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Alteração  2 

Angelo Ciocca 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução B8-0304/2018 

Markus Pieper 

em nome da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

A definição de PME 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. Insta a Comissão a considerar a 

possibilidade de atualizar a definição de 

PME, tendo igualmente em conta as 

previsões económicas da Comissão em 

matéria de inflação e de produtividade do 

trabalho, a fim de evitar que, nos 

próximos anos, uma adaptação se torne 

rapidamente necessária; entende que 

todas as futuras adaptações da definição 

de PME devem ser efetuadas de forma a 

salvaguardar a estabilidade a longo prazo 

desta definição; 

4.  Entende que a definição de PME 

contida na recomendação de 2003 

continua a ser mais do que adequada à 

sua finalidade, pelo que solicita à 

Comissão que não proponha quaisquer 

alterações à mesma;  

Or. en 
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Alteração  3 

Angelo Ciocca 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução B8-0304/2018 

Markus Pieper 

em nome da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

A definição de PME 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 

Proposta de resolução Alteração 

15. Solicita, por conseguinte, à 

Comissão que analise as vantagens dos 

novos critérios que devem ser tidos em 

conta aquando da classificação das 

empresas – nomeadamente a «intensidade 

de exportação» (elevado volume de 

exportação em relação ao número de 

pessoal), a «gestão em grande medida 

pelos proprietários» e o «elevado rácio de 

capital próprio» –, mantendo, 

simultaneamente, a clareza e a coerência 

das regras, e que aprecie os resultados 

dessa análise em conformidade; 

15. Considera que a classificação 

como PME se deve basear exclusivamente 

nos critérios do número de empregados, 

do volume de negócios anual, dos totais 

do balanço e da independência;  

Or. en 

 

 


