
 

AM\1158019PT.docx  PE621.712v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

2.7.2018 B8-0304/1 

Alteração  1 

Markus Pieper 

em nome do Grupo PPE 

Caroline Nagtegaal 

em nome do Grupo ALDE 
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Proposta de resolução B8-0304/2018 

Markus Pieper 

A definição de PME 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 

Proposta de resolução Alteração 

10. Manifesta a sua preocupação pelo 

facto de os responsáveis políticos não 

estarem a prestar a devida atenção às 

empresas de média capitalização (ou seja, 

as empresas que, pelo seu crescimento, 

deixaram de preencher os critérios 

estabelecidos na definição de PME, 

embora apresentem estruturas típicas de 

uma empresa de dimensão média), apesar 

de, em virtude da sua produtividade, estas 

empresas contribuírem significativamente 

para o emprego e o crescimento; apela, por 

conseguinte, a que seja estabelecida uma 

definição própria que se aplique a estas 

empresas, de modo a permitir a adoção de 

medidas específicas em prol das empresas 

de média capitalização, evitando, 

simultaneamente, o risco de alargar o 

âmbito de aplicação da definição de PME 

de uma forma que comprometa os seus 

objetivos originais; 

10. Manifesta a sua preocupação pelo 

facto de os responsáveis políticos não 

estarem a prestar a devida atenção às 

empresas de média capitalização (ou seja, 

as empresas que, pelo seu crescimento, 

deixaram de preencher os critérios 

estabelecidos na definição de PME, 

embora apresentem estruturas típicas de 

uma empresa de dimensão média), apesar 

de, em virtude da sua produtividade, estas 

empresas contribuírem significativamente 

para o emprego e o crescimento; apela, por 

conseguinte, à Comissão para ponderar o 

estabelecimento de uma definição própria 

que se aplique a estas empresas, de modo a 

permitir a adoção de medidas específicas 

em prol das empresas de média 

capitalização, evitando, simultaneamente, o 

risco de alargar o âmbito de aplicação da 

definição de PME de uma forma que 

comprometa os seus objetivos originais; 

Or. en 

 

 


