos

que integravam os custos de funcionamento no passado. Os regimes

de prestações sociais continuam a ser tratados da mesma forma que
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anteriormente e não são normalmente referidos nas decisões.

Consequentemente, a partir de 1994 os encargos herdados do passado

são incluídos nos relatórios anuais da Comissão sobre os auxílios à

indústria carbonífera, enquanto os auxílios sociais o não são.

O novo enquadramento comunitário, a Decisão nº 3632/93/CECA

relativa aos auxílios estatais a favor da indústria do carvão, reduziu o

âmbito da definição de auxílios no que se refere a este sector com o

objectivo de abranger:

-todas as medidas ou intervenções, directas ou indirectas, dos poderes

públicos ligadas à produção, à comercialização e ao comércio externo

que, mesmo não onerando os orçamentos públicos, proporcionem uma

vantagem económica às empresas da indústria do carvão por um

desagravamento dos encargos que as mesmas deveriam, em princípio,

suportar;

-a afectação, em benefício directo ou indirecto da indústria do carvão,

das imposições tornadas obrigatórias pela intervenção dos poderes

públicos;

-os elementos de auxílio incluídos nas medidas de financiamento

tomadas pelos Estados-Membros em relação às empresas carboníferas

e não consideradas capital de risco fornecido a uma empresa de acordo

com as práticas normais de uma economia de mercado.

Com vista a conseguir uma maior transparência, os Estados-Membros

eram igualmente obrigados a inscrever os auxílios nos respectivos

“orçamentos nacionais, regionais ou locais ou incluí-los em mecanismos

rigorosamente equivalentes”. Além disso, todos os auxílios recebidos

pelas empresas carboníferas deverão ser indicados juntamente com as

contas de ganhos e perdas “como uma receita distinta do volume de

negócios”.

44. Por último, os auxílios ao funcionamento são definidos como os auxílios

destinados a cobrir "a diferença entre o custo de produção e o preço de

venda resultante do livre consentimento das partes contratantes perante

as condições existentes no mercado mundial". A nova decisão
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estabelece que “os regimes vigentes em 31 de Dezembro de 1993, ao

abrigo dos quais tenham sido concedidos auxílios em conformidade

com o disposto na Decisão nº 2064/86/CECA e que se encontrem

ligados a acordos entre produtores e consumidores que sejam objecto

de uma isenção ao abrigo do nº 3 do artigo 85º do Tratado CE e/ou de

uma autorização ao abrigo do artigo 65º do Tratado CECA deverão ser

adaptados até 31 de Dezembro de 1996” por forma a torná-los

compatíveis com o disposto na nova Decisão 3632/93/CECA.

Relativamente à Alemanha e a Espanha, tal poderá provocar no futuro

um aumento dos valores dos auxílios, dado serem abolidos os sistemas

de preços de referência do carvão.

45. As duas decisões da Comissão autorizavam a concessão de auxílios

para a prossecução do processo de reestruturação, modernização e

racionalização da indústria carbonífera numa perspectiva de reforço da

sua competitividade. No entanto, a maior parte da produção comunitária

de carvão continua a não ser concorrencial em relação às importações

provenientes de países terceiros, apesar do significativo aumento de

produtividade e de uma importante redução do pessoal empregado

neste sector. Muitas das medidas tomadas apoiaram a diversificação

das fontes de energia e dos fornecedores, incluindo os recursos

energéticos nacionais. No entanto, tendo em conta que o mercado do

carvão é um mercado estável caracterizado por uma abundância de

recursos e uma grande diversidade geopolítica da oferta, mesmo a

longo prazo, e na eventualidade de um aumento da procura de carvão,

o risco de ruptura prolongada de abastecimento é mínimo, embora não

possa ser completamente posto de parte.

Consequentemente, apesar de a prossecução do processo de

reestruturação e os encerramentos serem inevitáveis, deve tentar-se

minimizar o impacto social e regional desta evolução, não podendo ser

ignorado o princípio da coesão económica e social. A política

comunitária de controlo dos auxílios neste sector deve, portanto,

continuar a ter em conta a situação social frágil das regiões mineiras e,
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no contexto da adaptação da indústria do carvão, a necessidade de

respeitar normas de protecção ambiental ainda mais rigorosas.

46. O Quadro 15 apresenta os auxílios à indústria carbonífera, subdivididos

em auxílios não destinados à produção corrente e auxílios destinados à

produção corrente. Estes últimos são expressos em euros por pessoa

empregada na indústria do carvão e em percentagem dos auxílios totais

concedidos ao sector. Nos dois Estados-Membros principais produtores

de carvão, a tendência dos montantes de auxílio por pessoa empregada

diminuiu ligeiramente em comparação com o período de análise

precedente. Para além destas diminuições, deverá ainda notar-se uma

redução gradual dos auxílios totais que passarão de um nível actual

(1997) de 5 000 milhões de euros para cerca de 2 700 milhões de euros

em 2005, tal como recentemente acordado na Alemanha. A actual

diminuição registada em França deve-se ao facto de os auxílios de

1997 notificados à Comissão se encontrarem ainda em exame, não

tendo portanto sido incluídos. Deve notar-se, no entanto, que em

França a indústria do carvão está em redução, esperando-se que

desapareça em 2005. Após ter cessado todos os auxílios à produção

corrente durante o período 1990-1992, o Reino Unido concedeu um

pequeno montante de auxílios à produção corrente até 1995, uma vez

que se procedeu a uma reestruturação radical desta indústria antes da

sua privatização. Na Bélgica, a última exploração mineira de carvão

cessou a sua actividade no Verão de 1992 e, em Portugal, no final de

1994.

47. No sentido de comparar os dois períodos de 1993-95 e de 1995-97

numa mesma base, os valores apresentados no Quadro 16 deixaram

de incluir os 8 600 milhões de euros concedidos em 1993 para

programas de prestações sociais de apoio a reformas antecipadas e ao

pagamento de pensões.

A parte dos restantes auxílios concedidos à produção corrente

permaneceu constante, a um nível de 77-78%, durante os dois

períodos. No entanto, o auxílio médio, destinado à produção corrente,



47

por pessoa empregada no sector da extracção do carvão diminuiu de

40.000 euros em 1993-95 para 37.800 euros em 1995-1997.

Da mesma forma, os auxílios concedidos para outros objectivos que

não a produção corrente diminuiram igualmente, tendo passado de uma

média anual de 1 930 milhões de euros durante o primeiro período para

1 780 milhões de euros durante o segundo período. As médias acima

referidas aumentarão ligeiramente com a aprovação pela Comissão dos

auxílios de 1997 em França.

No caso da Alemanha e da Espanha, esteve em vigor durante um certo

número de anos um sistema de preço de referência para o carvão, o

qual mantém os preços internos líquidos de subvenções

consideravelmente acima dos preços do mercado mundial. Embora

uma tal medida tenha um efeito equivalente a um auxílio, não pode ser

reflectida nos indicadores habituais que são apresentados no Quadro

16. Por conseguinte, os valores devem ser interpretados como uma

panorâmica geral e não como um indicador exacto da protecção

decorrente dos auxílios. Estes valores não incluem novas injecções de

capital que possam constituir auxílios. Também não estão incluídos os

contratos de aquisição de carvão por empresas públicas (por exemplo,

para a produção de electricidade), que podem conter um elemento de

auxílio quando o preço excede o preço mundial.

Verifica-se que, no que diz respeito ao sector do carvão, o volume de

auxílios é elevado. A concorrência entre as indústrias do carvão

continua a ser distorcida e o impacto destes auxílios noutros mercados

não pode ser ignorado especialmente tendo em conta o facto de, devido

à integração crescente destes mercados na sequência da realização do

mercado único, a concorrência se estar a tornar cada vez mais acesa.

O objectivo declarado da Comunidade de liberalizar o mercado da

energia reforça a necessidade de uma rigorosa política de controlo dos

auxílios neste sector por parte da Comissão.

4XDGUR���
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total dos
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 Bélgica 3

 Alemanha*** 190 ��� 57.417 97 ������ ��

 Espanha 162 ��� 21.683 81 ������ ��

 França**** 710 ��� 11.901 21 ����� ��

 Portugal 2 � 5.795 60

 Reino Unido 863 ��� 419 1

 TOTAL 1930 ���� 40.054 78 ������ ��

* A preços de 1996.

** Na sequência da Decisão nº 3632/93/CECA da Comissão, a partir de 1994 os valores
relativos ao financiamento dos benefícios sociais deixaram de ser incluídos pela
Comissão no seu relatório anual sobre os auxílios neste sector.

*** Relativamente à Alemanha, os valores de 1994 sobre os auxílios destinados à
produção corrente incluem uma medida financeira excepcional de 5 350 milhões de
marcos alemães para eliminar as dívidas do Fundo de Compensação, existentes no
final de 1993.

**** Os auxílios de 1997 foram notificados pelo Governo francês mas estão ainda a ser
examinados pela Comissão.
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48. Apesar do sector dos transportes não estar excluído da aplicação das

regras gerais em matéria de auxílios estatais, o Tratado prevê regras

especiais para este sector (artigos 77º e 80º). Além disso, para reforçar

o mercado interno e a coesão económica e social, o artigo 129º-B do

Tratado CE prevê o apoio da Comunidade, no âmbito de um sistema de

mercados abertos e concorrenciais, às redes transeuropeias.

49. Um aspecto fundamental da estratégia da União consiste na abertura

dos mercados dos transportes tendo em conta as características

específicas de cada modo de transporte. Os operadores comunitários

de transportes aéreos, marítimos e rodoviários dispõem agora de plena

liberdade no que se refere à prestação dos seus serviços, sendo a

cabotagem já livre no que se refere ao transporte nas vias navegáveis

interiores e ao transporte rodoviário. Desde Janeiro de 1999, os

operadores de IHUU\ dispõem progressivamente de maiores direitos. As

oportunidades dos operadores de transporte ferroviário são mais

limitadas, apesar de a Comissão se estar a debruçar sobre as

possibilidades de as alargar.

50. A existência de mercados abertos e concorrenciais não exclui, no

entanto, a intervenção pública, em especial quando esta é considerada

do interesse geral ou destinada a prosseguir objectivos da Política

Comum dos Transportes. Devido a esta intervenção pública ou mais

precisamente aos auxílios estatais, podem verificar-se situações de

abuso para proteger as empresas das forças do mercado em

detrimento do objectivo prosseguido pela liberalização dos mercados

dos transportes que consiste no fornecimento de melhores serviços a

preços mais baixos. É necessário proceder a um rigoroso controlo de

tais auxílios. Por outro lado, é necessário assegurar que tal controlo não

prejudica indirectamente os objectivos da Política Comum dos

Transportes.

51. O controlo da Comissão dos auxílios estatais concedidos no sector dos

transportes é mais complexo do que noutros sectores. Esta
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complexidade decorre da necessidade de ter simultaneamente em

conta os requisitos gerais do Tratado em matéria de auxílios estatais e

os seus artigos relativos especificamente aos auxílios aos transportes.

No controlo que exerce, a Comissão tem em consideração o grau de

liberalização já alcançado em relação aos diferentes modos de

transporte, a evolução do número de concorrentes que podem ser

negativamente afectados por auxílios estatais desleais, a importância

estratégica e económica do mercado em causa e, por último, mas não

menos importante, a necessidade de clareza e segurança jurídica.

52. Encontram-se em preparação outras intervenções que melhorarão o

controlo dos auxílios estatais. Na sequência da aprovação da revisão

das Orientações relativas aos auxílios estatais no sector marítimo, a

Comissão está agora a analisar o direito comunitário derivado no

domínio dos auxílios estatais no sector dos transportes terrestres

(Regulamento (CEE) 1107/70 e Regulamento (CEE) 1191/90) no

sentido de o tornar mais claro e mais sistemático.

A situação relativa a cada um dos muitos diferentes modos de

transporte até ao final de 1997 é apresentada seguidamente, constando

do Quadro 17 um resumo dos auxílios concedidos neste sector a partir

de 1993, no qual se pode observar que a maioria dos subsectores

contribuiu para a redução global gradual observada.

Sector dos transportes aéreos

53. Beneficiando anteriormente de protecção, este sector tem sofrido um

processo de liberalização gradual, desde Abril de 1997, quando  foram

eliminadas as últimas restrições ao tráfego de cabotagem. No sentido

de se adaptarem a este novo contexto, muitas companhias aéreas

lançaram importantes programas de reestruturação.  Os auxílios, na sua

maior parte de carácter DG� KRF, que foram concedidos ao sector dos

transportes aéreos aumentaram até 1994, tendo depois começado a

diminuir. O montante médio anual relativo a 1993-1995 foi de 1 315

milhões de euros e para o último período de análise, 1995-1997,

situando-se actualmente a média em 1 235 milhões de euros. O
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montante médio anual manter-se-á a um nível de cerca de 1 000

milhões de euros até 1998, prevendo-se seguidamente uma diminuição

significativa na sequência da conclusão do processo de reestruturação

na maior parte das companhias aéreas. Estes valores confirmam o

carácter transitório do apoio concedido às companhias aéreas, tal como

referido no anterior relatório; os auxílios acompanharam as importantes

alterações estruturais registadas neste sector. Tendo em conta as

diminuições registadas a outros níveis, a percentagem de auxílios a

este sector continua a representar apenas 1,5% dos auxílios totais ou

3% dos auxílios concedidos à indústria transformadora. Por forma a

reforçar o seu controlo, a Comissão adoptou em 1994 orientações

rigorosas18 relativas aos auxílios estatais a este sector, que vêm

reforçar, em especial, o princípio da concessão de auxílio uma única

vez.

Transportes ferroviários

54. Em 1996, a Comissão adoptou um Livro Branco relativo a uma

estratégia para revitalizar os transportes ferroviários na Comunidade e

em que era igualmente abordada a questão do financiamento dos

caminhos de ferro e estabelecida, em linhas gerais, a abordagem que a

Comissão seguiria na sua apreciação dos auxílios estatais neste sector.

A Comissão pretende instituir gradualmente um sistema que limitará o

financiamento público dos caminhos de ferro ao financiamento das

infra-estruturas ou à compensação das obrigações de serviço público,

ou aos casos em que tal financiamento integra um plano de

reestruturação global destinado a restaurar a viabilidade financeira das

companhias de caminho de ferro. O Quadro 16 apresenta os auxílios

concedidos aos transportes ferroviários em percentagem do valor

acrescentado neste sector.

                                                

18 Aplicação dos artigos 92º e 94º do Tratado CE e do artigo 61º do Acordo EEE aos
auxílios de Estado no sector da aviação (Jornal Oficial C 350 de 10.12.1994, p.5).
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*Os dados relativos aos auxílios são expressos em percentagem do valor acrescentado
nos serviços de transporte terrestre uma vez que não estão disponíveis dados específicos
relativos ao transporte ferroviário.

**Os dados relativos a 1997 são estimativas.

***Uma parte significativa das despesas nos termos do Regulamento nº 1191/69, neste
Estado-Membro, destina-se ao pagamento de pensões.
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55. No que se refere à EUR 12, os níveis de auxílio diminuiram em oito

Estados-Membros, tendo a diminuição mais acentuada sido registada

no Luxemburgo. No entanto, estes valores devem ser interpretados com

precaução, uma vez que nem sempre estavam disponíveis dados

recentes relativos ao valor acrescentado e foram utilizadas estimativas.

A Comissão tem uma atitude favorável em relação aos investimentos

públicos e privados em infra-estruturas com o objectivo de desenvolver

uma rede transeuropeia de transportes. Para o efeito, a Comissão

aprovou medidas de apoio público relacionadas com a linha ferroviária

de alta velocidade Paris-Bruxelas-Colónia-Amesterdão-Londres, um dos

14 projecto considerados de alta prioridade no desenvolvimento das

redes transeuropeias.

Transportes marítimos

56. Os auxílios anuais totais autorizados pela Comissão ao abrigo das

orientações anteriores e durante o período em revista ascenderam a

1 428 milhões de euros. Durante o período em análise, a Comissão foi

confrontada com alguns casos atípicos de grande importância em

relação ao valor dos auxílios totais no ano em questão. A título de

exemplo, refira-se o auxílio de emergência e à reestruturação concedido

pela França à empresa CGM (514 milhões de euros) em 1995. No

entanto, os auxílios totais autorizados por ano parecem ter-se

estabilizado em 300 milhões de euro a partir de 1996.

57. Em meados de 1997, foi adoptada uma nova disciplina em matéria de

transportes marítimos19. Estas orientações continuam a reconhecer, tal

como as de1989, que a política da União Europeia em matéria de

transportes marítimos se integra num ambiente global caracterizado

pela concorrência exercida pelos pavilhões de conveniência e por

                                                

19 Orientações comunitárias sobre auxílios estatais aos transportes marítimos (Jornal Oficial
C 205 de 5.7.1997, p. 5).
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regimes fiscais que permitem reduzir os custos. No entanto, as novas

orientações estabelecem uma abordagem mais restritiva relativamente

aos auxílios que influenciam o processo normal de tomada de decisão

das companhias marítimas, em especial no que se refere ao

investimento em embarcações. Outro aspecto chave diz respeito ao

financiamento por parte do Estado de perdas imputáveis ao

desempenho de obrigações de serviço público, especialmente em rotas

menos bem servidas. Relativamente a este ponto, a Comissão procura

assegurar o acesso equitativo de todas as companhias marítimas

comunitárias a este apoio estatal em conformidade, em especial, com o

Regulamento nº 3577/92 do Conselho relativo aos direitos de

cabotagem marítima. No domínio dos portos marítimos, a Comissão

continua a apreciar o financiamento público de empresas portuárias à

luz dos artigos 92º-94º do Tratado.

Vias navegáveis interiores

58. A maior parte dos auxílios destinou-se à reestruturação do sector das

vias navegáveis interiores no contexto da progressiva liberalização do

sector a partir de 2000. Os auxílio apoiam, assim, o processo de

reorganização estrutural deste sector (redução da capacidade

excedentária do sector através de uma estratégia comunitária de

desmantelamento de embarcações, modernização técnica da frota,

incentivo a acções de coordenação, formação das tripulações, apoio à

reforma, promoção das vias navegáveis, etc.)

Além disso, desde 1996, o sector das vias navegáveis interiores pode

beneficiar de um novo regulamento (Regulamento 2255/96 do

Conselho), no contexto da promoção das vias navegáveis, que permite,

até Dezembro de 1999 e sob certas condições, conceder auxílios

relativos a investimentos em infra-estruturas de terminais fluviais ou nos

equipamentos fixos ou móveis necessários ao transbordo da e para a

via navegável. Neste contexto, a Comissão aprovou, por exemplo, um

auxílio a uma empresa no Luxemburgo para a aquisição de duas gruas
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para a movimentação de contentores para o transporte em vias

navegáveis interiores.

59. Concentrados em quatro Estados-Membros (França, Alemanha, Países

Baixos e Luxemburgo), os auxílios neste sector são extremamente

reduzidos, situando-se a sua média anual em 37 milhões de euros

durante o período 1995-1997.

Transporte rodoviário/combinado

60. Desde 1993, com o início da liberalização do mercado dos transportes

rodoviários, a Comissão reforçou o seu controlo dos auxílios que

podem beneficiar indevidamente determinados operadores. A

concorrência neste sector aumentou de forma significativa e o rigor da

linha adoptada pela Comissão traduziu-se num certo número de

decisões negativas ou parcialmente negativas em que a Comissão

aplicou de forma estrita o princípio da incompatibilidade geral com o

Tratado dos auxílios ao funcionamento. A título de exemplo, a

Comissão adoptou uma decisão negativa relativamente a dois regimes

que estabelecem créditos de imposto para dois transportadores

rodoviários. As despesas com auxílios, como de resto o número global

de casos, continuam a ser relativamente reduzidos, não podendo

inferir-se quaisquer tendências de evolução a partir dos dados de que

se dispõe. O transporte combinado não parece mobilizar grandes

montantes de auxílios estatais, só tendo, durante o período em análise

sido notificados regimes neste domínio pelos Países Baixos e pela

Áustria.

4XDGUR���

$X[tOLRV�HVWDWDLV�DR�VHFWRU�GRV�WUDQVSRUWHV�

9DORUHV�DQXDLV�������D�����

Milhões de euros



56

���� ���� ���� ���� ����

7UDQVS��)HUURYLiULR��(85���� 34372,4 31894,3 29861,1

���'RV�TXDLV�5HJXODPHQWR�������� ������� ������ 9804,5

7UDQVS��)HUURYLiULR��(85���� 33059,9 34209,7 32460,0 30035,4 28234,1

�'RV�TXDLV�5HJXODPHQWR�������� ������ ������ ������ ������ 9116,3

7UDQVS��$pUHRV� 97,8 1920,1 1926,1 975,1 808

9LDV�QDYHJiYHLV�LQWHULRUHV� - 5,2 23,0 45,0 44,9

7UDQVSRUWHV�PDUtWLPRV� - 414,1 414,1 300,0 300,0

7UDQVSRUWHV
URGRYLiULRV�FRPELQDGRV

-

* Diz respeito unicamente à EUR 12.



57



58

3$57(� 9,� �� $8;Ë/,26� $2� 6(&725� '26� 6(59,d26
),1$1&(,526

61. Durante o período objecto de análise, os montantes de auxílio

concedidos ao sector dos serviços financeiros foram relativamente

reduzidos em comparação com os valores globais, não obstante um

aumento contínuo mas a um ritmo inferior ao registado no Sexto

relatório. Foram concedidos auxílios ao sector dos serviços financeiros

em França e, em muito menor medida, na Irlanda, Itália e Portugal. O

nível destes auxílios aumentou de uma média anual de 1147 milhões de

euros, em 1993-1995, para 2702 milhões de euros durante o período

em análise. À excepção da Irlanda, estes auxílios destinaram-se quase

exclusivamente a projectos de reestruturação importantes e foram

condicionados, LQWHU� DOLD� a reduções das quotas de mercado das

empresas em causa. Além disso, a reestruturação das empresas em

causa constitui frequentemente um precursor da sua subsequente

privatização. Tendo em conta que a maior parte dos auxílios concedidos

neste sector beneficia apenas um pequeno número de empresas, o

apoio do Estado deve ser objecto de especial atenção e, efectivamente,

todas as operações de reestruturação em curso continuam a ser

objecto de rigoroso controlo. Tal assume especial relevância no sector

bancário, em que, devido aos requisitos em matéria de margem de

solvência impostos pela regulamentação bancária europeia, as

instituições de crédito dispõem de uma margem de crescimento

limitada. Até poderem atrair novos capitais ou aumentar o seu capital

próprio através de maiores lucros, a sua margem de manobra é limitada

pelo rácio de solvência imposto pela Comunidade. Como resultado, as

injecções de capital ou formas equivalentes de auxílio têm um impacto

directo no funcionamento das empresas beneficiárias e podem distorcer

a concorrência num grau muito maior do que o indiciado pelo valor

nominal do auxílio.
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62. O volume global de auxílios estatais concedidos na Comunidade,

repartido pelos sectores abrangidos pelo presente relatório, é

apresentado no Quadro 18 e ascendeu, em média, durante o período

1995-97 a cerca de 95 mil milhões de euros.

4XDGUR���

9ROXPH� JOREDO� GRV� DX[tOLRV� HVWDWDLV� QRV� (VWDGRV�0HPEURV� HP� ���������� H

���������

Milhões euros

1993-1995

(EUR 12)

1995–1997

(EUR 12)

����±����

(85���

 $X[tOLRV�HVWDWDLV�JOREDLV 101.464 88.466 ������

 Dos quais:

     - Indústria transformadora**** 42.882 36.365 ������

     - Agricultura 10.772 9.658 ������

     - Pesca 333 240* ���

     - Indústria carbonífera 11.487*** 7.646** �����

     - Transportes 34.843 31.855 ������

     - Serviços financeiros 1.147 2.702 �����

* Total estimado 1997.

** Os dados relativos a 1997 no que se refere à indústria carbonífera francesa não estão incluídos.

*** Incluindo uma média anual de 2.900 milhões para programas de prestações sociais.

****Os dados não incluem o ICT – ver ponto 9.

63. O Quadro 19 apresenta as despesas totais em matéria de auxílios dos

Estados-Membros expressas em percentagem do produto interno bruto,

por pessoa empregada e em percentagem do total das despesas

públicas.

64. Na Bélgica, por exemplo, o financiamento dos auxílios estatais é

equivalente a 37,6% do défice orçamental, tendo atingido 1,3% do PIB
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no período 1995-97. Na Alemanha, que registava um défice orçamental

em 1995-97 de 3,5% do PIB, o financiamento dos auxílios estatais é

equivalente a 50% do défice do mesmo período. Por último, a Itália,

com um défice orçamental em torno dos 5,6% do PIB no período 1995-

97, o financiamento do valor global dos auxílios representa 33% do

défice.
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7RWDO� GRV� DX[tOLRV� HVWDWDLV� QRV� (VWDGRV�0HPEURV�� ���������� H� ���������� HP

SHUFHQWDJHP�GR�3,%��SRU�SHVVRD�HPSUHJDGD�H�HP�UHODomR�jV�GHVSHVDV�S~EOLFDV

Em percentagem do
PIB*

Em euros por pessoa
empregada

Em percentagem do
total das despesas

públicas

1993-1995 ��������� 1993-1995 ��������� 1993-1995 ���������

  Áustria
0,65 351 1,22

  Bélgica 1,38 1,17 758 671 2,52 2,23

  Dinamarca 0,95 0,89 486 470 1,54 1,48

  Alemanha 2,26 1,64 1.156 882 4,55 3,32

  Grécia 0,97 0,98 238 246 2,02 2,15

  Espanha 1,14 1,16 396 413 2,38 2,58

  Finlândia 0,43 219 0,76

  França 1,19 1,12 622 609 2,16 2,05

  Irlanda 1,25 1,1 478 468 3,21 3,15

  Itália 1,94 1,71 799 736 3,50 3,25

  Luxemburgo 1,49 0,50 901 308 3,32 1,12

  Países Baixos 0,59 0,61 325 343 1,09 1,19

  Portugal 0,97 0,98 178 189 2,23 2,26

  Suécia 0,76 372 1,15

  Reino Unido 0,46 0,52 156 183 0,99 1,17

   EUR 15 1,48 1,20 644 549 2,83 2,36

A preços de 1996.



63

65. O Quadro 20 apresenta uma repartição do total dos auxílios estatais

pelos principais sectores abrangidos pelo relatório.

4XDGUR���

9ROXPH� JOREDO� GRV� DX[tOLRV� HVWDWDLV� QRV� (VWDGRV�0HPEURV� HP� ���������� H

���������

5HSDUWLGR�SHORV�SULQFLSDLV�VHFWRUHV�

em percentagem

Total dos auxílios nos Estados-Membros

Indústria
transformadora e

serviços
financeiros

Agricultura e
pesca

Carvão Transportes

1993-
1995

1995-
1997

1993-
1995

1995–
1997

1993-
1995

1995-
1997

1993–
1995

1995–
1997

  Áustria 20 25

  Bélgica 31 34 9 52 57

  Dinamarca 43 52 40 33

  Alemanha 44 42 18 16 31 36

  Grécia 58 61 27 28

  Espanha 26 39 18 17 33 28

  Finlândia 18 2

  França 34 41 9 3 42 41

  Irlanda 48 55 29 22

  Itália 60 61 33 31

  Luxemburgo 21 47 65 22

  Países Baixos 25 27 49 48

  Portugal 47 54 27 30

  Suécia 22 62

  Reino Unido 28 27 18 14 36 36

  EUR 15 43 44 12 11 11 9 34 36

$X[tOLRV�SHU�FDSLWD
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66. O Quadro 21 apresenta, simultaneamente em termos de auxílios

estatais totais e de auxílios à indústria transformadora, o auxílio SHU

FDSLWD na União Europeia. Apesar de a correlação não ser importante,

os montantes de auxílio SHU� FDSLWD tendem a ser mais elevados nos

Estados-Membros mais prósperos. O recurso a elevados orçamentos

para auxílios pode constituir o reflexo de fortes pressões que podem ser

em especial associadas ao grande número de auxílios DG�KRF que se

verifica em certos Estados-Membros.
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4XDGUR���

$X[tOLRV� HVWDWDLV� SHU� FDSLWD� QD� 8QLmR� (XURSHLD�� HP� PpGLD�� GXUDQWH� R� SHUtRGR

����±����

0RQWDQWHV�WRWDLV�GH
DX[tOLRV�HVWDWDLV�

'RV�TXDLV��$X[tOLRV�j

,QG~VWULD
WUDQVIRUPDGRUD

em Meuros euros per
capita

Em Meuros Euros per
capita

População

Em milhões

Áustria
1184 147 537 67 8,06

Bélgica
2483 244 936 92 10,16

Dinamarca
1202 228 725 138 5,26

Alemanha
30402 371 13547 165 81,90

Grécia
959 92 657 63 10,48

Espanha
5365 137 2472 63 39,27

Finlândia
432 84 383 75 5,12

França
13566 232 4284 73 58,37

Irlanda**
622 172 395 109 3,63

Itália
16389 286 10451 182 57,40

Luxemburgo
67 161 46 111 0,42

Países Baixos
1876 121 674 43 15,53

Portugal
842 85 537 54 9,93

Suécia
1509 171 394 45 8,84

RU
4698 80 1640 28 58,80

(85���
81596 219 37680 101 373,16

Preços de 1996

* Não incluindo a agricultura e os transportes marítimos.

** Não incluindo o ICT.
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67. Os auxílios concedidos à indústria transformadora na União Europeia

durante o período em análise 1995-97 ascendem, em termos de média

anual, a cerca de 37,7 mil milhões de euros, sem incluir 391 milhões de

euros correspondentes a perdas de receitas fiscais a título do ICT em

1997. O valor correspondente para a Comunidade dos Doze é de

36,4 mil milhões de euros. Comparado com os 42 mil milhões de euros

de auxílios concedidos anualmente durante o período anterior de 1993-

1995, regista-se uma diminuição de 13%. Deve, no entanto, notar-se

que a redução em termos globais do volume de auxílios se deve quase

exclusivamente a uma importante diminuição dos níveis de auxílio em

três Estados-Membros – na Alemanha e, em menor medida, em Itália e

em França. Se se excluírem os dados relativos aos novos /lQGHU

alemães – com uma diminuição considerável de 30% – na comparação

das médias de períodos de três anos, a tendência no sentido da redução

do volume de auxílio na Comunidade Europeia observada nos períodos

precedentes não teria prosseguido.

68. Persistem grandes disparidades entre os Estados-Membros a nível dos

auxílios que concedem. Estas diferenças podem ser quantificadas

através da expressão dos auxílios à indústria transformadora em

percentagem do valor acrescentado: o nível de auxílio observado na

Grécia, com o valor mais elevado, é seis vezes inferior ao nível de auxílio

mais reduzido observado no Reino Unido e na Suécia. No entanto, os

níveis de auxílio observados nos Estados-Membros revelam uma

tendência progressiva para a convergência, isto é, as diferenças entre os

níveis de auxílios concedidos estão a diminuir.

69. Quando as disparidades entre os Estados-Membros são abordadas

numa perspectiva de coesão, afigura-se que a quota de auxílios nos

quatro países da coesão – Grécia, Irlanda, Portugal e Espanha –

aumentou de cerca de 7,5 % do total dos auxílios à indústria

transformadora na EUR 12 durante o período anterior para cerca de

11% em 1995–1997. A título de comparação, a quota das quatro

maiores economias – Alemanha, Itália, França e Reino Unido – em
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termos de auxílios à indústria transformadora diminuiu de 87% para

82 % (a Alemanha representa 37%, a Itália 28%, a França 12% e o

Reino Unidos 5% do total EUR 12.) Apesar de se situar ainda a um

nível muito elevado, a importância relativa destes países diminuiu em

proveito dos países da coesão. No entanto, quando se excluem os

auxílios DG�KRF, a quota de auxílios dos países da coesão aumenta de

7,5% para apenas 9,5% quando se comparam os períodos abrangidos

pelos dois relatórios.

70. No que se refere à forma sob a qual os auxílios são concedidos, a nível

comunitário, as despesas orçamentais constituem a forma preferida,

representando cerca de 75% dos auxílios concedidos à indústria

transformadora. Em comparação com as despesas fiscais, a preferência

pelo primeiro tipo de auxílios, aliás mais transparente em termos de

intervenção do Estado, não é uniforme entre os diferentes Estados-

Membros. Enquanto em alguns deles, praticamente todos os auxílios,

mais de 90%, são concedidos sob forma de despesas orçamentais,

noutros, como a França, Irlanda, Itália e Portugal, mais de 30% dos

auxílios totais concedidos à indústria transformadora são concedidos sob

forma de desagravamentos fiscais.

71. Em termos de objectivos prosseguidos, a maior parte dos auxílios

concedidos ao sector industrial na União, 57%, apresenta objectivos

regionais, na sua maior parte orientados para as regiões mais

desfavorecidas, isto é, as regiões elegíveis para beneficiarem de auxílios

regionais a título do nº3, alínea a), do artigo 92º do Tratado CE. Esta

quota desce para 51% se não se tiver em consideração os auxílios

excepcionais concedidos pelo THA e respectivos sucessores aos novos

/lQGHU alemães. Os auxílios concedidos para objectivos horizontais,

nomeadamente para a promoção da investigação e desenvolvimento e a

favor do ambiente, bem como às pequenas e médias empresas,

representam 31%. A quota dos auxílio sectoriais no total dos auxílios à

indústria transformadora, de 12%, continua elevada.

72. Tal como já apurado nos anteriores relatórios, continuou a ser concedido

numa base DG� KRF a empresas individuais um volume relativamente
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importante de auxílios fora de regimes que promovem objectivos de

carácter horizontal, sectorial ou regional. Na indústria transformadora e

nos sectores dos serviços financeiros e dos transportes aéreos,

considerados em conjunto, um número limitado de auxílios individuais

de volume considerável é responsável por uma parte desproporcionada

do total dos auxílios concedidos. Os auxílios DG� KRF concedidos

principalmente para efeitos de recuperação e reestruturação de

empresas são precisamente os mais nefastos em termos de distorção

da concorrência. Na indústria transformadora, o seu volume aumentou

de 6% dos auxílios totais concedidos neste sector em 1992 para 10%

em 1997. Se forem adicionados os auxílios concedidos aos novos

/lQGHU alemães através do Treuhandanstalt/BvS - que podem ser

considerados equivalentes a auxílios DG� KRF - a percentagem

relativamente ao total dos auxílios à indústria transformadora aumentou

de 19% em 1992 para 37% em 1994, tendo subsequentemente sofrido

uma redução para 20% em 1997.

73. Os auxílios estatais totais na EUR 15 ascenderam, em média anual, a

cerca de 95 mil milhões de euros no período 1995-1997, não incluindo o

ICT referido no ponto 9. O valor correspondente para a EUR12 é de 88

mil milhões de euros, a comparar com 101 mil milhões durante o período

anterior de 1993-1995 (dos quais 2,9 mil milhões contabilizados a título

dos programas sociais no sector carbonífero). Registaram-se diminuições

de cerca de 10% nos sectores da indústria transformadora e dos

transportes e uma diminuição mais acentuada no sector das pescas. Os

sectores da agricultura e do carvão representam, cada um, cerca de 11%

do auxílio total. As alterações dos auxílios ao sector dos serviços

financeiros deverão apresentar a mesma natureza transitória que a

verificada a nível dos transportes aéreos.
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74. A introdução histórica do euro reforçou de forma significativa o Mercado

Único. O apoio dos governos sob forma de auxílios estatais concedidos

a nível nacional passou a constituir uma das únicas formas a que as

empresas podem recorrer para se protegerem da concorrência, uma

concorrência aliás muito mais intensa do que no passado. Por outro

lado, a introdução da moeda única exigiu a aplicação pelos Estados-

Membros de uma rigorosa disciplina orçamental. Consequentemente, e

uma vez que as subvenções constituem uma das últimas possibilidades

de intervenção estatal que não só ameaça distorcer a concorrência,

como representa uma parte não negligenciável das despesas públicas,

o nível dos auxílios estatais deve ser firmemente mantido sob controlo.

No controlo dos auxílios estatais que assegura, é evidente que a

Comissão autoriza auxílios para muitas finalidades quando estas são

consideradas de interesse comum. Exemplos de auxílios relativamente

aos quais a Comissão tem manifestado claramente uma atitude favorável

são os auxílios à I&D, às PME, à formação, à protecção do ambiente e os

auxílios regionais. No entanto, o persistente elevado nível dos auxílio e o

facto de a diminuição actualmente registada se dever à redução

excepcional ocorrida na Alemanha constituem fortes razões para que a

Comissão continue a exercer pressão sobre os auxílios estatais na

Comunidade.

75. O reforço do controlo dos auxílios estatais constitui também um

elemento essencial da luta contra o desemprego, que constitui uma

prioridade fundamental da União Europeia. A política de concorrência e,

em especial, o controlo dos auxílios estatais, constituem políticas

comunitárias que promovem a eficiência económica e propiciam um

desenvolvimento sustentável e a criação de postos de trabalho viáveis.

Não se pode permitir que medidas de auxílio protejam sectores ou

empresas não viáveis, permitindo que o desemprego seja exportado de

um Estado-Membro para outro. Foi neste contexto que o recente

Conselho Europeu de Viena abordou a questão específica da
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concorrência fiscal prejudicial. Reconhece-se que uma concorrência leal

em termos fiscais contribui para o bom funcionamento do Mercado

Único. Mas a concorrência fiscal prejudicial, quando aumenta a carga

fiscal sobre o trabalho em comparação com outros factores de

produção mais móveis, pode ter um efeito negativo na situação de

emprego. A Comissão tomou já medidas a este nível, através da

publicação de uma Comunicação relativa aos auxílios de carácter fiscal

em que dá orientações aos Estados-Membros sobre a forma como o

artigo 92º é aplicável na área da fiscalidade directa das empresas. Além

disso, a Comissão começou a examinar as medidas de carácter fiscal

existentes à luz das regras em matéria de auxílios estatais.

76. Além disso, a Comissão começou igualmente a investigar os auxílios

concedidos às PME para efeitos de investimento directo estrangeiro.

Apesar de os auxílios concedidos a tais investimentos poderem reforçar

o desenvolvimento da economia de alguns países, podem também

encorajar as deslocalizações e contrariar os esforços envidados pela

União no sentido da criação de emprego. Além disso, este tipo de

auxílios pode colidir com a proibição dos subsídios à exportação

constante do Acordo da OMC sobre subvenções e medidas de

compensação. Dados provisórios constantes do presente relatório

revelam que este tipo de auxílios registou um aumento, o que justifica

uma análise da situação no futuro.

77. O Conselho Economia e Finanças de 1 de Maio de 1998 adoptou uma

declaração em que salienta a importância, no contexto da UEM, de

reforçar a eficiência dos mercados dos produtos e dos capitais. O

Conselho Europeu de Cardiff de 15-16 de Junho deu seguimento

aquela declaração mediante a instituição de um procedimento de

controlo do funcionamento dos mercados dos produtos e dos capitais e

dos progressos registados a nível das reformas estruturais. O Conselho

Europeu de Cardiff realçou a necessidade de promover a concorrência

e reduzir distorções como os auxílios estatais. Nos seus relatórios sobre

o funcionamento dos mercados de produtos e de capitais

(COM(1999)10) e as reformas económicas e estruturais
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(COM(1999)61), a Comissão convidou os Estados-Membros a

considerarem o nível e o carácter adequado das intervenções públicas

nas actividades do mercado e a fixarem objectivos e um calendário

precisos para a redução dos orçamentos globais de auxílio. O Conselho

Mercado Interno de 25 de Fevereiro de 1999 declarou, nas suas

conclusões, que, no sentido de aumentar a eficiência económica, são

necessários esforços para reduzir o nível global dos auxílios estatais,

reorientando o apoio prestado, através de medidas transparentes, para

objectivos de interesse comum como o emprego.

78. O Conselho Europeu de Viena convidou igualmente o Conselho

Mercado Interno a apresentar uma avaliação do cumprimento das

metas em termos de principais distorções do mercado, tal como

identificadas no Plano de Acção para o Mercado Único, e que incluíam

justamente o controlo dos auxílios estatais. A maior parte dos objectivos

fixados no domínio dos auxílio estatais foram, em geral, alcançados.

Uma série de novos instrumentos jurídicos anunciados em anteriores

relatórios foram agora adoptados, para ajudar a Comissão a assegurar

plenamente o cumprimento do artigo 92º do Tratado CE e a tratar o

número substancial de casos individuais de auxílios estatais. Em

especial, o Regulamento de habilitação��� proporciona à Comissão a

base legal para isentar da obrigação de notificação certas categorias de

auxílios estatais, tais como os auxílios às PME, à investigação e

desenvolvimento, a favor do ambiente e à formação. Desta forma, a

Comissão poderá centrar os seus recursos e esforços nos casos de

auxílio mais complexos e importantes, aumentando a eficiência da sua

intervenção. Além disso, o Regulamento processual, que entrará em

vigor no primeiro semestre de 1999, não só proporcionará uma maior

segurança através da codificação da prática existente da Comissão e

da jurisprudência do Tribunal, como permitirá à Comissão reforçar a

                                                

20 Regulamento (CE) nº 994/98, de 7 de Maio de 1998, relativo à aplicação dos artigos 92º e
93º do Tratado que institui a Comunidade Europeia a determinadas categorias de auxílios
estatais horizontais (JO L 142, 14.05.1998).
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disciplina em matéria de auxílios estatais, nomeadamente em matéria

de recuperação dos auxílios.

79. Os resultados do presente relatório revelam que o nível de auxílios

concedidos pelos Estados-Membros para efeitos da reestruturação da

sua indústria transformadora está actualmente em diminuição. Nos

próximos dois a três anos, deverá assistir-se à mesma tendência em

relação à reestruturação dos transportes aéreos e dos serviços

financeiros. No entanto, a propensão permanente de alguns

Estados-Membros para concederem montantes relativamente elevados

de auxílios DG� KRF reforça a necessidade de revisão por parte da

Comissão das suas Orientações em matéria de auxílios de emergência

e à reestruturação, tal como previsto no contexto do Plano de Acção

para o Mercado Único. Mesmo os auxílios destinados a restaurar a

viabilidade de empresas ou para atenuar as consequências sociais do

processo de ajustamento em certos sectores pode ter pesados custos

em termos de oportunidades perdidas de utilização eficaz dos recursos.

Prejudica-se um crescimento económico sustentável e a criação de

novos postos de trabalho e existe um risco real de desperdício das

vantagens propiciadas pelo Mercado Único quando se mantêm em

actividade empresas não rentáveis. A Comissão manterá, assim, a sua

posição de que não podem ser concedidos auxílios de emergência e à

reestruturação como pretexto para proteger sectores duvidosos ou

empresas inviáveis.

80. No que se refere à coesão na União Europeia, as conclusões do

relatório indicam que o diferencial entre o nível de auxílios estatais

concedido nos Estados-Membros mais ricos e nos quatro países da

coesão está a diminuir lentamente. O grau de dispersão entre os

diferentes Estados-Membros está igualmente a diminuir, sobretudo

quando os auxílios são expressos enquanto percentagem do valor

acrescentado. Esta evolução, que resulta actualmente da redução

registada na Alemanha e em Itália, deve manter-se. Com as novas

Orientações em matéria de auxílios com finalidade regional, a Comissão

pretende assegurar que os auxílios regionais apoiam investimentos
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viáveis que contribuem de forma duradoura para o desenvolvimento

regional. Do mesmo modo, o recente Enquadramento multissectorial

para os auxílios regionais tem o efeito de proteger os países ou regiões

menos favorecidos com recursos financeiros mais limitados das

possibilidades de escalada de auxílios por parte das regiões mais ricas.

Deve reconhecer-se que o elevado nível de auxílios estatais, sobretudo

nos Estados-Membros mais ricos, constitui um risco potencial para o

objectivo da coesão, uma vez que é evidente que os países da coesão

não podem competir com os níveis de auxílios concedidos pelos países

mais ricos.

81. Em Junho de 1993, foi reconhecido no Conselho Europeu de

Copenhaga que os interesses económicos, políticos e de segurança

dos países da Europa Central e Oriental (PECO) e da União seriam

melhor servidos através da rápida criação de laços estreitos com os

países com economias de transição. Nos três anos seguintes, foram

assinados Acordos de Associação e de Cooperação com dez PECO.

Seguiram-se acordos com a Rússia, com os Novos Estados

Independentes e com outros países. Estes acordos incluem, todos eles,

disposições em matéria de concorrência e de controlo dos auxílios

estatais baseadas no modelo da União, constituindo o processo de

aplicação destes acordos um desafio de importância fundamental à

medida que a disciplina dos auxílios estatais é gradualmente alargada a

estes países. Em geral, a adopção e a aplicação adequada por países

terceiros das regras de execução em matéria de auxílios estatais são,

para além de considerações de política mais vastas, também

consideradas como um importante passo no sentido da redução das

fricções comerciais entre a Comunidade e o país terceiro em causa. Se

executadas adequadamente, podem eliminar a necessidade de as

partes recorrerem ao Acordo da OMC em matéria de subvenções, que

se pode traduzir na aplicação de medidas de compensação em caso de

subvenções. A tarefa prioritária da Comissão consiste em ajudar estes

países a criar um sistema de controlo dos auxílios estatais credível,
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contribuindo assim para o estabelecimento de um clima concorrencial

semelhante ao da Comunidade.

82. Este aspecto é particularmente importante na perspectiva das

negociações de adesão, uma vez que a observância pelos países

candidatos do acervo em matéria de auxílios estatais com bastante

antecedência em relação à adesão propriamente dita constitui uma

forma de preencher os critérios de adesão no domínio do controlo dos

auxílios estatais. A Comissão está empenhada em acompanhar de

perto a evolução no domínio dos auxílios estatais, no sentido de

assegurar um grau suficiente de transparência, que é fundamental para

assegurar a observância das regras comunitárias em matéria de

auxílios estatais nestes países. O presente relatório constitui assim uma

referência para os países associados, com base no qual poderá ser

assegurado o necessário grau de compatibilidade.

83. O controlo dos auxílios estatais deve ser exercido não só na perspectiva

da manutenção de uma concorrência leal e equitativa na União, mas

também a nível mundial, no sentido de uma pressão no sentido da

diminuição das intervenções estatais que distorcem a concorrência e

afectam o comércio. O sistema comercial multilateral deve, assim, ser

reforçado à luz dos objectivos da política da concorrência europeia.

Para o efeito, a Comissão, em colaboração com os Estados-Membros,

deve lutar contra todas as práticas anticoncorrenciais que ameaçam a

indústria europeia, defendendo a adopção de disciplinas mais rigorosas

em matéria de subvenções em três frentes. Em primeiro lugar, sob os

auspícios da Organização Mundial do Comércio, em especial do seu

Acordo em matéria de subvenções. Em segundo lugar, no âmbito de

acordos bilaterais com países terceiros em que os princípios de uma

rigorosa disciplina em matéria de subvenções continuará a constituir a

dimensão fundamental. Em terceiro lugar, a União deveria, nas

instâncias internacionais adequadas, continuar a encorajar a melhoria

das normas internacionais do trabalho e, LQWHU�DOLD, atenuar os eventuais

efeitos de distorção no comércio de normas não adequadas.
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O objectivo deste anexo é o de fornecer informação de base sobre as
metodologias e as fontes dos dados utilizados na elaboração do presente
relatório sobre os auxílios estatais, nomeadamente em relação a:

I. Âmbito do estudo

Domínios excluídos

II. Categorias, formas e objectivos dos auxílios

III. Natureza dos dados, fontes e métodos de avaliação do elemento de
auxílio

IV. Questões específicas

- Investigação e desenvolvimento (I&D)

- Produtos agro-alimentares

- Formação e emprego

- Adesão dos três novos Estados-Membros
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1. O presente Anexo técnico explica as linhas metodológicas e de
análise estatística utilizadas. Actualiza o Anexo técnico incluído no
relatório anterior.

O Relatório centra-se nos auxílios estatais às empresas
abrangidos pelo âmbito de aplicação dos artigos 92º e 93º do
Tratado CE e do artigo 95º do Tratado CECA. Consequentemente,
os valores não incluem as medidas de carácter geral (que, no caso
de falsearem a concorrência, devem ser tratadas ao abrigo do
artigo 101º do Tratado CE).

2. Não foram abordadas as seguintes medidas ou domínios:

2.1. Auxílios cujos beneficiários não são empresas

- Auxílios às famílias

- Auxílios aos deficientes

- Auxílios para infra-estruturas

- Auxílios a estabelecimentos de ensino, hospitais, e habitação
social

- Auxílios para centros públicos de formação profissional

- Ajuda directa aos países em desenvolvimento

2.2. Medidas de carácter geral e outras medidas

- Diferenças entre os diversos sistemas fiscais e sistemas gerais de
segurança social nos Estados-Membros (amortizações, défice da
segurança social, etc.)

- Contingentes aduaneiros, aquisições públicas, restrições de
mercado, normas técnicas

- Regimes fiscais específicos (cooperativas, empresários,
trabalhadores por conta própria, etc.)21

- Redução geral do IVA (por exemplo, produtos alimentares no
Reino Unido)

2.3. Auxílios concedidos por organizações supranacionais e
multinacionais

- Fundos comunitários (FEDER, FEOGA, etc.)

                                                

21 No entanto, uma taxa inferior à taxa normal do imposto sobre as sociedades aplicável às
pequenas e médias empresas constitui um auxílio que foi incluído (por exemplo, no caso
da Alemanha).
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- Financiamento concedido pelo BEI e pelo BERD

- Auxílios à Agência Espacial Europeia

2.4. Tipos de auxílios específicos

- Defesa (ver ponto 11.1 do presente Anexo)

- Medidas no domínio da formação e do emprego (ver ponto 12)

- Obras públicas

,,��&DWHJRULDV��IRUPDV�H�REMHFWLYRV�GRV�DX[tOLRV

3. Categorias de auxílios

Qualquer auxílio representa um custo ou uma perda de receitas
para as autoridades públicas e uma vantagem para os
beneficiários. Contudo, o "elemento de auxílio", isto é, o benefício
financeiro definitivo contido no montante nominal transferido
depende, em grande medida, da forma como o auxílio é atribuído.
Por conseguinte, os auxílios devem ser subdivididos de acordo
com a forma como são atribuídos, tendo sido identificadas, neste
contexto, quatro categorias, cada uma delas representada por
uma letra: A, B, C, ou D, seguida pelo número 1 ou 2, consoante
se trate, respectivamente, de um auxílio orçamental (isto é, um
auxílio atribuído através do orçamento do Estado) ou de uma
redução fiscal (isto é, um auxílio concedido através do sistema
fiscal), seguido de um A se o elemento de auxílio for conhecido.
Por exemplo, C1A refere-se ao elemento de auxílio (A) de um
empréstimo em condições favoráveis (C1).

4. Grupo A (A1 + A2)

4.1. A primeira categoria (A) refere-se aos auxílios que são transferidos
na íntegra para o beneficiário. Por outras palavras, o elemento de
auxílio corresponde ao valor do capital do auxílio. Esta primeira
categoria foi subdividida em dois grupos, consoante o auxílio seja
concedido através do orçamento (A1) ou do sistema fiscal ou da
segurança social (A2).

4.2. Lista dos auxílios incluídos nas categorias A1 e A2

- Subvenções

- Bonificações de juros recebidas directamente pelo beneficiário
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- Créditos de imposto e outras medidas de carácter fiscal em que o
benefício não depende de uma obrigação fiscal (isto é, se o
crédito fiscal exceder o imposto devido, é reembolsado o montante
em excesso)

- Reduções e isenções fiscais, bem como o desagravamento das
taxas em que o benefício depende da existência de uma obrigação
fiscal

- Redução das contribuições para a segurança social

- Equivalentes de subvenção, por exemplo venda ou arrendamento
de terrenos públicos ou de propriedades a preços inferiores ao
valor de mercado.

5. Grupo B1

5.1. É necessário determinar se uma transferência financeira
efectuada pelas autoridades públicas sob a forma de participação
no capital social constitui um auxílio ao beneficiário ou
corresponde ao envolvimento do sector público numa actividade
comercial, agindo como um investidor privado em condições
normais de mercado. Consequentemente, embora as
participações de capital, nas suas diversas formas, pudessem ter
sido incluídas na primeira categoria, foram agrupadas
conjuntamente numa categoria separada (B1).

5.2. Lista dos instrumentos de auxílio incluídos na categoria B1

- Participações de capital, independentemente da forma que
revestem (incluindo a conversão de dívidas)

6. Grupo C (C1 + C2)

6.1. A terceira categoria (C) abrange as transferências em que o
elemento de auxílio é constituído pelo juro poupado pelo
beneficiário durante o período em que o capital transferido estiver
à sua disposição. A transferência financeira assume a forma de
um empréstimo em condições favoráveis (C1) ou de um
diferimento de impostos (C2). Os elementos de auxílio (C1A/C2A)
nesta categoria são muito inferiores ao valor em capital das
transferências.

6.2. Lista dos instrumentos de auxílio incluídos nas categorias C1 ou
C2

- Empréstimos em condições favoráveis, de origem pública ou
privada (as bonificações de juros são incluídas na categoria A1)

- Empréstimos participativos, de origem pública ou privada

- Adiantamentos reembolsáveis em caso de êxito
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- Disposições em matéria de tributação diferida (reservas,
amortizações aceleradas ou livres, etc.)

7. Grupo D1

7.1. A última categoria (D1) abrange as garantias, expressas em
montantes nominais garantidos. Os elementos de auxílio (D1A)
são normalmente muito menores do que os montantes nominais,
visto que correspondem à vantagem que o beneficiário recebe livre
de encargos ou a uma taxa inferior à do mercado se pagar um
prémio para cobrir o risco. No entanto, se se verificarem prejuízos
no âmbito do regime de garantia, o prejuízo total, excluindo
quaisquer prémios pagos, é incluído na categoria D1A, uma vez
que se pode considerar como uma transferência definitiva para o
beneficiário. Os montantes nominais destas garantias são inscritos
em D1 para dar uma indicação da responsabilidade potencial.

7.2. Lista dos instrumentos de auxílio incluídos na categoria D1

- Montantes cobertos por regimes de garantia (D1)

- Perdas no âmbito dos regimes de garantia, excluindo quaisquer
prémios pagos (D1A)

8. Objectivos dos auxílios

8.1. Os regimes de auxílio foram divididos em 19 rubricas, de acordo
com os respectivos objectivos sectoriais ou funcionais:

1.1. Agricultura

1.2. Pesca

2. Ind. transformadora/Serviços
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2.1. (Objectivos horizontais)

2.1.1. Investigação e desenvolvimento

2.1.2. Ambiente

2.1.3. Pequenas e médias empresas

2.1.4. Comércio

2.1.5. Poupança de energia

2.1.7. Aux. ao emprego } ver ponto 14

2.1.8. Aux. à formação }  deste anexo

2.1.9. Outros objectivos

2. Ind. transformadora/Serviços

2.2. (Sectores específicos)

2.2.1. Aço

2.2.2. Construção naval

2.2.3. Transportes (Ferroviário, aéreo, por vias
navegáveis interiores e marítimo)

2.2.4.1. Carvão (Produção corrente)

2.2.4.2. Carvão (Outros auxílios)

2.2.5. Outros sectores

2.2.6 Serviços financeiros

3. Auxílios regionais

3.1. Regiões do nº 3, alínea a), do artigo 92º

3.2. Outras regiões
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9. Lista de regiões na acepção do nº 3, alínea a), do artigo 92º válida
até 31/12/199722

Estado-Membro Regiões

Grécia ) o
Irlanda ) conjunto do
Portugal ) território

Áustria Burgenland

Alemanha Berlim (parte oriental)
Brandeburgo
Meclemburgo-Pomerânia Ocidental
Saxónia
Saxónia-Anhalt
Turíngia

Espanha Galiza
Astúrias
Cantábria
Castela e Leão
Castela-Mancha
Estremadura
Comunidade Valenciana
Andaluzia
Múrcia
Ceuta e Melilha
Canárias

França Departamentos ultramarinos

Itália Campania
Sul
Sicília
Sardenha

Reino Unido Irlanda do Norte

                                                

22 JO C 212 de 12.8.1988, pp. 2 a 10 e alterações posteriores.
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10. Regra geral, os dados foram expressos em termos de despesas
reais (ou de perda de receitas reais no caso das despesas
fiscais)23. Quando tal não foi possível, foram utilizadas as dotações
orçamentais ou os montantes previstos nos programas de
planeamento, após consulta dos Estados-Membros em causa.
Sempre que os valores não se encontravam disponíveis,
procedeu-se a uma estimativa a partir dos valores relativos a
períodos anteriores, salvo indicação em contrário.

10.1. Todos os dados foram recolhidos em moeda nacional e
convertidos para euros a preços constantes de 1996.

Os seguintes dados estatísticos utilizados no relatório foram
obtidos junto do EUROSTAT (base de dados New Cronos).

- produto interno bruto (PIB) a preços de mercado

- deflacionador implícito do PIB

- despesas públicas totais

- valor acrescentado bruto a preços de mercado para os produtos
manufacturados, agricultura e transportes

- valor acrescentado a custo dos factores para a construção naval

- população empregada, emprego total

- emprego por ramo para os produtos manufacturados e para o
carvão

- as exportações intracomunitárias de produtos industriais incluídas
nas categorias 5 e 8 da CTCI, rev. 3

O valor acrescentado bruto para a pesca foi calculado com base
nas quantidades desembarcadas.

Um pequeno número de estatísticas não disponíveis foi
completado com estatísticas provenientes da base de dados
AMECO gerida pela Direcção-Geral dos Assuntos Económicos e
Financeiros (DG II) da Comissão.

                                                

23 Deve notar-se que as despesas anuais (autorizações) nem sempre correspondem às
dotações orçamentais anuais em relação a um regime de auxílio.
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10.2. Os serviços da Comissão forneceram os valores para os
respectivos sectores de acordo com as linhas gerais a seguir
indicadas. A maior parte dos dados foi fornecida pelos Estados-
Membros.

Para a agricultura, os valores anteriores foram apresentados de
acordo com o processo previsto na Resolução dos
Representantes dos Governos dos Estados-Membros adoptada na
306ª sessão do Conselho, em 2 de Outubro de 1974, para
fornecer um registo completo de todas as medidas de auxílio
estatal em vigor. As actuais obrigações em matéria de
apresentação de relatórios tanto a nível da OCDE como da OMC
exigem igualmente a apresentação de dados sobre todas as
medidas de apoio dos Estados-Membros tanto a nível nacional
como subnacional, sendo portanto estes os dados apresentados
no presente relatório. Os valores incluem os pagamentos directos,
a redução dos custos de matérias-primas e de serviços gerais bem
como as transferências de apoio ao carácter multifuncional da
agricultura. São também incluídos a assistência prestada à criação
e manutenção de emprego nas áreas rurais, os programas
agriambientais destinados a uma utilização equilibrada da terra, a
conservação e renovação dos recursos naturais, bem como certos
programas de segurança social e pagamentos excepcionais
resultantes da crise da BSE.

Para a pesca, os valores são os apresentados pelos Estados-
Membros de acordo com o processo previsto na Resolução dos
Representantes dos Governos dos Estados-Membros adoptada na
306ª sessão do Conselho, em 2 de Outubro de 1974. No momento
da redacção do relatório, tinham sido recebidos os dados para
1997 da parte da Dinamarca, Espanha Finlândia, Portugal e Reino
Unido.

Para o carvão, os valores são os apresentados pelos Estados-
Membros em conformidade com as Decisões nºs 528/76/CECA,
2064/86/CECA e 3632/93/CECA da Comissão e resumidos na
Comunicação anual da Comissão ao Conselho sobre os auxílios a
este sector. Estes dados são repartidos em auxílios à produção
corrente e auxílios não destinados à produção corrente (isto é,
medidas especiais de segurança social para os mineiros e auxílios
para cobrir encargos herdados do passado). No entanto, a partir
de 1994, os valores relativos ao financiamento dos benefícios
sociais deixaram de ser incluídos pela Comissão na sua
comunicação anual sobre os auxílios neste sector.

Para os transportes ferroviários, os valores são os apresentados
pelos Estados-Membros nos termos do Regulamento nº 1107/70
do Conselho. Além disso, apresentados em separado, constam os
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auxílios concedidos aos caminhos-de-ferro no âmbito do
Regulamento (CEE) nº1191/69 do Conselho, com a redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) nº 1893/91 em matéria de
obrigações inerentes à noção de serviço público.

Não estão disponíveis dados relativos aos auxílios concedidos aos
transportes locais.

10.3. Indústria transformadora

No que se refere aos auxílios concedidos à indústria
transformadora, os dados foram quase exclusivamente
apresentados pelos Estados-Membros, em conformidade com o
procedimento normalizado de apresentação de relatórios anuais.
Este procedimento foi estabelecido na carta da Comissão de
22.02.1994 enviada aos Estados-Membros e actualizado na carta
da Comissão de 02.08.1995. Além disso, os valores são
verificados através das decisões da Comissão, das publicações
nacionais relativas à concessão de auxílios, das contas nacionais,
dos projectos de orçamento e de outras fontes disponíveis.

10.4. Aço e construção naval

Os valores apresentados no relatório foram retirados dos relatórios
de controlo apresentados pela Comissão ao Conselho.

10.5. Métodos de avaliação do elemento de auxílio

10.5.1. Grupo A - subvenções, isenção de impostos e de encargos
sociais, etc.

Não é necessário proceder ao cálculo do elemento de auxílio, uma
vez que o montante do auxílio corresponde à subvenção ou ao
seu equivalente.

10.5.2. Grupo B - capital social (incluindo a conversão de dívidas)

De acordo com a política definida pela Comissão, tais
intervenções constituem um auxílio quando um investidor privado,
actuando em condições normais de mercado, não tivesse
efectuado esse investimento. Ver a Comunicação da Comissão
“Aplicação dos artigos 92º e 93º do Tratado CEE e do artigo 5º da
Directiva 80/723/CEE da Comissão às empresas públicas do
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sector produtivo“, JO nº C 307 de 13.11.1993, p. 3. Este método
baseia-se no cálculo do benefício da intervenção para o
beneficiário.

10.5.3. Grupo C – empréstimos em condições favoráveis, etc.

Os elementos de auxílio (C1A/C2A) nesta categoria são muito
inferiores ao valor, em capital, dos auxílios. A partir de 1995,
quando um Estado-Membro não apresenta dados relativos ao
elemento de auxílio, passou a considerar-se uma percentagem de
15% do montante total emprestado pelo Estado, em vez de 33%
como nos anos anteriores. Este ajustamento para uma
percentagem inferior explica-se devido ao nível geralmente mais
baixo do elemento de auxílio, resultante do facto de as taxas de
juro serem também geralmente inferiores nos Estados-Membros
do que nos períodos abrangidos pelos anteriores relatórios.

No caso de adiantamentos reembolsáveis, nas situações em que
um Estado-Membro não indica o rácio de reembolso, foi
considerado que o elemento de auxílio correspondia a 90% de
todos os adiantamentos, uma vez que, em média, o rácio de
reembolso se afigurava muito baixo.

10.5.4. Grupo D - garantias.

O elemento de auxílio (D1A) é muito inferior ao capital garantido.
Quando esta informação sobre o montante exacto do elemento de
auxílio não está disponível, utiliza-se o valor dos prejuízos para o
Estado como estimativa do elemento de auxílio. Quando os dados
do Estado-Membro apenas incluem valores relativos ao capital
garantido, considera-se que o elemento de auxílio corresponde a
10% deste valor.
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11. Investigação e desenvolvimento (I&D)

11.1. Contratos de I&D

Os valores relativos aos contratos de investigação e
desenvolvimento não constam dos dados apresentados, uma vez
que, actualmente, o elemento de auxílio é impossível de
quantificar. Além disso, as fontes de informação não permitem
individualizar os contratos de investigação e desenvolvimento
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destinados especificamente a fins militares, nem avaliar o impacto
destes contratos no mercado24.

11.2. Investigação pública

Não são apresentados valores relativos a qualquer elemento de
auxílio incluído no financiamento interno de estabelecimentos de
investigação do Estado ou públicos ou da investigação realizada
por estabelecimentos de ensino superior. O financiamento público
de actividades de I&D por parte de estabelecimentos de ensino
superior ou de investigação sem fins lucrativos não é, na
generalidade, abrangido pelo nº 1 do artigo 92º do Tratado CE25.

11.3. Energia nuclear

Os Estados-Membros concedem auxílios ao sector da energia
nuclear por intermédio das suas empresas públicas ou através do
financiamento da I&D (principalmente sob forma de contratos de
I&D e de investigação pública). Apenas uma parte deste
financiamento é incluída nos dados relativos à I&D. Assim, os
dados relativos à energia nuclear incluídos nos dados I&D podem
estar subestimados.

12. Formação e emprego

Existem regimes de incentivo em diferentes Estados-Membros
para estimular ou facilitar a formação geral ou o emprego. Na
medida em que tais regimes não sejam específicos a
determinados sectores e se encontrem disponíveis em toda a
economia, constituindo, de facto, parte integrante do sistema geral
das medidas de criação de emprego, nunca são considerados
auxílios estatais. Embora diversos regimes de formação e
emprego tenham sido considerados pela Comissão como auxílios
estatais, nem todas as medidas dos Estados-Membros nestes
domínios foram examinadas até à data de forma pormenorizada.
No sentido de assegurar a comparabilidade entre
Estados-Membros dos dados apresentados, não se procedeu à
análise no presente relatório de quaisquer medidas relativas à
formação ou ao emprego. No entanto, com a aplicação dos
recentes enquadramentos relativos aos auxílios ao emprego e à
formação, poderá estabelecer-se uma distinção entre as medidas
que incluem auxílios estatais e as medidas de carácter geral,
devendo portanto os dados relativos aos auxílios à formação e ao
emprego passar a ser apresentados no futuro.

                                                

24 Ver ponto 2.5 do Enquadramento comunitário dos auxílios à investigação e
desenvolvimento, JO C 45 de 17.2.1996.

25 Ver ponto 2.4 do Enquadramento comunitário dos auxílios à investigação e
desenvolvimento.
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13. Adesão dos três novos Estados-Membros durante o período de
referência

Na comparação dos níveis de auxílio concedidos pelos Estados-
Membros, a análise dos valores dos auxílios centra-se nas médias
anuais ao longo de três anos, no período compreendido entre
1995 e 1997. Uma vez que os três novos Estados-Membros
apenas aderiram em 1995, relativamente a estes países apenas
estão disponíveis dados a partir dessa altura. Consequentemente,
para estes países não são estabelecidas comparações entre os
períodos de 1993-95 e 1995-97.
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(A metodologia utilizada nos quadros apresentados é explicitada no Anexo
técnico.)

Quadro A1 Auxílios estatais à indústria transformadora. Montantes anuais
de auxílio, 1993-1997 a preços correntes e em moeda nacional.

Quadro A2 Auxílios estatais à indústria transformadora. Montantes anuais
de auxílio, 1993-1997, a preços correntes e em euros.

Quadro A3 Auxílios estatais alemães aos novos /lQGHU.

Médias anuais, 1993-1997, em euros.

Gráfico A1 Auxílios estatais à indústria transformadora e Fundos
comunitários Social e Regional.
Médias anuais, 1993 -1997, por pessoa empregada.

Quadros A4/1-15

 Auxílios estatais totais – média anual 1995-1997 por
Estado-Membro
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em milhões, na moeda nacional

1993 1994 1995 1996 1997

   Áustria 0 0 6.449 6.646 8.521

   Bélgica 31.718 39.573 36.683 45.162 28.394

   Dinamarca 4.259 4.210 4.747 5.351 5.966

   Alemanha 38.098 38.811 29.601 24.671 23.168

   Grécia 173.600 102.339 198.820 177.941 223.574

   Espanha 167.991 168.849 418.592 441.303 326.183

   Finlândia 0 0 2.288 1.905 2.508

   França 35.198 27.057 21.158 24.496 38.026

   Irlanda 270 244 255 344 339

   Itália 20.853 17.913 23.062 19.453 18.219

   Luxemburgo 1.669 1.679 1.830 1.815 1.821

   Países Baixos 1.108 1.146 1.387 1.470 1.482

   Portugal 70.803 112.495 83.927 137.988 92.741

   Suécia 0 0 3.413 3.450 3.191

   Reino Unido 877 1.007 1.228 1.358 1.419

   EUR 15 38.877 36.594 36.272

   EUR 12 41.812 39.356 37.621 35.367 34.860

   Antigos /lQGHU alemães 6.994 6.024 5.790 5.919 5.820

   Novos /lQGHU alemães 31.104 32.787 23.811 18.752 17.348

   TOTAL 38.098 38.811 29.601 24.671 23.168
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em milhões de
euros

1993 1994 1995 1996 1997

   Áustria 0 0 489 495 616

   Bélgica 784 998 952 1.149 701

   Dinamarca 561 558 648 727 797

   Alemanha 19.675 20.167 15.798 12.920 11.794

   Grécia 646 355 656 582 723

   Espanha 1.127 1.062 2.568 2.745 1.966

   Finlândia 0 0 401 327 426

   França 5.306 4.110 3.243 3.773 5.750

   Irlanda 368 307 313 434 454

   Itália 11.325 9.354 10.826 9.930 9.443

   Luxemburgo 41 42 47 46 45

   Países Baixos 509 531 661 687 670

   Portugal 376 571 428 705 467

   Suécia 0 0 366 405 369

   Reino Unido 1.124 1.298 1.482 1.668 2.050

   EUR 15 38.877 36.594 36.272

   EUR 12 41.812 39.356 37.621 35.367 34.860
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Milhões de euros Em percentagem Em percentagem

dos auxílios totais

   Subvenções 5.327 51 39

   Isenções fiscais 1.539 15 11

   Participações no capital social 16 0 0

   Empréstimos em condições
favoráveis

3.036 29 22

   Diferimento de impostos 0 0 0

   Garantias 563 5 4

   TOTAL 10.482 100 77

Durante os anos de 1995 a 1997, os auxílios concedidos aos novos Länder

totalizaram uma média anual de 10 482 milhões de euros. Este volume

representa 77% da totalidade dos auxílios concedidos pela Alemanha à

indústria transformadora que têm vindo a diminuir desde 1993.
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I. Fundos, instrumentos e programas comunitários e intervenções CECA

Os quadros do presente anexo apresentam o volume do apoio
concedido através das principais intervenções da Comunidade e da
CECA durante o período de 1993 a 1997. O apoio a nível comunitário
concedido à infra-estrutura de carácter geral através do FEDER, o
apoio a políticas externas e os custos administrativos das Instituições
não são incluídos.

Uma vez que o efeito económico resultante da concessão de auxílios
nacionais descrito anteriormente neste relatório, (isto é, auxílios
financiados pelos orçamentos nacionais e sistemas fiscais) não é
necessariamente o mesmo das intervenções comunitárias, nem
sempre se pode proceder a uma comparação directa entre os dois.

Relativamente ao sector agrícola, por exemplo, as comparações
poderiam resultar em conclusões erróneas, devido ao facto de os
beneficiários da intervenção comunitária não serem, na maior parte
dos casos, empresas. No que diz respeito à comparação entre os
diferentes Estados-Membros, os benefícios das intervenções
comunitárias são recolhidos por todos os operadores na União,
independentemente do local onde os gastos ocorreram (isto é,
restituições à exportação ou compras de intervenção). Relativamente
à comparação entre os gastos comunitários e os gastos nacionais, os
gastos realizados pela União são fortemente influenciados pelas
diferenças entre os preços mundiais voláteis e os preços comunitários
para os produtos agrícolas, o que não se passa com a maior parte dos
gastos nacionais.

No entanto, saliente-se que pela primeira vez desde 1988, ano da
publicação do Primeiro relatório sobre os auxílios estatais, o valor total
dos auxílio estatais nacionais em diminuição progressiva notificados e
aprovados pela Comissão em 1997 se aproxima do nível do
orçamento da Comunidade para o efeito. Se se mantiver a tendência
actual, os auxílio estatais descerão para um nível inferior ao do
orçamento da Comunidade antes do final do milénio.

É apresentada seguidamente uma breve descrição das principais
intervenções CECA e dos principais fundos, instrumentos e programas
comunitários que representam cerca de dois terços do orçamento da
Comunidade em 1997. Informações pormenorizadas constam dos
respectivos relatórios anuais publicados pela Comissão Europeia e
enumerados no ponto 5.

Intervenções estruturais

Em Julho de 1993 chegou-se a acordo sobre a segunda reforma dos
Fundos Estruturais (FEOGA-Orientação, FEDER, Fundo Social,
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IFOP). Na sequência das conclusões do Conselho Europeu de
Edimburgo, procedeu-se à duplicação em termos reais, entre 1992 e
1999, dos recursos dos Fundos Estruturais atribuídos a quatro
Estados-Membros elegíveis para apoio do Fundo de Coesão (Grécia,
Espanha, Irlanda e Portugal), devendo o financiamento total dos
Fundos Estruturais atingir, no período 1994-1999, 141 471 milhões de
euros (a preços de 1992). Com a criação em 1994 do IFOP, foi
igualmente introduzido um novo instrumento destinado a apoiar a
reestruturação do sector da pesca.

No momento da elaboração do presente relatório, encontrava-se em
discussão no Conselho a proposta da Comissão relativa aos
regulamentos relativos aos Fundos estruturais para o período 2000-
2006. Estas propostas estabelecem de forma pormenorizada as
orientações que a Comissão apresentou no seu documento
estratégico “Agenda 2000 – para uma União reforçada e alargada”,
publicado em Julho de 1997. A reforma proposta dos Fundos
Estruturais articula-se em torno de três prioridades: uma maior
concentração da assistência, uma aplicação descentralizada e
simplificada dos Fundos Estruturais e um reforço da sua eficácia e
controlo.

- FEOGA-Garantia

A Secção Garantia do Fundo Europeu de Orientação e Garantia
Agrícola financia intervenções de apoio ao mercado e aos preços no
âmbito da Política Agrícola Comum (PAC) e diversas outras medidas
de carácter agrícola. Representa o sector mais importante em termos
de despesas do orçamento ( 40 440 milhões de euros em 1999, o que
corresponde a 49% do orçamento geral da União Europeia).

Desde a sua criação até 1992, a PAC constituiu um sistema geral
directo de apoio aos principais sectores agrícolas, relativamente aos
quais foram criadas organizações comuns de mercado. Na maioria
dos casos, o enquadramento jurídico de cada uma destas
organizações prestava um apoio indirecto ao rendimento dos
produtores, mantendo os preços de mercado a um certo nível:

– protecção nas fronteiras externas da Comunidade [preços limiar e
outros preços mínimos de importação apoiados por diferentes níveis
de direitos de importação aplicáveis aos produtos não comunitários
que eram, na generalidade, muito mais baixos (a nível mundial)];

– pagamento de restituições à exportação em relação aos produtos
exportados para mercados de países terceiros, com o objectivo de
reduzir o diferencial entre o preço do mercado comunitário e o preço
do mercado externo, normalmente mais baixo;

– adopção de medidas de armazenagem pública, comprometendo-se a
Comunidade a adquirir os excessos de produção não vendidos a um
preço de intervenção pré-determinado e estabelecendo, assim, um
verdadeiro preço mínimo de mercado.
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Numa situação de escassez, este sistema de apoio indirecto revelou-
se menos complexo e pesado do que um sistema de ajuda directa aos
produtores, uma vez que os pagamentos eram apenas efectuados aos
operadores que procediam a exportações ou a vendas ao preço de
intervenção, cobrindo apenas a parte da produção total que não podia
ser vendida na Comunidade ao preço de mercado. Ainda melhor, se a
produção pudesse ser vendida no mercado interno a um preço
superior ao preço de intervenção, não eram necessárias quaisquer
restituições ou qualquer intervenção por parte das autoridades.

A crise orçamental de 1983-86 (as despesas cobertas pelo
FEOGA-Garantia aumentaram de 3 927 milhões de euros em 1973
para 15 786 milhões de euros em 1983, antes de um novo aumento de
40% para 22 119 milhões de euros em 1986) decorreu do desnível
crescente entre o consumo e o fornecimento de produtos agrícolas,
que se viria ainda a alargar com o impacto da modernização e do
progresso tecnológico, mas também devido à adesão de seis novos
Estados-Membros e da criação de novas organizações comuns de
mercado.  Esta evolução tornou premente a adopção de mecanismos
de estabilização e pôs termo ao carácter ilimitado do apoio concedido
aos principais sectores agrícolas.

A reforma da PAC de 1992 constituiu um ponto de viragem essencial
no que se refere ao tipo de assistência prestada pelo FEOGA
Garantia: por um lado, o apoio deixou de estar ligado à produção em
certos sectores agrícolas importantes (cereais e carne de bovino).  As
intervenções tradicionais de apoio ao mercado foram flexibilizadas,
através da redução dos preços institucionais, o que provocou uma
redução dos preços no mercado interno, compensada pela introdução
de pagamentos directos aos produtores – sujeitos a limites máximos –
em função das áreas de cultivo ou do número de cabeças de gado em
criação ou engorda.  Além disso, foram introduzidas medidas de
acompanhamento, financiadas pelo FEOGA Garantia (arborização,
reforma antecipada e medidas agriambientais).

As propostas constantes da "Agenda 2000" representam uma
continuação e aprofundamento após 1999 da reforma lançada em
1992.  A adesão de novos Estados-Membros de prosperidade relativa
mas com um importante sector agrícola, em conjunto com a
necessidade de tornar a agricultura europeia mais competitiva (em
especial no que se refere às culturas arvenses e à produção animal),
quanto mais não seja em resposta à pressão exercida pelos parceiros
comerciais da Comunidade no âmbito da Organização Mundial do
Comércio, torna urgente uma redução do apoio tradicional
(especialmente as restituições à exportação e as compras de
intervenção) através de uma redução dos preços, acompanhada uma
vez mais por medidas de compensação sob forma de pagamentos
directos aos produtores. Por último, na linha das medidas de
acompanhamento introduzidas em 1992, propõe-se que todas as
medidas de desenvolvimento rural não abrangidas pelos programas do
Objectivo 1 sejam agrupadas no âmbito de um enquadramento único e
que o seu financiamento seja transferido para o FEOGA Garantia.  Tal
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transferência reforçará o carácter multifuncional da agricultura e do
seu financiamento pelo FEOGA-Garantia.

-FEOGA-Orientação

A intervenção do FEOGA-Orientação consiste no co-financiamento de
medidas estruturais no âmbito de programas estabelecidos com os
Estados-Membros e as Autoridades regionais destinados a:

- reforço e reorganização das estruturas agrícolas e florestais,
incluindo as relativas ao processamento e comercialização de
produtos;

- compensação relativa aos efeitos dos condicionalismos naturais
sobre a agricultura;

- reconversão da produção agrícola e desenvolvimento de
actividades adicionais para os agricultores;

- desenvolvimento do tecido social das áreas rurais e
conservação dos recursos naturais;

As acções co-financiadas em áreas abrangidas pelos Objectivos 1 e
5b dizem em especial respeito a:

- conversão, diversificação, reorientação e ajustamento do
potencial de produção agrícola;

- promoção, rotulagem e investimento em produtos de qualidade
da agricultura e da indústria florestal local ou regional;

- desenvolvimento de estruturas e de infra-estruturas rurais;

- medidas destinadas à diversificação, principalmente as que
permitem aos agricultores desenvolver actividades múltiplas;

- renovação e desenvolvimento das aldeias e protecção e
conservação do património rural;

- promoção do investimento no turismo e no artesanato;

- introdução de instrumentos de prevenção adequados em caso
de catástrofes naturais (principalmente nas regiões de objectivo
1), restabelecendo o potencial agrícola e florestal danificado por
desastres naturais;

- irrigação, protecção do ambiente e recuperação da paisagem;
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- exploração do pleno potencial das florestas;

- criação de serviços de aconselhamento agrícola e florestal e de
formação profissional.

-IFOP

A assistência estrutural ao sector da pesca remonta a 1971, ano em
que foi acordado utilizar fundos do FEOGA-Orientação para fomentar
a construção e modernização dos navios de pesca costeira e do alto,
bem como a transformação e comercialização do peixe. Em 1978, as
regras iniciais foram substituídas por um conjunto de medidas
provisórias de efeito anual, cujo âmbito de aplicação foi alargado a fim
de abranger a reestruturação da frota costeira e o desenvolvimento da
aquicultura.

Em 1983, começou a ser aplicado um sistema abrangente de
programas plurianuais, com base em regimes que permitem a
concessão de auxílios destinados à reestruturação da indústria
transformadora e à conversão das actividades de pesca. Em 1986, a
necessidade de reforçar esta abordagem teve como consequência o
agrupamento do conjunto das medidas estruturais relativas à
modernização da frota e à aquicultura marinha num único quadro
regulamentar.

Os regimes destinados a apoiar a transformação e a comercialização
dos produtos da pesca foram instituídos a partir de uma outra base,
partilhada com a política estrutural, relativa à transformação e
comercialização dos produtos agrícolas. Durante um longo período, o
mesmo regulamento abrangeu a transformação e a comercialização
de ambos os tipos de produtos. No entanto, no sentido de assegurar
que os requisitos específicos da pesca eram plenamente tomados em
consideração, procedeu-se a uma separação em 1989, passando a
partir daí a transformação e comercialização dos produtos da pesca a
dispor de regulamentação própria, integrada desde então nas
disposições dos Fundos Estruturais da Comunidade.

Em 1993 os elementos estruturais da Política Comum das Pescas
(PCP) estavam ultrapassados, tendo sido introduzidas três alterações
principais. Esta evolução permitiu assegurar uma maior coerência
entre os diversos aspectos desta política, eliminar a separação até
então existente entre a PCP e outras actividades comunitárias e ter
em consideração a evolução registada no sector. As medidas
estruturais da PCP foram integradas no sistema comunitário dos
Fundos Estruturais quando se procedeu à sua reforma em 1993. Além
disso, os diferentes meios financeiros disponíveis para a pesca foram
reagrupados num fundo denominado Instrumento Financeiro de
Orientação das Pescas (IFOP). Este Instrumento tem um duplo
objectivo: contribuir para os objectivos da PCP e dar um contributo
próprio para reforçar a coesão económica e social. No âmbito do
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financiamento do IFOP foi dado apoio a medidas estruturais nos
sectores da captura, comercialização, transformação e aquicultura,
criação de zonas marinhas protegidas nas águas costeiras e o
desenvolvimento de instalações portuárias. A modernização e a
eliminação de capacidades excedentárias foram prosseguidas em
paralelo. Beneficiaram igualmente de apoio outras actividades como a
promoção e identificação de novos mercados e medidas de carácter
social.

-Fundo Social

Os objectivos do Fundo Social consistem na melhoria das
possibilidades de emprego dos jovens (de menos de 25 anos) e de
outros grupos que se reconhece necessitarem de apoio
(desempregados de longa duração, deficientes, trabalhadores
migrantes e outros grupos socialmente desfavorecidos). O fundo
participa assim no financiamento de operações conduzidas por
operadores públicos ou privados nos seguintes domínios:

- prevenção do desemprego de longa duração;

- formação profissional;

- assistência técnica relativa à criação de emprego;

- adaptação dos trabalhadores a alterações industriais e no
aparelho produtivo.

Todos os pedidos de assistência são apresentados através dos
Estados-Membros.

O financiamento a partir do Fundo Social é pago numa base horizontal
e não numa base sectorial, não sendo possível desta forma uma
extrapolação correspondente ao conceito de auxílio na acepção do
artigo 92º do Tratado CE.

-Fundo Regional

A finalidade do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional
(FEDER) é contribuir para a correcção dos principais desequilíbrios no
interior da Comunidade, prestando apoio financeiro:

- às regiões que sofrem de um atraso de desenvolvimento
(Objectivo 1);

- às regiões industriais em declínio (Objectivo 2);

- às zonas rurais em situação difícil (Objectivo 5b).

- desenvolvimento das regiões com uma densidade populacional
extremamente baixa (Objectivo 6)
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Estas formas de apoio incidem principalmente em infra-estruturas,
recursos humanos e investimentos produtivos.

Dado que os auxílios são geralmente concedidos, no quadro do
FEDER, numa base horizontal e não numa base sectorial, nem
sempre é possível individualizar as despesas que correspondem ao
conceito de auxílio estatal na acepção do artigo 92º do Tratado CE.
Em alternativa, foram tomados em linha de conta os valores relativos à
indústria transformadora e serviços e ao desenvolvimento económico;
por conseguinte, os dados obtidos com esta abordagem só permitem
uma visão geral do nível dos auxílios do FEDER.

-Instrumento Financeiro de Coesão - Fundo de Coesão

Na sequência da inclusão do princípio do Fundo de Coesão no
Tratado de Maastricht, o Conselho Europeu de Edimburgo decidiu
criar o Instrumento Financeiro de Coesão, no âmbito do qual foi
concedido apoio financeiro comunitário aos Estados-Membros
beneficiários a partir de 1993, antes da entrada em vigor do Tratado
que permitiu formalmente a criação do Fundo de Coesão em Maio de
1994.

A Comissão adoptou uma proposta de regulamento de criação do
Instrumento Financeiro de Coesão com base no artigo 235º do
Tratado, tendo sido subsequentemente adoptado pelo Conselho em
30.4.1993, com efeitos até ao final de 1994.

O Fundo de Coesão foi criado pelo artigo 130º-D do Tratado CE, com
a redacção que lhe foi dada pelo Tratado de Maastricht, representando
uma nova fase da política de solidariedade iniciada principalmente
pelos Fundos Estruturais. Este Fundo constitui uma contribuição
específica e complementar, dado basear-se principalmente nas
necessidades decorrentes da perspectiva da União Económica e
Monetária (actualmente em processo de concretização). Desde o
início, o Fundo assumiu uma identidade própria com base em três
grandes princípios.

O primeiro é o seu limitado âmbito de aplicação: o Protocolo relativo à
coesão económica e social estabelece que o Fundo de Coesão
“fornecerá contribuições financeiras comunitárias para Estados-
Membros com um PNB per capita inferior a 90% da média
comunitária“.

Em segundo lugar, o apoio limita-se a um financiamento parcial de
projectos nos domínios do ambiente e das redes transeuropeias de
transportes.

Em terceiro lugar, como consequência da sua relação com a criação
da União Económica e Monetária, o Fundo presta apoio aos Estados-
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Membros que conceberam um programa em conformidade com as
condições em matéria de défices públicos excessivos, tal como
estabelecido no artigo 104º-C.

Além disso, o Instrumento Financeiro de Coesão e posteriormente (a
partir de Maio de 1994) o Fundo de Coesão contribuíram para o
objectivo da coesão. Porém, dado que a maior parte dos créditos
disponíveis foram atribuídos a projectos de infra-estruturas e não a
investimentos produtivos, os respectivos valores são apresentados no
Quadro B unicamente a título informativo.

-Investigação e desenvolvimento tecnológico comunitários (IDT)

O Quarto Programa-Quadro para Acções Comunitárias de
Investigação e Desenvolvimento Tecnológico para o período 1994-
1998 foi adoptado em Abril de 1994. Este  Programa-Quadro inclui
todas as actividades comunitárias no domínio da investigação,
desenvolvimento tecnológico e demonstração. O seu orçamento é de
13,215 mil milhões de euros. Tem três principais objectivos de ordem
geral:

- reforçar a base científica e tecnológica da Europa e contribuir,
deste modo, para o desenvolvimento da competitividade
internacional da indústria comunitária e para promover a
qualidade de vida dos cidadãos comunitários.

- promover actividades de investigação necessárias a outras
políticas comunitárias.

- reforçar a cooperação e melhorar a coordenação e valorização
da investigação comunitária.

As actividades de investigação comunitária são conduzidas
essencialmente a dois níveis:

(i) através de acções conjuntas com terceiros, com partilha de
custos (nomeadamente projectos de IDT e redes temáticas) e
acções concertadas (acções indirectas).

(ii) no Centro Comum de Investigação (acções directas)

A DG XII (Ciência, Investigação e Desenvolvimento) gere as acções
indirectas do Programa-Quadro juntamente com a DG III (Indústria),
DG VI (Agricultura), DG VII (Transportes), DG XIII (Telecomunicações,
Mercado da Informação e Valorização da Investigação), DG XIV
(Pesca) e DG XVII (Energia). Os principais participantes nas
actividades de IDT são as universidades, os institutos de investigação
e a indústria transformadora (incluindo PME). Um valor ligeiramente
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superior a 950 milhões de euros é afectado ao apoio do Centro
Comum de Investigação Europeu.

Intervenções financeiras da CECA

O apoio financeiro da CECA é concedido sob a forma de empréstimos
e de subvenções. Os empréstimos integram-se em três categorias
principais:

- empréstimos industriais;

- empréstimos para conversão;

- empréstimos para alojamento dos trabalhadores

O facto de as instituições financeiras que canalizam estes
empréstimos não terem fins lucrativos, poderia conferir uma vantagem
ao beneficiário do empréstimo, mas esta vantagem não é considerada
um auxílio na acepção dos Tratados. A situação relativa às
subvenções é diferente. As bonificações de juros (sobre os
empréstimos) seriam normalmente consideradas como auxílios,
enquanto outras medidas, nomeadamente os pagamentos de carácter
social efectuados a antigos trabalhadores da indústria siderúrgica e
carbonífera, são menos susceptíveis de serem consideradas auxílios.

Banco Europeu de Investimento

O Banco tem por missão contribuir para a realização dos objectivos da
União Europeia ao conceder financiamentos de longo prazo
destinados a apoiar investimentos sólidos. Criado pelo Tratado de
Roma, o BEI tem como accionistas os Estados-Membros e o seu
Conselho de Governadores é composto pelos Ministros das Finanças
destes Estados. A fim de obterem apoio, os projectos e os programas
devem ser viáveis em quatro domínios fundamentais: económico,
técnico, ambiental e financeiro. Através das operações de concessão
de empréstimos do Banco e da capacidade de obter outras fontes de
financiamento, é alargado o conjunto de possibilidades de
financiamento. Através das actividades de contracção de
empréstimos, o Banco contribui para o desenvolvimento dos mercados
de capitais de toda a União. As políticas do Banco são estabelecidas
em estreita cooperação com os Estados-Membros e as outras
instituições da União Europeia. Existe igualmente uma estreita
cooperação com os sectores empresarial e bancário e com as
principais organizações internacionais na matéria.

Fundo Europeu de Investimento

O Fundo Europeu de Investimento é um organismo financeiro criado
para conceder garantias em apoio a investimentos de médio e longo
prazo em dois domínios cruciais para o desenvolvimento da economia
europeia: as redes transeuropeias (RT) e as pequenas e médias



122

empresas. O Fundo, criado em Junho de 1994, constitui uma parceria
de tipo inovador e singular na qual o Banco Europeu de Investimento e
a União Europeia, através da Comissão, cooperam com os bancos e
as instituições financeiras dos Estados-Membros. A Directiva da
Comissão de 15 de Março de 1994 concedeu-lhe o estatuto de banco
multilateral de desenvolvimento.

O objectivo fundamental do Fundo consiste em canalizar um maior
volume de capitais privados para o financiamento de infra-estruturas e
em melhorar o fluxo de recursos financeiros para o sector das PME.
Tal será realizado através do desenvolvimento de mecanismos
destinados à transferência e partilha de riscos financeiros,
centrando-se na prestação de garantias financeiras relativamente à
concessão de empréstimos de médio e longo prazo por bancos e
outras instituições financeiras.

Para além das dívidas antigas de longo prazo relativas a projectos de
RT, abrangerá igualmente aplicações privadas de capitais, emissões
de obrigações, títulos cobertos por receitas ou activos e dívidas
subordinadas. Quanto ao financiamento das PME, pode cobrir
carteiras de empréstimos, linhas de crédito e activos convertidos em
títulos.

O FEI pode igualmente adquirir participações de capital em fundos de
capital de risco.

Na prossecução da sua missão, o FEI age, numa base comercial,
como um complemento do sector bancário e em coordenação com as
outras instituições financeiras e instrumentos da União Europeia.

II. Dados estatísticos

1. O Quadro A apresenta, em termos globais, a intervenção financeira da
União durante o período de 1993 a 1997.

2. O Quadro B apresenta outros instrumentos comunitários concedidos
durante o período de 1993 a 1997.

3. Os Quadros C1 e C2 indicam, para os períodos 1993-1995 e 1995-
1997, respectivamente, o volume anual médio das intervenções
comunitárias discriminadas por Estado-Membro, sempre que possível.

4. No Anexo Técnico são apresentados dados complementares acerca
dos Fundos comunitários.

5. Para informações mais pormenorizadas acerca dos programas, fundos
e instrumentos comunitários, podem ser consultados os seguintes
documentos:

-A Situação da Agricultura na União Europeia: Relatório de 1996

ISBN 92-827-9011-8
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- Acções de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico da União
Europeia

Relatório Anual 1995 ISBN 92-827-6922-4

Annual Report 1996 ISBN 92-78-08603-7

Annual Report 1997 ISBN 92-78-23634-9

- Os Fundos Estruturais

Relatório Anual 1995 ISBN 92-827-8945-4

Relatório Anual 1996 ISBN 92-828-1790-3

Relatório Anual 1997 ISBN 92-783-9641-9

- Instrumento Financeiro de Coesão - Fundo de Coesão

Relatório Anual Consolidado 1993-1994

ISBN 92-827-5741-2

Relatório Anual 1995 ISBN 92-827-9690-6

Relatório Anual 1996 ISBN 92-827-8881-4

Annual Report 1997 ISBN 92-78-39497-1

- ECSC Financial Report 1995 ISBN 92-827-7933-5

ECSC Financial Report 1996 ISBN 92-828-0908-0.

ECSC Financial Report 1997 ISBN 92-828-3852-8

- Banco Europeu de Investimento

Relatório Anual 1995 ISBN 92-827-6307-2

Relatório Anual 1996 ISBN 92-827-9947-6

Relatório Anual 1997 ISBN 92-828-3201-5
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FEOGA Garantia – Agricultura 34.715,9 33.376,8 34.463,3 39.073,7 40.641,5

FEOGA Orientação – Agricultura 3.092,4 3.335,4 3.609,0 3.934,5 4.129,0

FEOGA Garantia – Pesca 32,4 35,5 39,4 34,1 33,5

IFOP 401,8 403.5 480,7 475,1 390,4

FUNDO SOCIAL 5.615,2 5.580,4 4.382,9 7.145,8 7.533,6

FUNDO REGIONAL (1) 1.555,5 1.899,6 1.969,8 2.261,3 2.501,7

FUNDO DE COESÃO 1.560,6 1.853,1 2.151,7 2.443,7 2.748,7

PROGRAMA-QUADRO IDT da CE 2.094,3 2.018,6 2.983,7 3.153,5 3.485,4

Subvenções CECA

   Subsídios para reinstalação Art.56.2(b) 182,4 157,0 123,8 56,3 66,0

   Auxílios sociais aço Art. 56.2(b) 60,0 86,0 41,3 0,0 -

   Auxílios sociais carvão Art. 56.2(b) 50,0 40,0 40,0 23,2 29,0

   Investigação Art. 55º 124,0 52,0 61,4 85,0 84,0

   Bonificação de juros Art. 54º/56º 114,3 51,5 11,4 36,7 1,8

TOTAL 49.598,8 48.879,4 50.358,3 58.722,9 61.644,6

(1) Parte que corresponde aproximadamente ao conceito de auxílio na acepção do artigo 92º do Tratado CE.

Os dados de 1995 incluem a Áustria, a Finlândia e a Suécia



125

4XDGUR�%

2XWURV�LQVWUXPHQWRV�FRPXQLWiULRV

Milhões de euros

���� ���� ���� ���� ����

CECA (novos empréstimos concedidos) 918,3 673,4 402,8 279,7 541,2

Banco Europeu de Investimento* 17.672,6 17.656,0 18.603,0 20.946,0 22.958,0

Fundo Europeu de Investimento** - 643,0 1.441,0 2.239,0 3.020,0

* Financiamentos concedidos na UE

** Garantias aprovadas desde a criação em 1994 (total cumulativo)



126

4XDGUR�&�
'HVSHVDV�FRPXQLWiULDV�DQXDLV�PpGLDV�SRU�(VWDGR�0HPEUR������������� HP�PLOK}HV�GH�HFXV

FEOGA
Garantia

FEOGA
Orientação

FEOGA
Garantia
Pesca

IFOP FUNDO
SOCIAL

FUNDO
REGIONAL

FUNDO
COESÃO

IDT da CE*
Programa-
Quadro *

CECA
Subvenções

TOTAL

Bélgica 1.363,5 40,9 0,3 3,9 90,2 13,7 1.512,4
Dinamarca 1.329,2 26,4 4,9 28,3 54,5 3,2 1.446,4
Alemanha 5.178,4 618,9 0,3 21,5 622,2 152,1 6.593,4
Grécia 2.626,3 377,7 0,9 35,5 403,5 232,3 333,5 4.009,6
Espanha 4.372,4 555,7 9,7 152,6 1.155,8 489,2 1.019,0 7.754,4
França 8.176,0 533,7 11,5 41,3 581,9 136,7 9.481,1
Irlanda 1.513,2 167,1 2,6 7,8 324,8 70,5 166,7 2.252,7
Itália 3.862,5 447,5 0,9 55,1 740,9 263,2 5.370,0
Luxemburgo 11,1 8,3 0,4 4,5 0,6 24,9
Países Baixos 2.057,8 21,6 0,1 6,9 166,5 12,2 2.265,1
Portugal 628,2 369,0 2,5 35.6 487,1 238,4 335,0 2.092,5
Reino Unido 2.875,1 101,4 1,9 17,5 518,6 163,7 3.678,3
Assistência técnica 0,9 0,9
Pagamentos
directos CE

120,2 0,2 120,4

2.365,5 398,4 2.763,9

TOTAL 34.113,9 3.268,2 35,7 406,5 5.150,5 1.775,6 1.855,1 2.365,5 398,4 49.366,0

Não é possível efectuar uma repartição por Estado-Membro.
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'HVSHVDV�FRPXQLWiULDV�DQXDLV�PpGLDV�SRU�(VWDGR�0HPEUR������������� HP�PLOK}HV�GH�HFXV

FEOGA

Garantia

FEOGA

Orientação

FEOGA

Garantia

Pesca

IFOP FUNDO
SOCIAL

FUNDO
REGIONAL

FUNDO DE
COESÃO

IDT da CE*

Programa-
Quadro*

Subvenções
CECA

TOTAL

Áustria 719,0 101,6 0,0 0,7 100,6 14,4 936,2
Bélgica 1.246,5 40,0 0,2 8,0 113,9 22,0 1.430,5
Dinamarca 1.320,9 21,0 5,9 20,2 53,0 5,3 1.426,3
Alemanha 5.734,1 780,1 0,2 28,7 980,4 251,5 7.775,0
Grécia 2.661,5 377,1 0,3 25,2 259,1 265,1 439,9 4.028,1
Espanha 4.393,9 776,6 7,2 191,8 1.380,0 588,4 1.347,0 8.684,9
Finlândia 425,8 113,8 0,0 9,3 83,9 40,4 673,2
França 9.013,8 502,4 11,5 32,2 604,3 179,9 10.344,2
Irlanda 1.714,5 231,7 2,5 10,8 314,4 68,0 219,2 2.561,1
Itália 4.235,0 487,5 0,2 32,5 837,7 344,8 5.937,8
Luxemburgo 18,8 3,8 0,0 0,3 4,1 0,7 27,8
Países Baixos 1.740,5 18,0 0,1 6,9 207,3 17,7 1.990,5
Portugal 664,9 323,8 3,8 36,3 505,5 236,0 439,9 2.210,2
Suécia 479,8 34,8 1,0 15,2 59,0 25,3 615,1
Reino Unido 3.605,1 78,6 2,7 29,2 851,0 184,7 4.751,4
Assistência técnica 2,0 2,0
Pagamentos directos CE 85,3 1,4 86,7

3.207,5 220,0 3.427,5
TOTAL 38.059,5 3.890,8 35,7 448,7 6.354,1 2.244,3 2.448,0 3.207,5 220,0 56.908,4

Não é possível efectuar uma repartição por Estado-Membro.


