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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Nos últimos anos, a globalização, a crise financeira e a digitalização atingiram duramente o 
setor industrial e as empresas europeias, em especial as PME. Os desafios e as oportunidades 
empresariais tornaram-se cada vez mais complexos e observou-se um crescimento 
exponencial da necessidade de inovação. Esta situação obrigou, por seu turno, à criação de 
medidas de apoio a nível da UE para promover o espírito empresarial, o apoio tecnológico e 
organizacional, o acesso ao crédito e a concessão de financiamento. Tornou-se cada vez mais 
urgente criar um ambiente propício à criação de atividades inovadoras capazes de fazer face 
às novas realidades económicas e de enfrentar o desafio constituído por um mercado cada vez 
mais global. Tal só poderá ser logrado através de uma lógica de rede em que as instituições 
adotem uma filosofia colaborativa e agreguem o seu know-how e recursos, ajudando a criar 
uma cadeia especializada de apoio a empresários independentes. 

É também desejável selecionar ideias empresariais meritórias e elaborar roteiros em 
colaboração com futuros empresários que procurem entrar nos novos mercados. Importa criar, 
a nível local, uma rede de apoio a empresas em fase de arranque através de cursos de 
formação e de serviços de consultoria específicos assentes em estratégias de assistência 
técnica assaz eficazes.

Por esta razão, a relatora acolhe com agrado a continuação do atual programa COSME no 
próximo quadro plurianual. O Parlamento Europeu e, em especial, a Comissão ITRE apoiam 
plenamente as medidas destinadas a apoiar as PME na UE, reforçando a competitividade e 
eliminando os obstáculos ao acesso ao mercado e ao financiamento. Para o efeito, o programa 
COSME demonstrou ser uma iniciativa bem-sucedida da União Europeia muito apreciada 
pelas PME (tal como confirmado pela avaliação de impacto da Comissão).  Embora a relatora 
possa compreender a necessidade de fundir programas, está desapontada pelo facto de a 
Comissão reunir sob a mesma égide programas muito díspares, uma vez que tal reduz 
significativamente a visibilidade do programa COSME e do conteúdo das ações a financiar 
em conformidade com a legislação em vigor.

Por conseguinte, são propostas várias alterações ao regulamento, a fim de colmatar algumas 
lacunas existentes entre o regulamento existente e o regulamento proposto e de reforçar o 
peso e o valor da nova proposta do COSME, nomeadamente:

• destacar o perfil do programa COSME enquanto tal, fazendo referências adequadas, se for 
caso disso;
• desenvolver as iniciativas destinadas às PME elegíveis para financiamento;
• reintroduzir o conceito de sustentabilidade para as PME;
• fomentar o desenvolvimento de redes de empresas, também para permitir que as 
microempresas possam competir no mercado;
• prestar especial atenção a determinados grupos, como os jovens empresários e as mulheres, 
que demonstraram ter necessidade de apoio suplementar para desenvolver uma cultura 
empresarial;
• apoiar iniciativas em setores como o turismo, que têm uma elevada proporção de PME e 
prestam um elevado contributo para o PIB da União;      



PE627.879v02-00 4/48 AD\1166549PT.docx

PT

• aumentar o orçamento do programa, tal como estabelecido na Resolução do Parlamento, de 
30 de maio de 2018, sobre o quadro financeiro plurianual 2021-2027 e os recursos próprios, e 
introduzir certos limites orçamentais para as despesas administrativas;
• desenvolver o papel da Rede Europeia de Empresas como balcão único de serviço de apoio 
às empresas, introduzindo determinados indicadores e normas mínimos para a rede.

A relatora deseja chamar a atenção para o pluralismo sem precedentes no atual mundo 
empresarial, que apresenta diversas formas de negócio, desde as mais orientadas para o 
mercado até às que não visam fins lucrativos.  Por conseguinte, a relatora deseja que o 
programa inclua empresas da economia social que, devido às suas caraterísticas bem 
definidas, se inserem na categoria das PME, mas que, devido à sua própria natureza, estão em 
condições de reinventar os modelos empresariais e económicos em formas novas e originais.  
Estas empresas deram provas de uma maior resiliência do que as empresas tradicionais, 
graças à sua implantação a nível local e à prioridade atribuída ao emprego. É, pois, essencial 
apoiar novos modelos empresariais, como a aquisição da empresa por parte dos trabalhadores 
dessa mesma empresa (buyout), tendo em conta que as empresas da economia social estão a 
dar à economia de rede uma perspetiva inteiramente nova.  

É igualmente importante que o programa inclua, entre os beneficiários das medidas, as 
pequenas empresas locais de serviços públicos que satisfaçam os critérios para serem 
consideradas PME e realizem tarefas importantes para as comunidades locais.

A relatora sublinha a necessidade de tornar a legislação relativa às PME mais clara e mais 
fácil de compreender. Assim sendo, foram introduzidas várias alterações com o intuito de 
clarificar o processo seguido pela Comissão Europeia na atribuição de subvenções, em 
conformidade com o Regulamento Financeiro.

Embora a proposta evoque as condições de acesso das PME de países terceiros ao programa, a 
relatora gostaria de sublinhar que importa dar prioridade às empresas estabelecidas na UE. O 
programa deverá também prever a possibilidade de desenvolver ações para ajudar as PME 
com sede na UE a aceder aos mercados de países terceiros.

A lista de indicadores propostos para avaliar a eficácia do programa é demasiado vaga e 
facultaria muito pouca informação sobre a eficácia do programa COSME.  A relatora gostaria 
de introduzir novos indicadores significativos sem criar um ónus burocrático excessivo.

Por último, é indispensável que o programa seja coordenado com outras medidas de apoio às 
PME, em especial o programa InvestEU, que abarca os instrumentos financeiros acessíveis às 
PME atualmente incluídos no programa COSME, e com o Instrumento para as PME 
(Instrumento para as PME do Programa Horizonte para a Investigação) no pilar da indústria e 
da inovação.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Mercado Interno 
e da Proteção dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as 
seguintes alterações:
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Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O mercado interno é uma pedra 
angular da União Europeia. Provou desde o 
início ser um fator determinante para o 
crescimento, a competitividade e o 
emprego. Gerou novas oportunidades e 
economias de escala para as empresas 
europeias, em especial as micro, pequenas 
e médias empresas (PME), e reforçou a sua 
competitividade industrial. O mercado 
interno contribuiu para a criação de postos 
de trabalho e proporcionou um maior leque 
de escolhas e a preços mais baixos aos 
consumidores. Continua a ser um 
importante motor para a construção de uma 
economia mais forte, mais equilibrada e 
mais justa. É uma das principais 
realizações da UE e o seu melhor ativo 
num mundo cada vez mais globalizado.

(1) O mercado interno é uma pedra 
angular da União Europeia. Provou desde o 
início ser um fator determinante para o 
crescimento, o desenvolvimento 
económico, a prosperidade, a 
competitividade e o emprego. Gerou novas 
oportunidades e economias de escala para 
as empresas europeias, em especial as 
micro, pequenas e médias empresas 
(PME), os polos empresariais, as redes e 
os consórcios de empresas, e reforçou a 
sua competitividade industrial, tendo 
também por objetivo criar e reforçar uma 
cadeia de valor em que as empresas 
estejam envolvidas em todos os aspetos do 
processo. O mercado interno contribuiu 
para a criação de postos de trabalho e 
proporcionou um maior leque de escolhas e 
a preços mais baixos aos consumidores. 
Continua a ser um importante motor para a 
garantia do crescimento económico e para 
a construção de uma economia sustentável,
mais forte, mais equilibrada e 
transparente, inclusiva e mais justa. É 
uma das principais realizações da UE e o 
seu melhor ativo num mundo cada vez 
mais globalizado, e é um elemento 
fundamental para que a transformação 
numa economia sustentável e eficiente na 
utilização dos recursos e da energia seja 
bem sucedida.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 2
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Texto da Comissão Alteração

(2) O mercado interno necessita de se 
adaptar continuamente ao contexto em 
rápida mutação da revolução digital e da 
globalização. Uma nova era de inovação 
digital continua a proporcionar 
oportunidades a empresas e cidadãos e a 
criar novos produtos e modelos de negócio, 
mas constitui também um desafio em 
termos de regulamentação e execução.

(2) O mercado interno necessita de se 
adaptar continuamente ao contexto em 
rápida mutação da revolução digital, da 
atenuação das alterações climáticas e da 
globalização. Uma nova era de inovação 
digital e ecoinovação e novos modelos de 
negócio colaborativos continuam a 
proporcionar oportunidades a empresas, 
trabalhadores e cidadãos, a criar novos 
produtos, serviços e modelos de negócio 
sustentáveis, mais eficientes na utilização 
dos recursos e da energia, mas constituem
também uma oportunidade e um desafio 
para a mão de obra, a competitividade das 
empresas, a regulamentação e a execução.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Contudo, subsistem barreiras ao 
bom funcionamento do mercado interno e 
estão a emergir novos obstáculos. O 
estabelecimento de regras constitui apenas 
um primeiro passo, sendo igualmente 
importante assegurar a sua eficácia. Em 
última análise, está em causa a confiança 
dos cidadãos na União, na sua capacidade 
de realização, na sua capacidade de gerar 
emprego e crescimento e, em simultâneo, 
proteger o interesse público.

(4) Contudo, subsistem barreiras ao 
bom funcionamento do mercado interno e 
estão a emergir novos obstáculos. O 
estabelecimento de regras constitui apenas 
um primeiro passo, sendo igualmente 
importante assegurar a sua eficácia. Em 
última análise, tal significa que há que 
criar as condições necessárias para 
conseguir a confiança dos cidadãos na 
União, na sua capacidade de realização, na 
sua capacidade de gerar emprego de 
qualidade e crescimento sustentável e, em 
simultâneo, proteger o interesse público.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 5
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Texto da Comissão Alteração

(5) Existem atualmente vários 
programas de ação da União nos domínios 
da competitividade das empresas, incluindo 
as PME, da proteção dos consumidores, 
dos clientes e utilizadores finais dos 
serviços financeiros, da elaboração de 
políticas em matéria de serviços 
financeiros e da cadeia alimentar. Existem 
ainda outras atividades financiadas 
diretamente no âmbito das rubricas 
orçamentais relativas ao mercado interno. 
É necessário simplificar e explorar as 
sinergias entre as várias ações e criar um 
quadro mais flexível e ágil para financiar 
atividades destinadas a assegurar o bom 
funcionamento do mercado interno da 
forma mais eficiente em termos de custos. 
Deste modo, é necessário estabelecer um 
novo programa que reúna as atividades 
previamente financiadas no âmbito desses 
outros programas e de outras rubricas 
orçamentais pertinentes. O programa deve 
incluir igualmente novas iniciativas 
destinadas a melhorar o funcionamento do 
mercado interno.

(5) Existem atualmente vários 
programas de ação da União nos domínios 
da competitividade das empresas, incluindo 
as PME, da proteção dos consumidores, 
dos clientes e utilizadores finais dos 
serviços financeiros, da elaboração de 
políticas em matéria de serviços 
financeiros e da cadeia alimentar. Existem 
ainda outras atividades financiadas 
diretamente no âmbito das rubricas 
orçamentais relativas ao mercado interno. 
É necessário simplificar e explorar as 
sinergias e complementaridades entre as 
várias ações, gerando valor acrescentado 
através do aumento da adicionalidade, e 
criar um quadro mais flexível e ágil para 
financiar atividades destinadas a assegurar 
um mercado interno que funcione bem, 
seja eficiente, favorável ao consumidor e 
tome em consideração os aspetos 
ambientais e sociais. Deste modo, é 
necessário estabelecer um novo programa 
que reúna as atividades previamente 
financiadas no âmbito desses outros 
programas e de outras rubricas orçamentais 
pertinentes. O programa deve incluir 
igualmente novas iniciativas destinadas a 
melhorar o funcionamento do mercado 
interno.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) O programa deve também ter em 
conta o valor acrescentado para a União 
das várias intervenções, a respetiva 
eficácia e resultados, devendo as boas 
práticas ser preservadas e melhoradas. 
Deve igualmente incluir novas iniciativas 
que tenham como objetivo melhorar o 
funcionamento do mercado interno, 
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estimulando o desenvolvimento 
económico local e intervindo em situações 
em que o risco de deficiência do mercado 
seja muito elevado.

Justificação

Devem ser consideradas no contexto do programa novas iniciativas no domínio do 
desenvolvimento económico.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) É, pois, adequado estabelecer um 
programa do mercado interno, da 
competitividade das empresas, incluindo
as micro, pequenas e médias empresas, e 
das estatísticas europeias (a seguir, o 
«Programa»). O Programa deve ser 
estabelecido para o período de sete anos de 
2021 a 2027.

(7) É, pois, adequado estabelecer um 
programa do mercado interno, da 
competitividade e da sustentabilidade das 
empresas, com especial atenção para as 
micro, pequenas e médias empresas, os 
polos empresariais, as redes e os 
consórcios de empresas, e das estatísticas 
europeias (a seguir, o «Programa»). O 
Programa deve ser estabelecido para o 
período de sete anos de 2021 a 2027.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O Programa deve apoiar a 
elaboração, aplicação e execução da 
legislação da União subjacente ao bom 
funcionamento do mercado interno. O 
Programa deve também apoiar a criação 
das condições adequadas para capacitar 
todos os intervenientes no mercado interno: 
as empresas, os cidadãos, incluindo os 
consumidores, a sociedade civil e as 
autoridades públicas. Para o efeito, o 
Programa deve procurar garantir a 

(8) O Programa deve apoiar a 
elaboração, aplicação e execução da 
legislação da União subjacente ao bom 
funcionamento e ao aperfeiçoamento do 
mercado interno. O Programa deve 
também apoiar a criação das condições 
adequadas para capacitar todos os 
intervenientes no mercado interno: as 
empresas, os trabalhadores, os cidadãos, 
incluindo os consumidores, a sociedade 
civil e as autoridades públicas, com base 
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competitividade das empresas, em especial 
das PME, mas também apoiar a execução
das regras em matéria de proteção e 
segurança dos consumidores e sensibilizar 
as empresas e os cidadãos, dotando-os de 
ferramentas, conhecimentos e 
competências adequados para tomarem 
decisões fundamentadas e reforçarem a sua 
participação na elaboração das políticas da 
União. Além disso, o Programa deve 
procurar reforçar a cooperação 
regulamentar e administrativa, em especial, 
incentivando o intercâmbio das melhores 
práticas e o desenvolvimento das bases de 
conhecimentos e competências, inclusive 
através de contratações públicas 
estratégicas. O Programa deve procurar 
igualmente apoiar o desenvolvimento de 
normas internacionais de elevada qualidade 
que alicercem a aplicação da legislação da 
União. Tal inclui também o 
estabelecimento de normas no domínio da 
informação financeira e da auditoria, 
contribuindo assim para a transparência e o 
bom funcionamento dos mercados de 
capitais da União e para uma maior 
proteção dos investidores. Além disso, o 
Programa deve apoiar a elaboração de 
regras e o estabelecimento de normas, 
garantindo, tanto quanto possível, a 
participação das partes interessadas no 
processo. O Programa deve ter também por 
objetivo apoiar a aplicação e a execução de 
legislação da União que garanta um 
elevado nível de saúde humana e animal e 
de fitossanidade ao longo da cadeia 
alimentar e a melhoria do bem-estar dos 
animais.

no êxito alcançado pelo atual Programa 
para a Competitividade das Empresas e 
das PME (COSME). Para o efeito, o 
Programa deve procurar garantir a 
competitividade das empresas, em especial 
das PME, mas também apoiar as condições 
para a criação de emprego de qualidade, o 
desenvolvimento económico local, a 
aplicação de um nível elevado de proteção 
dos consumidores, de regras de segurança, 
bem como de normas ambientais, e 
sensibilizar as empresas e os cidadãos, 
dotando-os de informações, ferramentas, 
formação, conhecimentos e competências 
adequados para tomarem decisões 
fundamentadas e reforçarem a sua 
participação na elaboração das políticas da 
União. Além disso, o Programa deve 
procurar reforçar a cooperação 
regulamentar e administrativa, em especial, 
incentivando o intercâmbio das melhores 
práticas e o desenvolvimento das bases de 
conhecimentos e competências, inclusive 
através de contratações públicas 
estratégicas e do apoio aos centros de 
conhecimento digital. O Programa deve 
procurar igualmente apoiar o 
desenvolvimento de normas internacionais 
de elevada qualidade que alicercem a 
aplicação da legislação da União. Tal inclui 
também o estabelecimento de normas no 
domínio da informação financeira e da 
auditoria, contribuindo assim para a 
transparência e o bom funcionamento dos 
mercados de capitais da União e para uma 
maior proteção dos investidores. Além 
disso, o Programa deve apoiar a elaboração 
de regras e o estabelecimento de normas, 
garantindo, tanto quanto possível, a 
participação das partes interessadas no 
processo. O Programa deve ter também por 
objetivo apoiar a aplicação e a execução de 
legislação da União que garanta um 
elevado nível de saúde humana e animal e 
de fitossanidade ao longo da cadeia 
alimentar e a melhoria do bem-estar dos 
animais.
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Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Da fusão dos programas existentes 
não deve resultar menos clareza e 
transparência. A Comissão Europeia 
deve, em conjunto com os 
Estados-Membros, procurar fornecer 
informações exatas e atempadas sobre os 
programas e sensibilizar os potenciais 
beneficiários.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Um mercado interno moderno 
promove a concorrência e proporciona 
benefícios a consumidores, empresas e 
trabalhadores. Uma melhor utilização do 
mercado interno dos serviços, em constante 
evolução, permitirá ajudar as empresas 
europeias a criarem postos de trabalho e 
crescerem além-fronteiras, oferecer uma 
maior gama de serviços a melhores preços 
e manter normas elevadas de proteção dos 
consumidores e dos trabalhadores. Para 
isso, o Programa deverá contribuir para a 
eliminação dos obstáculos que ainda 
subsistem e para assegurar um quadro 
regulamentar capaz de integrar modelos de 
negócio novos e inovadores.

(9) Um mercado interno moderno 
promove a concorrência, serviços de 
elevada qualidade em benefício dos
consumidores e das empresas e das 
condições de trabalho dos trabalhadores.
Proporciona um ambiente favorável à 
criação de emprego e garante um melhor 
funcionamento de serviços de interesse 
económico geral de elevada qualidade. 
Uma melhor utilização do mercado interno 
dos serviços, em constante evolução, 
permitirá ajudar as empresas europeias a 
criarem postos de trabalho de qualidade e a 
crescerem além-fronteiras, oferecer uma 
maior gama de serviços a melhores preços 
e manter normas elevadas de proteção dos 
consumidores e dos trabalhadores. Para 
isso, o Programa deverá contribuir para a 
eliminação dos obstáculos que ainda 
subsistem e para assegurar um quadro 
regulamentar capaz de integrar modelos de 
negócio novos e inovadores coerentes com 
um elevado nível de proteção social, 
inclusive para os empresários.
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Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Os novos desafios em termos de 
regulamentação e execução prendem-se 
com o contexto em rápida mutação da 
revolução digital, em especial questões 
como a cibersegurança, a «Internet das 
Coisas» ou a inteligência artificial. Caso 
ocorram danos, é essencial a existência de 
regras estritas em matéria de segurança e 
responsabilidade pelos produtos para 
garantir uma resposta, ao nível das 
políticas, que permita aos cidadãos 
europeus, nomeadamente aos 
consumidores e às empresas, beneficiarem 
dessas regras. Assim, o Programa deve 
contribuir para a rápida adaptação e 
execução de um regime de 
responsabilidade pelos produtos da União 
que fomente a inovação.

(11) Os novos desafios em termos de 
regulamentação e execução prendem-se 
com o contexto em rápida mutação da 
revolução digital, em especial questões 
como a cibersegurança, a política de 
privacidade e a proteção dos dados, a 
«Internet das Coisas» ou a inteligência 
artificial, e as normas éticas conexas. Este 
desafio complexo, que é de caráter 
tecnológico, cultural, organizacional e 
social, deve ser abordado com o apoio de 
todos os setores e intervenientes 
envolvidos. Caso ocorram danos, é 
essencial a existência de regras estritas em 
matéria de segurança e responsabilidade 
pelos produtos para garantir uma resposta, 
ao nível das políticas, que permita aos 
cidadãos europeus, nomeadamente aos 
consumidores e às empresas, acederem a 
essas regras e delas beneficiarem. Assim, 
o Programa deve contribuir para a rápida 
adaptação e execução de um regime de 
responsabilidade pelos produtos da União 
que fomente a inovação.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A contratação pública é utilizada 
pelas autoridades públicas para garantir a 
valorização dos fundos públicos 
despendidos e contribuir para um mercado 
interno mais inovador, sustentável, 
inclusivo e competitivo. A 
Diretiva 2014/23/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, a 
Diretiva 2014/24/UE do Parlamento 

(15) A contratação pública é utilizada 
pelas autoridades públicas para garantir a 
valorização dos fundos públicos 
despendidos e contribuir para um mercado 
interno mais inovador, sustentável, 
inclusivo e competitivo. A 
Diretiva 2014/23/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, a 
Diretiva 2014/24/UE do Parlamento 
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Europeu e do Conselho50 e a Diretiva 
2014/25/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho estabelecem o quadro jurídico 
para a integração e o bom funcionamento 
dos mercados dos contratos públicos, que 
representam 14 % do produto interno bruto 
da União, em benefício das autoridades 
públicas, das empresas e dos cidadãos, 
incluindo os consumidores. Assim, o 
Programa deve apoiar medidas que 
assegurem uma maior utilização da 
contratação pública estratégica, a 
profissionalização dos adquirentes 
públicos, a melhoria do acesso aos 
mercados de contratos públicos por parte 
das PME, o aumento da transparência, a 
integridade e a melhoria dos dados, o 
fomento da transformação digital da 
contratação pública e a promoção da 
contratação conjunta através do reforço de 
uma abordagem de parceria com os 
Estados-Membros, a melhoria da recolha e 
análise dos dados, nomeadamente através 
do desenvolvimento de ferramentas 
informáticas específicas, o apoio ao 
intercâmbio de experiências e boas 
práticas, a formulação de orientações, a 
prossecução de acordos comerciais 
vantajosos, o reforço da cooperação entre 
as autoridades nacionais e o lançamento de 
projetos-piloto.

Europeu e do Conselho50 e a Diretiva 
2014/25/UE do Parlamento Europeu e do
Conselho estabelecem o quadro jurídico 
para a integração e o bom funcionamento 
dos mercados dos contratos públicos, que 
representam 14 % do produto interno bruto 
da União, em benefício das autoridades 
públicas, das empresas e dos cidadãos, 
incluindo os consumidores. As autoridades 
públicas, através da sua política de 
contratação pública, podem estabelecer e 
apoiar os mercados vocacionados para 
bens e serviços inovadores. Assim, o 
Programa deve apoiar medidas que 
assegurem uma maior utilização da 
contratação pública estratégica, uma 
utilização mais sistemática de critérios 
ambientais, sociais e de comércio justo na 
adjudicação de contratos, a 
profissionalização dos adquirentes 
públicos, a melhoria do acesso aos 
mercados de contratos públicos por parte 
das PME, das empresas da economia 
social e das redes de organizações 
empresariais, o aumento da transparência, 
a integridade e a melhoria dos dados, o 
fomento da transformação digital da 
contratação pública e a promoção da 
contratação conjunta através do reforço de 
uma abordagem de parceria com os 
Estados-Membros, a melhoria da recolha e 
análise dos dados, nomeadamente através 
do desenvolvimento de ferramentas 
informáticas específicas, o apoio ao 
intercâmbio de experiências e boas 
práticas, a formulação de orientações, a 
prossecução de acordos comerciais 
vantajosos, o reforço da cooperação entre 
as autoridades nacionais e o lançamento de 
projetos-piloto.

__________________ __________________

49 Diretiva 2014/23/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro 
de 2014, relativa à adjudicação de 
contratos de concessão (JO L 94 de 
28.3.2014, p. 1).

49 Diretiva 2014/23/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro 
de 2014, relativa à adjudicação de 
contratos de concessão (JO L 94 de 
28.3.2014, p. 1).

50 Diretiva 2014/24/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro 

50 Diretiva 2014/24/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro 



AD\1166549PT.docx 13/48 PE627.879v02-00

PT

de 2014, relativa aos contratos públicos e 
que revoga a Diretiva 2004/18/CE (JO L 
94 de 28.3.2014, p. 65).

de 2014, relativa aos contratos públicos e 
que revoga a Diretiva 2004/18/CE (JO L 
94 de 28.3.2014, p. 65).

51 Diretiva 2014/25/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro 
de 2014, relativa aos contratos públicos 
celebrados pelas entidades que operam nos 
setores da água, da energia, dos transportes 
e dos serviços postais e que revoga a 
Diretiva 2004/17/CE (JO L 94 de 
28.3.2014, p. 243).

51 Diretiva 2014/25/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro 
de 2014, relativa aos contratos públicos 
celebrados pelas entidades que operam nos 
setores da água, da energia, dos transportes 
e dos serviços postais e que revoga a 
Diretiva 2004/17/CE (JO L 94 de 
28.3.2014, p. 243).

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) O Programa deve apoiar o 
desenvolvimento do quadro regulamentar 
da União em matéria de direito das 
sociedades e de gestão das empresas, bem 
como de direito contratual, para tornar as 
empresas mais eficientes e competitivas e, 
ao mesmo tempo, proteger as partes 
interessadas afetadas pelas atividades 
empresariais, e ainda, responder aos 
desafios políticos emergentes. Deve 
igualmente garantir a avaliação, aplicação 
e execução adequadas do acervo 
pertinente, informar e assistir as partes 
interessadas e promover o intercâmbio de 
informações no domínio em causa. O 
Programa deve continuar a apoiar as 
iniciativas da Comissão em prol de um 
quadro jurídico claro e adaptado à 
economia dos dados e à inovação. Estas 
iniciativas são necessárias para reforçar a 
segurança jurídica no que respeita ao 
direito contratual e extracontratual, em 
especial no tocante à responsabilidade e à 
ética no contexto de tecnologias 
emergentes como a «Internet das Coisas», 
a inteligência artificial, a robótica e a 
impressão 3D. O Programa deve procurar 
estimular o desenvolvimento de empresas 

(17) O Programa deve apoiar o 
desenvolvimento do quadro regulamentar 
da União em matéria de direito das
sociedades e de gestão das empresas, bem 
como de direito contratual, para tornar as 
empresas mais eficientes e competitivas e, 
ao mesmo tempo, proteger as partes 
interessadas afetadas pelas atividades 
empresariais, e ainda, responder aos 
desafios políticos emergentes. Deve 
igualmente garantir a avaliação, aplicação 
e execução adequadas do acervo 
pertinente, informar e assistir as partes 
interessadas e promover o intercâmbio de 
informações no domínio em causa. O 
Programa deve continuar a apoiar as 
iniciativas da Comissão em prol de um 
quadro jurídico claro e adaptado à 
economia dos dados e à inovação. Estas 
iniciativas são necessárias para reforçar a 
segurança jurídica no que respeita ao 
direito contratual e extracontratual, em 
especial no tocante à responsabilidade e à 
ética no contexto de tecnologias 
emergentes como a «Internet das Coisas», 
a inteligência artificial, a robótica e a 
impressão 3D. O Programa deve procurar 
estimular o desenvolvimento de empresas 
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baseadas em dados, já que este elemento 
será decisivo para posicionar a economia 
da União na concorrência global.

baseadas em dados, assegurando em 
simultâneo um elevado nível de proteção 
da privacidade, já que este elemento será 
decisivo para posicionar a economia da 
União na concorrência global.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) É da maior importância reforçar a 
competitividade das empresas europeias e 
assegurar a existência efetiva de condições 
equitativas e de um mercado interno aberto 
e concorrencial. As PME são o motor da 
economia europeia, correspondendo a 
99 % das empresas europeias, assegurando 
dois terços dos postos de trabalho e 
contribuindo de forma significativa para a 
criação de novos postos de trabalho com 
uma dimensão regional e local.

(22) É da maior importância reforçar a 
competitividade e a sustentabilidade das 
empresas europeias e assegurar a existência 
efetiva de condições equitativas e de um 
mercado interno aberto e concorrencial. As 
PME são o motor da economia europeia, 
correspondendo a 99 % das empresas 
europeias, assegurando dois terços dos 
postos de trabalho e contribuindo de forma 
significativa para a criação de novos postos 
de trabalho de qualidade em todos os 
setores com uma dimensão regional e local 
e, consequentemente, para a coesão 
social.

As PME desempenham um papel 
fundamental na transição energética e 
contribuem para a realização dos 
objetivos da União em matéria de clima 
decorrentes do Acordo de Paris. O 
programa deve, por conseguinte, reforçar 
a sua capacidade para desenvolver 
produtos e serviços de alta qualidade e 
respeitadores do ambiente e apoiar os 
seus esforços para aumentar a eficiência 
dos recursos, em conformidade com o 
princípio da «eficiência energética em 
primeiro lugar». Neste contexto, o 
programa contribui também para 
melhorar a competitividade das PME da 
União no mercado mundial.
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Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) As PME enfrentam desafios 
comuns que não afetam da mesma forma as 
grandes empresas no que respeita a obter 
financiamento, encontrar mão de obra 
qualificada, atenuar os encargos 
administrativos, tirar partido da 
criatividade e da inovação, aceder aos 
mercados e promover atividades de 
internacionalização. O Programa deve dar 
resposta a essas falhas do mercado de 
forma proporcional, sem provocar 
distorções indevidas da concorrência no 
mercado interno.

(23) As PME enfrentam desafios 
comuns que não afetam da mesma forma as 
grandes empresas no que respeita a obter 
financiamento, encontrar mão de obra 
qualificada, atenuar os encargos 
administrativos, tirar partido da 
criatividade e da inovação, aceder aos 
mercados e promover atividades de 
internacionalização. O Programa deve dar 
resposta a essas falhas do mercado de 
forma proporcional, sem provocar 
distorções indevidas da concorrência no 
mercado interno. O programa deve, em 
particular, criar condições adequadas 
para introduzir a inovação tecnológica e 
organizacional nos processos de 
produção, prestando atenção a formas 
específicas de PME, como as 
microempresas, as empresas de 
artesanato, os trabalhadores por conta 
própria, as profissões liberais e as 
empresas da economia social. Deve 
também ser prestada atenção aos 
potenciais empresários, aos novos 
empresários, aos jovens empresários e às 
mulheres empresárias, bem como a outros 
grupos-alvo específicos, tais como os 
empresários mais velhos, os migrantes e 
os empresários pertencentes a grupos 
socialmente desfavorecidos ou 
vulneráveis, tais como as pessoas com 
deficiência.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) O programa deve apoiar e 
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promover uma cultura de inovação, 
desenvolvendo um ecossistema capaz de 
favorecer o aparecimento e o crescimento 
de empresas, em especial de 
microempresas e PME inovadoras, 
capazes de estar à altura dos desafios de 
um ambiente cada vez mais competitivo e 
mais rápido. A profunda transformação 
dos processos de inovação exige o 
desenvolvimento de um modelo de 
inovação aberta com um incremento da 
investigação colaborativa e da partilha de 
conhecimentos e da propriedade 
intelectual entre diferentes organizações. 
O programa deve, por conseguinte, ter por 
objetivo apoiar o processo de inovação, 
integrando novos modelos empresariais 
colaborativos centrados na criação de 
redes e na integração de conhecimentos e 
recursos nas comunidades 
interorganizacionais.

Justificação

É importante desenvolver um ecossistema de inovação que possa ser um catalisador 
económico.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 23-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-B) O Programa deve dar resposta a 
essas falhas do mercado de forma 
proporcional, dedicando especial atenção 
às ações que beneficiam diretamente as 
PME e as redes de empresas, sem 
provocar distorções indevidas da 
concorrência no mercado interno.

Justificação

Em todas as suas atividades, o Programa deve ter as PME e as redes de empresas em 
consideração.
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Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Muitos dos problemas de 
competitividade da União estão ligados às 
dificuldades de acesso ao financiamento 
por parte das PME, que tudo fazem para 
demonstrar a sua qualidade de crédito e
não dispõem de garantias suficientes. 
Outros desafios em termos de 
financiamento derivam da necessidade de 
as PME se manterem competitivas, por 
exemplo, levando por diante atividades de 
digitalização, internacionalização e 
inovação e aumentando a qualificação da 
sua mão de obra. O acesso limitado ao 
financiamento tem um efeito negativo na 
criação de empresas e nas suas taxas de 
crescimento e sobrevivência, bem como na 
disponibilidade dos novos empresários 
para assumirem o controlo de empresas 
viáveis no contexto de uma sucessão 
empresarial.

(24) Muitos dos problemas de 
competitividade da União estão ligados às 
dificuldades de acesso ao financiamento 
por parte das PME que carecem de 
informação, tudo fazem para demonstrar a 
sua qualidade de crédito, não dispõem de 
garantias suficientes ou simplesmente 
desconhecem o mecanismo existente para 
apoiar as suas atividades a nível da UE, 
nacional ou local. Outros desafios em 
termos de financiamento derivam da 
dimensão mais reduzida das 
microempresas e da necessidade de as 
PME se manterem competitivas, por 
exemplo, levando por diante atividades de 
digitalização, internacionalização e 
inovação e aumentando a qualificação da 
sua mão de obra. O acesso limitado ao 
financiamento tem um efeito negativo na 
criação de empresas e nas suas taxas de 
crescimento e sobrevivência, bem como na 
disponibilidade dos novos empresários 
para assumirem o controlo de empresas 
viáveis no contexto de uma sucessão 
empresarial.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) A fim de superar estas falhas do 
mercado e assegurar que as PME 
continuem a desempenhar o seu papel 
enquanto base da competitividade da 
economia da União, é necessário prestar 
um apoio suplementar às pequenas e 

(25) A fim de superar estas falhas do 
mercado e assegurar que as PME 
continuem a desempenhar o seu papel 
enquanto base da competitividade da 
economia da União e motor de uma 
economia sustentável, é necessário prestar 
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médias empresas com a criação de 
instrumentos financeiros de dívida e de 
capital próprio ao abrigo da vertente PME 
do fundo InvestEU estabelecido pelo 
Regulamento […] do Parlamento Europeu 
e do Conselho52. O mecanismo de garantia 
de empréstimo criado ao abrigo do 
Regulamento (UE) n.º 1287/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho53 tem 
um valor acrescentado comprovado e 
deverá dar um contributo positivo a pelo 
menos 500 000 PME. O sucessor será 
criado ao abrigo da vertente PME do fundo 
InvestEU.

um apoio suplementar às pequenas e 
médias empresas com a criação de 
instrumentos financeiros de dívida e de 
capital próprio ao abrigo da vertente PME 
do fundo InvestEU estabelecido pelo 
Regulamento […] do Parlamento Europeu 
e do Conselho52. O mecanismo de garantia 
de empréstimo criado ao abrigo do 
Regulamento (UE) n.º 1287/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho53 tem 
um valor acrescentado comprovado e 
deverá dar um contributo positivo a pelo 
menos 500 000 PME. O sucessor será 
criado ao abrigo da vertente PME do fundo 
InvestEU. Deve ser prestada mais atenção 
a uma melhor comunicação e melhores 
campanhas públicas para aumentar a 
sensibilização dos potenciais beneficiários 
para a disponibilidade do programa de 
apoio às PME. A fim de aumentar a 
sensibilização para as ações da União em 
apoio das PME, as medidas que são total 
ou parcialmente financiadas por este 
programa, incluindo os intermediários, 
devem utilizar o emblema europeu 
(bandeira) associado a uma frase de 
reconhecimento do apoio recebido do 
programa COSME.

__________________ __________________

52 COM(2018) 439 final 52 COM(2018) 439 final

53 Regulamento (UE) n.º 1287/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2013, que cria um 
Programa para a Competitividade das 
Empresas e das Pequenas e Médias 
Empresas (COSME) (2014 – 2020) e que 
revoga a Decisão n.º 1639/2006/CE (JO L 
347 de 20.12.2013, p. 33).

53 Regulamento (UE) n.º 1287/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2013, que cria um 
Programa para a Competitividade das 
Empresas e das Pequenas e Médias 
Empresas (COSME) (2014 – 2020) e que 
revoga a Decisão n.º 1639/2006/CE (JO L 
347 de 20.12.2013, p. 33).

Alteração 19

Proposta de regulamento
Considerando 26
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Texto da Comissão Alteração

(26) Os objetivos políticos do presente 
Programa serão igualmente abordados 
através de instrumentos financeiros e 
garantias orçamentais no quadro da 
vertente SME do Fundo InvestEU. O apoio 
financeiro deve ser utilizado para 
responder de modo proporcionado a 
deficiências do mercado ou a situações em 
que o investimento fique aquém do 
desejado, não devendo as ações duplicar ou 
excluir o financiamento privado ou 
distorcer a concorrência no mercado 
interno. As ações devem ter um claro valor 
acrescentado europeu.

(26) Os objetivos políticos do presente 
Programa serão igualmente abordados 
através de instrumentos financeiros e 
garantias orçamentais no quadro da 
vertente SME do Fundo InvestEU. A 
vertente PME do Fundo InvestEU deve 
dispor de um ponto central abrangente 
que forneça informações sobre o 
Programa em cada Estado-Membro, a fim 
de aumentar a acessibilidade e o 
conhecimento dos fundos por parte das 
PME. O apoio financeiro deve ser utilizado 
para responder de modo proporcionado a 
deficiências do mercado ou a situações em 
que o investimento fique aquém do 
desejado, não devendo as ações duplicar ou 
excluir o financiamento privado ou 
distorcer a concorrência no mercado 
interno, e devendo claramente 
proporcionar adicionalidade e reforçar as 
sinergias com outros programas da UE. 
As ações devem ter um claro valor 
acrescentado europeu.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Considerando 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-A) As ações apoiadas pelo Fundo 
InvestEU através da componente da UE 
ou dos Estados-Membros não devem 
duplicar o financiamento privado ou 
substituí-lo, nem distorcer a concorrência 
no mercado interno, mas antes, tendo em 
conta os regimes de garantia públicos e 
privados locais já existentes, favorecer a 
sua integração com estes sistemas, 
visando, prioritariamente, melhorar e 
alargar os benefícios reais para os 
destinatários finais (as PME identificadas 
na aceção da Recomendação 
2003/361/CE), a fim de obter uma 



PE627.879v02-00 20/48 AD\1166549PT.docx

PT

adicionalidade efetiva das intervenções.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Considerando 26-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-B) Além do acesso ao financiamento 
é igualmente crucial o acesso às 
competências, incluindo competências em 
matéria de gestão, e ao conhecimento, 
enquanto fatores críticos para as PME 
acederem aos fundos existentes, 
inovarem, competirem e crescerem. A 
introdução de instrumentos financeiros 
como previsto no âmbito do InvestEU 
deve, por isso, ser acompanhada pelo 
desenvolvimento de mentoria adequada, 
por sistemas de acompanhamento 
individual e pela prestação de serviços 
empresariais baseados no conhecimento.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) O Programa deve prestar um apoio 
efetivo às PME ao longo de todo o seu 
ciclo de vida. Deve ter por base os 
conhecimentos e competências 
especializadas exclusivos das PME e dos 
setores industriais e a longa experiência de 
trabalho com as partes interessadas a nível 
europeu, nacional e regional. Este apoio 
deve tirar partido da experiência bem-
sucedida da Rede Europeia de Empresas 
enquanto balcão único para melhorar a 
competitividade das PME e desenvolver os 
seus negócios no mercado único e fora 
dele. A rede tenciona continuar a prestar 
serviços no âmbito de outros programas da 
União, nomeadamente o programa 

(27) O Programa deve prestar um apoio 
efetivo às PME ao longo de todo o seu 
ciclo de vida, disponibilizando assistência, 
desde a preparação dos projetos até à 
comercialização e ao acesso ao mercado, 
e incentivando a criação de redes de 
empresas. Deve ter por base os 
conhecimentos e competências 
especializadas exclusivos das PME e dos 
setores económico e empresarial e a longa 
experiência de trabalho com as partes 
interessadas a nível europeu, nacional e 
regional. Este apoio deve tirar partido da 
experiência da Rede Europeia de Empresas 
enquanto balcão único para melhorar a 
competitividade das PME e desenvolver os 
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Horizonte 2020, utilizando os recursos 
financeiros destes programas. De igual 
modo, o dispositivo de mentoria para os 
jovens empresários deve continuar a ser o 
instrumento utilizado para dar aos novos 
empreendedores, ou aos que pretendam sê-
lo, a possibilidade de adquirirem 
experiência profissional em contacto com 
um empresário experiente de outro país e 
assim contribuir para o reforço dos talentos 
do empreendedorismo. O Programa deve 
também procurar desenvolver e alargar a 
sua cobertura geográfica e, assim, oferecer 
mais possibilidades de articulação aos 
empresários em complementaridade com 
outras iniciativas da União, quando 
relevante.

seus negócios no mercado único e fora 
dele. A rede tenciona continuar a prestar 
serviços no âmbito de outros programas da 
União, nomeadamente o programa 
Horizonte 2020, utilizando os recursos 
financeiros destes programas. A rede deve 
também apoiar o reforço da participação 
das organizações representativas de PME 
no desenvolvimento da iniciativa no 
domínio do mercado interno, por 
exemplo, contratos públicos, processos de 
normalização e regimes de propriedade 
intelectual. A rede deve igualmente 
aumentar o número de ações e prestar 
aconselhamento mais direcionado às 
PME, elaborando projetos e apoiando o 
trabalho em rede e a transição 
tecnológica e organizacional. A rede deve
ainda melhorar a cooperação e a ligação 
com outras plataformas de 
aconselhamento estabelecidas no 
programa Digital e no InvestUE, em 
matéria de acesso ao financiamento. As 
ações do programa COSME na rede 
devem igualmente visar a prestação de 
serviços de elevada qualidade em toda a 
Europa, dedicando especial atenção às 
áreas de atividade e às zonas geográficas 
da União onde as redes e as partes 
interessadas intermediárias não atinjam 
os resultados esperados. De igual modo, o 
dispositivo bem-sucedido de mentoria para 
os jovens empresários - o Erasmus para 
Jovens Empresários - deve continuar a ser 
o instrumento utilizado para dar aos novos 
empreendedores, ou aos que pretendam 
sê-lo, a possibilidade de adquirirem 
experiência profissional e de gestão em 
contacto com um empresário experiente de 
outro país e assim contribuir para o reforço 
dos talentos do empreendedorismo. O 
Programa deve desenvolver e alargar a sua 
cobertura geográfica e, assim, oferecer 
mais possibilidades de articulação aos 
empresários em complementaridade com 
outras iniciativas da União, quando 
relevante. A fim de aumentar o valor 
acrescentado através da promoção de 
iniciativas no domínio do espírito 



PE627.879v02-00 22/48 AD\1166549PT.docx

PT

empresarial, deve ser dada especial 
atenção às microempresas e às que menos 
tenham beneficiado do programa 
existente, bem como às áreas em que a 
cultura do espírito empresarial se 
mantenha a um nível muito básico e 
enfrente mais obstáculos. Devem ser 
envidados todos os esforços para 
assegurar uma distribuição geográfica 
dos fundos razoavelmente equilibrada.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Considerando 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(27-A) Devem ser envidados mais 
esforços para reduzir os encargos 
administrativos e aumentar a 
acessibilidade dos programas por forma a 
reduzir os custos que as PME e as 
microempresas enfrentam devido à 
complexidade do processo de candidatura 
e dos requisitos de participação. Os 
Estados-Membros devem também 
ponderar a criação de um ponto de 
informação único para as empresas 
interessadas em utilizar os fundos da 
União, que funcione como um balcão 
único. O procedimento de avaliação deve 
ser o mais simples e rápido possível, de 
modo a possibilitar uma utilização 
atempada dos benefícios que o Programa 
oferece.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Os polos empresariais são um 
instrumento estratégico para apoiar a 
competitividade e a expansão das PME, na 

(28) Os polos empresariais são um 
instrumento estratégico para apoiar a 
competitividade e a expansão das PME, na 



AD\1166549PT.docx 23/48 PE627.879v02-00

PT

medida em que proporcionam ambientes 
empresariais favoráveis. As iniciativas 
conjuntas dos polos empresariais devem 
ganhar massa crítica para acelerar o 
crescimento das PME. Ao ligarem 
ecossistemas especializados, os polos 
empresariais criam novas oportunidades de 
negócio para as PME e integram-nas de 
forma mais eficaz nas cadeias de valor 
estratégicas europeias e mundiais. Deve ser 
prestado apoio ao desenvolvimento de 
estratégias de parceria transnacionais e à 
realização de atividades conjuntas, com o 
apoio da Plataforma Europeia para a 
Colaboração entre Polos Empresariais. 
Caso sejam atingidas as metas de 
desempenho e participação, deve ser 
incentivada uma parceria sustentável com a 
continuação do financiamento. O apoio 
direto às PME deve ser canalizado através 
das organizações de polos empresariais 
para os seguintes fins: adoção de 
tecnologias avançadas, de novos modelos 
de negócio e de soluções hipocarbónicas e 
eficientes na utilização dos recursos, 
criatividade e design, atualização de 
competências, atração de talentos, 
aceleração do empreendedorismo e 
internacionalização. Devem ser associados 
outros agentes especializados no apoio às 
PME para facilitar a transformação 
industrial e a execução de estratégias de 
especialização inteligente. Deste modo, o 
Programa deve contribuir para o 
crescimento e criar ligações com as 
plataformas de inovação (digital) da União 
e os investimentos efetuados no âmbito da 
política de coesão e do programa Horizonte 
Europa. Podem também ser exploradas 
sinergias com o programa Erasmus.

medida em que proporcionam ambientes 
empresariais favoráveis, aumentam o 
desenvolvimento sustentável da indústria 
e dos serviços e reforçam o 
desenvolvimento económico das regiões 
através da criação de emprego de 
qualidade. As iniciativas conjuntas dos 
polos empresariais devem ganhar massa 
crítica para acelerar o crescimento das 
PME. Ao ligarem ecossistemas 
especializados, os polos empresariais criam 
novas oportunidades de negócio para as 
PME e integram-nas de forma mais eficaz 
nas cadeias de valor estratégicas europeias 
e mundiais. Deve ser prestado apoio ao 
desenvolvimento de estratégias de parceria 
transnacionais e à realização de atividades 
conjuntas, com o apoio da Plataforma 
Europeia para a Colaboração entre Polos 
Empresariais. Caso sejam atingidas as 
metas de desempenho e participação, deve 
ser incentivada uma parceria sustentável 
com a continuação do financiamento. O 
apoio direto às PME deve ser canalizado 
através das organizações de polos 
empresariais para os seguintes fins: adoção 
de tecnologias avançadas, de novos 
modelos de negócio e de soluções, 
criatividade e design, atualização de 
competências, atração de talentos, 
aceleração do empreendedorismo e 
internacionalização. Devem ser associados 
outros agentes especializados no apoio às 
PME para facilitar a transformação 
industrial e a execução de estratégias de 
especialização inteligente. Deste modo, o 
Programa deve contribuir para o 
desenvolvimento económico sustentável e 
criar ligações com as plataformas de 
inovação (digital) da União e os 
investimentos efetuados no âmbito da 
política de coesão e do programa Horizonte 
Europa. Podem também ser exploradas 
sinergias com o programa Erasmus.

Alteração 25

Proposta de regulamento
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Considerando 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(28-A) O Programa pode contribuir para 
reforçar e/ou melhorar o relacionamento 
entre microempresas, PME e 
universidades, centros de investigação e 
outras instituições relacionadas com a 
produção e disseminação de 
conhecimento. Essa conexão pode ajudar 
a melhorar as capacidades das empresas 
para fazerem face aos desafios 
estratégicos decorrentes do novo contexto 
internacional.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Considerando 28-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(28-B) Devido à sua menor dimensão, as 
PME enfrentam obstáculos específicos ao 
crescimento e têm grande dificuldade em 
aumentar e expandir algumas das suas 
atividades. A União tem apoiado a
expansão de atividades centradas na 
inovação na investigação, principalmente 
através do Instrumento a favor das PME e 
do recente projeto-piloto Conselho 
Europeu de Inovação no âmbito do 
programa Horizonte 2020. Com base nos 
métodos de trabalho e nas experiências do 
Instrumento a favor das PME, o 
Programa do Mercado Único deve 
também apoiar as atividades de expansão 
de PME complementares ao novo CEI, 
centradas especificamente na inovação de 
ponta no âmbito do Horizonte Europa. As 
ações de expansão para as PME no 
âmbito deste programa devem incidir, por 
exemplo, na ajuda às PME para 
aumentarem a sua dimensão através da 
comercialização, da internacionalização e 
de oportunidades orientadas para o 
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mercado.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) A criatividade e a inovação são 
fundamentais para a competitividade das 
cadeias de valor industriais da União. São 
catalisadores da modernização industrial e 
contribuem para o crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo. No entanto, a sua 
adoção pelas PME é ainda insuficiente. Por 
conseguinte, o Programa deve apoiar 
ações, redes e parcerias específicas para a 
inovação assente na criatividade ao longo 
da cadeia de valor industrial.

(29) A criatividade e a inovação, a 
transformação tecnológica e 
organizacional, o reforço da 
sustentabilidade em termos de processos 
de produção, em especial a eficiência na 
utilização dos recursos e da energia, são 
fundamentais para a competitividade das 
cadeias de valor industriais da União. São 
catalisadores para a modernização dos 
setores empresarial e industrial e 
contribuem para o crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo. No entanto, a sua 
adoção pelas PME é ainda insuficiente. Por 
conseguinte, o Programa deve apoiar 
ações, redes e parcerias específicas para a 
inovação assente na criatividade ao longo 
da cadeia de valor industrial.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Considerando 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-A) Reconhece que o Instrumento 
PME do Programa Horizonte 2020 tem 
sido extremamente bem-sucedido para os 
empresários graças às subvenções das 
fases 1 e 2 na promoção de novas ideias 
de negócio e nos testes e desenvolvimento 
de um protótipo. Embora o processo de 
seleção seja já muito rigoroso, há um 
grande número de bons projetos que 
continuam a não poder ser financiados 
devido à limitação dos recursos 
financeiros. A implementação no quadro 
da EASME, a Agência de Execução para 
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Pequenas e Médias Empresas, tem vindo 
a processar-se de forma muito eficiente. 
Embora esse programa se focalize nos 
projetos de alta tecnologia, o presente 
Programa deve alargar a metodologia a 
qualquer tipo de PME em expansão.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Considerando 29-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-B) As ações do programa COSME 
devem também centrar-se em setores 
caracterizados por um crescimento e 
potencial social significativos e com uma 
elevada proporção de PME. O turismo é 
um setor único da economia da União, 
que contribui de forma substancial para o 
PIB da União e é constituído 
principalmente por PME. A União deve 
continuar e alargar as ações que apoiam 
as especificidades deste setor.

Justificação

O Programa deve centrar-se no setor do turismo, dada a sua importância no contexto 
europeu.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) As normas europeias desempenham 
um papel importante no mercado interno. 
São fundamentais para a competitividade 
das empresas, em especial das PME. 
Constituem também uma ferramenta 
fundamental para apoiar a legislação e as 
políticas da União em vários domínios 
importantes, tais como a energia, as 

(30) As normas europeias desempenham 
um papel importante no mercado interno. 
São fundamentais para a competitividade 
das empresas, em especial das PME. 
Constituem também uma ferramenta 
fundamental para apoiar a legislação e as 
metas políticas da União em vários 
domínios importantes, tais como a 
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alterações climáticas, as tecnologias da 
informação e da comunicação (TIC), a 
utilização sustentável dos recursos, a 
inovação, a segurança dos produtos, a 
proteção dos consumidores, a segurança 
dos trabalhadores, as condições de trabalho 
e o envelhecimento da população, dando 
assim um contributo positivo para a 
sociedade em geral.

aceleração da transição energética, o 
combate às alterações climáticas, a 
proteção do ambiente, a melhoria da 
qualidade do ar e da água, as tecnologias 
da informação e da comunicação (TIC), a 
utilização sustentável e a reciclagem dos 
recursos, a inovação tecnológica e social, a 
segurança dos produtos, a proteção dos 
consumidores, a segurança dos 
trabalhadores, as condições de trabalho e o 
envelhecimento da população, dando assim 
um contributo positivo para a sociedade em 
geral.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Considerando 30-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(30-A) Os princípios da transparência e 
da igualdade de oportunidades entre 
homens e mulheres deverão ser tidos em 
conta em todas as iniciativas e ações 
pertinentes abrangidas pelo Programa. O 
respeito dos direitos humanos e das 
liberdades fundamentais de todos os 
cidadãos deve ser igualmente considerado 
nessas iniciativas e ações.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Considerando 65

Texto da Comissão Alteração

(65) O Programa deve promover 
sinergias e complementaridades no apoio 
concedido às PME e ao empreendedorismo 
no âmbito do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional estabelecido 
pelo Regulamento (UE) […] do 
Parlamento Europeu e do Conselho69. 
Além disso, a vertente PME do Fundo 
InvestEU estabelecido pelo Regulamento 

(65) O Programa deve promover 
sinergias, complementaridades e 
adicionalidade no apoio concedido às 
PME e ao empreendedorismo no âmbito do 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional estabelecido pelo Regulamento 
(UE) […] do Parlamento Europeu e do 
Conselho69. Além disso, a vertente PME do 
Fundo InvestEU estabelecido pelo 
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(UE) [...] do Parlamento Europeu e do 
Conselho70 garantirá a concessão de apoio 
através de instrumentos de dívida e de 
capital próprio, para melhorar o acesso e a 
disponibilidade de financiamento a favor 
das PME. O Programa deve também 
procurar sinergias com o Programa 
Espacial estabelecido pelo Regulamento 
(UE) […] do Parlamento Europeu e do 
Conselho71, no que toca aos incentivos 
concedidos às PME para beneficiarem de 
inovação de ponta e outras soluções 
desenvolvidas no âmbito destes programas.

Regulamento (UE) [...] do Parlamento 
Europeu e do Conselho70 garantirá a 
concessão de apoio através de instrumentos 
de dívida e de capital próprio, para 
melhorar o acesso e a disponibilidade de 
financiamento a favor das PME e das 
microempresas. O Programa deve também 
procurar sinergias com o Programa 
Espacial estabelecido pelo Regulamento 
(UE) […] do Parlamento Europeu e do 
Conselho71, no que toca aos incentivos 
concedidos às PME para beneficiarem de 
inovação de ponta e outras soluções 
desenvolvidas no âmbito destes programas.

__________________ __________________

69 COM(2018) 372 final 69 COM(2018) 372 final

70 COM(2018) 439 final 70 COM(2018) 439 final

71 COM(2018) 447 final 71 COM(2018) 447 final

Justificação

Foi acrescentada a referência à adicionalidade e às microempresas.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Considerando 67

Texto da Comissão Alteração

(67) O Programa deve promover 
sinergias e complementaridades com o 
programa Europa Digital estabelecido pelo 
Regulamento (UE) [...] do Parlamento 
Europeu e do Conselho73, que visa 
promover a digitalização da economia da 
União e do setor público.

(67) O Programa deve promover 
sinergias e complementaridades com o 
programa Europa Digital estabelecido pelo 
Regulamento (UE) [...] do Parlamento 
Europeu e do Conselho73, que visa 
promover a digitalização da economia da 
União e do setor público e o aumento da 
cibersegurança.

__________________ __________________

73 COM(2018) 434 final 73 COM(2018) 434 final



AD\1166549PT.docx 29/48 PE627.879v02-00

PT

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece o 
programa destinado a melhorar o 
funcionamento do mercado interno e a 
competitividade das empresas, incluindo as 
micro, pequenas e médias empresas, e bem 
como o quadro para o financiamento do 
desenvolvimento, produção e divulgação 
de estatísticas europeias na aceção do 
artigo 13.º do Regulamento (CE) 
n.º 223/2009 (a seguir, o «Programa»).

O presente regulamento estabelece o 
programa destinado a melhorar o 
funcionamento do mercado interno e a 
competitividade e sustentabilidade das 
empresas, incluindo as micro, pequenas e 
médias empresas, as empresas da 
economia social e as redes de empresas, 
bem como o quadro para o financiamento 
do desenvolvimento, produção e 
divulgação de estatísticas europeias na 
aceção do artigo 13.º do Regulamento (CE) 
n.º 223/2009 (a seguir, o «Programa»).

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A) «Empresa da economia social», 
uma empresa cujo objetivo principal é ter 
um impacto social, mais do que gerar 
lucros para os seus proprietários ou 
acionistas, opera no mercado fornecendo 
bens e prestando serviços e é gerida de 
forma responsável e transparente, 
nomeadamente envolvendo os seus 
trabalhadores, os seus clientes e outras 
partes interessadas.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B) «Empresas públicas locais», 
pequenas empresas locais de serviços 
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públicos que satisfazem os critérios para 
serem consideradas PME e realizam 
tarefas importantes para as comunidades 
locais;

Justificação

As empresas públicas locais são um tipo de atividade empresarial com características 
específicas que deve ser devidamente tida em consideração no programa COSME.

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-C) «Redes de empresas», a 
colaboração entre empresários com vista 
à realização de um projeto partilhado e 
em que duas ou mais PME exercem uma 
ou mais atividades económicas, a fim de 
aumentar a sua competitividade no 
mercado;

Justificação

As redes de empresas são intervenientes essenciais no mercado interno.

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Melhorar o funcionamento do 
mercado interno e, em especial, proteger e 
capacitar os cidadãos, os consumidores e as 
empresas, em particular as micro, pequenas 
e médias empresas (PME), mediante a 
aplicação da legislação da União, a 
facilitação do acesso ao mercado, o 
estabelecimento de normas e a promoção 
da saúde humana e animal, da 
fitossanidade e do bem-estar animal, bem 

a) Melhorar a competitividade e o 
funcionamento do mercado interno, 
reforçando-o com as economias locais, 
combater as ineficiências do mercado e 
facilitar a aplicação do quadro jurídico da 
União, proteger e capacitar os cidadãos, os 
consumidores e as empresas, incluindo a 
sua mão de obra, em particular as micro, 
pequenas e médias empresas que 
contribuem para os objetivos em matéria 
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como reforçar a cooperação entre as 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros e entre estas e a 
Comissão e as respetivas agências 
descentralizadas;

de clima e o crescimento industrial 
sustentável, bem como a criação de 
condições para um emprego estável e de 
qualidade, a facilitação do acesso ao 
mercado, o estabelecimento de normas e a 
promoção da saúde humana, da saúde 
animal, da fitossanidade e do bem-estar dos 
animais; bem como reforçar a cooperação e 
o intercâmbio de boas práticas entre as 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros e entre estas e a 
Comissão e as respetivas agências 
descentralizadas;

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Tornar o mercado interno mais 
eficaz, facilitar a prevenção e a eliminação 
de obstáculos, apoiar a elaboração, 
aplicação e execução da legislação da 
União nos domínios do mercado interno de 
bens e serviços, dos contratos públicos e da 
fiscalização do mercado, bem como nos 
domínios do direito das sociedades e do 
direito contratual e extracontratual, da luta 
contra o branqueamento de capitais, da 
livre circulação de capitais, dos serviços 
financeiros e da concorrência, incluindo o 
desenvolvimento de instrumentos de 
governação;

a) Tornar o mercado interno mais 
eficaz, promover o desenvolvimento 
económico local, facilitar a prevenção e a 
eliminação de obstáculos, apoiar a 
elaboração, aplicação e execução da 
legislação da União nos domínios do 
mercado interno de bens e serviços, da 
economia social e do empreendedorismo 
social, dos contratos públicos e da 
fiscalização do mercado, bem como nos 
domínios do direito das sociedades e do 
direito contratual e extracontratual, da luta 
contra o branqueamento de capitais, da 
livre circulação de capitais, dos serviços 
financeiros e da concorrência, incluindo o 
desenvolvimento de instrumentos de 
governação;

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Melhorar a competitividade das b) Reforçar a competitividade e a 
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empresas, com especial destaque para as 
PME, e garantir a adicionalidade através da 
tomada de medidas que permitam várias 
formas de apoio às PME, o acesso das 
PME aos mercados, incluindo a sua 
internacionalização, um contexto 
empresarial favorável às PME, a 
competitividade dos setores, a 
modernização da indústria e a promoção 
do empreendedorismo;

sustentabilidade das empresas, com 
especial destaque para as PME, e garantir a 
adicionalidade através da tomada de 
medidas (objetivos do programa COSME), 
prestando especial atenção às suas 
necessidades específicas, mediante:

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea b) – subalínea i) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i) a prestação de diversas formas de 
apoio às PME, a promoção do 
crescimento, do fomento e da criação de 
PME, incluindo as redes de empresas, o 
desenvolvimento de competências de 
gestão e a promoção de medidas de 
expansão que lhes permitam um melhor 
acesso aos mercados e aos processos de 
internacionalização, bem como a 
comercialização dos seus produtos e 
serviços;

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea b) – subalínea ii) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii) a promoção de um ambiente e de 
um enquadramento empresariais 
favoráveis para as PME, a redução dos 
encargos administrativos, o reforço da 
competitividade dos setores, a garantia da 
modernização da indústria, incluindo a 
sua transformação digital, contribuindo 
para uma economia resiliente e eficiente 
na utilização dos recursos e da energia;
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Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea b) – subalínea iii) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iii) a promoção de uma cultura 
empresarial e a contribuição para a 
formação de elevada qualidade do pessoal 
das PME;

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea b) – subalínea iv) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iv) a promoção de novas
oportunidades de negócio para as PME, a 
superação das mudanças estruturais 
através de medidas específicas e outras 
formas inovadoras de ação, como a 
aquisição de empresas pelos 
trabalhadores, que facilitem a criação de 
postos de trabalho e a continuidade das 
empresas, nos territórios afetados por 
estas mudanças.

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A dotação financeira destinada à 
execução do Programa no período 
compreendido entre 2021 e 2027 é de 
4 088 580 000 EUR a preços correntes.

1. A dotação financeira destinada à 
execução do programa no período 
compreendido entre 2021 e 2027 é de 
5 514 000 000 EUR, a preços de 2018 
(6 211 000 000 EUR, a preços correntes).
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Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) 1 000 000 000 EUR ao objetivo 
referido no artigo 3.º, n.º 2, alínea b);

a) 2 772 000 000 EUR, a preços de 
2018 (3 122 000 000 EUR, a preços 
correntes), ao objetivo referido no 
artigo 3.º, n.º 2, alínea b);

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O montante referido no n.º 1 pode 
ser utilizado para prestar assistência técnica 
e administrativa à execução do Programa, 
em especial para atividades de preparação, 
acompanhamento, controlo, auditoria e 
avaliação, bem como para a utilização de 
redes de tecnologias da informação 
centradas no tratamento e intercâmbio de 
informações e para a utilização e o 
desenvolvimento de ferramentas 
tecnológicas de informação financeira.

3. O montante referido no n.º 1 pode 
ser utilizado para prestar assistência técnica 
e administrativa à execução do Programa, 
em especial para atividades de preparação, 
acompanhamento, controlo, auditoria e 
avaliação, bem como para a utilização de 
redes de tecnologias da informação 
centradas no tratamento e intercâmbio de 
informações e para a utilização e o 
desenvolvimento de ferramentas 
tecnológicas de informação financeira. Os 
custos totais do apoio administrativo e 
técnico serão limitados, a fim de permitir 
a máxima disponibilidade do programa 
para financiar ações abrangidas pelos 
objetivos do programa, e não devem, em 
caso algum, exceder um limite de 5 % do 
orçamento total previsto no artigo 4.º, 
n.º 1.

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os recursos afetos aos Estados- 6. Os recursos afetos aos Estados-
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Membros em regime de gestão partilhada 
podem, a pedido dos últimos, ser 
transferidos para o Programa. A Comissão 
aplicará esses recursos diretamente, nos 
termos do artigo 62.º, n.º 1, alínea a), do 
Regulamento Financeiro, ou indiretamente, 
nos termos da alínea c) do mesmo artigo. 
Sempre que possível, esses recursos devem 
ser utilizados em benefício do 
Estado-Membro em causa.

Membros em regime de gestão partilhada 
podem, a pedido voluntário dos últimos, 
ser transferidos para o programa. A 
Comissão aplicará esses recursos 
diretamente, nos termos do artigo 62.º, 
n.º 1, alínea a), do Regulamento 
Financeiro, ou indiretamente, nos termos 
da alínea c) do mesmo artigo. Sempre que 
possível, esses recursos devem ser 
utilizados em benefício do Estado-Membro 
em causa.

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As subvenções ao abrigo do Programa 
serão concedidas e geridas em 
conformidade com o título VIII do 
Regulamento Financeiro.

As subvenções ao abrigo do Programa 
serão concedidas e geridas em 
conformidade com o título VIII do 
Regulamento Financeiro. A Comissão 
publica os programas de trabalho 
adotados para cada um dos objetivos 
específicos referidos no artigo 2.º, n.º 2, 
especificando o montante das subvenções 
a atribuir.

Justificação

Trata-se de uma prática consolidada em matéria de gestão dos programas da UE.

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Criação das condições adequadas 
para capacitar todos os intervenientes no 
mercado interno, nomeadamente as 
empresas, os cidadãos e os consumidores, a 
sociedade civil e as autoridades públicas, 
através de informações transparentes e de 

a) Criação das condições adequadas 
para capacitar todos os intervenientes no 
mercado interno, nomeadamente as 
empresas, em especial as microempresas e 
PME, os cidadãos e os consumidores, a 
sociedade civil e as autoridades públicas, 
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campanhas de sensibilização, do 
intercâmbio das melhores práticas, da 
promoção de boas práticas, do intercâmbio 
e divulgação de conhecimentos e 
competências especializadas e da 
organização de ações de formação;

através de informações transparentes e de 
campanhas de sensibilização, do 
intercâmbio das melhores práticas, da 
promoção de boas práticas, do intercâmbio 
e divulgação de conhecimentos e 
competências especializadas e da 
organização de ações de formação;

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Disponibilização de mecanismos 
que permitam aos cidadãos, consumidores, 
utilizadores finais, sociedade civil e 
representantes das empresas da União 
contribuir para os debates políticos, as 
políticas e o processo de decisão, 
nomeadamente através do apoio ao 
funcionamento de organizações 
representativas a nível nacional e ao nível 
da União;

b) Disponibilização de mecanismos 
que permitam aos cidadãos, consumidores, 
utilizadores finais, sociedade civil e 
representantes das empresas e dos 
trabalhadores da União contribuir para os 
debates políticos, as políticas e o processo 
de decisão, nomeadamente através do 
apoio ao funcionamento de organizações 
representativas a nível nacional e ao nível 
da União;

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Disponibilizar várias formas de 
apoio às PME;

Suprimido

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Facilitar o acesso das PME aos 
mercados, apoiá-las nas suas respostas aos 
desafios globais e sociais e na sua 

b) Facilitar o acesso das 
microempresas, das PME e das redes de 
empresas aos mercados, incluindo os 
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internacionalização, e reforçar a liderança 
industrial da União nas cadeias de valor 
mundiais, incluindo a Rede Europeia de 
Empresas;

mercados fora da União, apoiá-las nas 
suas respostas aos desafios globais, 
ambientais, económicos e sociais e na sua 
internacionalização, facilitar o apoio que 
lhes é prestado durante o seu ciclo de vida
e reforçar a liderança empresarial e
industrial da União nas cadeias de valor 
mundiais;

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Suprimir os obstáculos existentes 
no mercado e os encargos administrativos e 
criar um ambiente empresarial favorável 
que capacite as PME para beneficiarem
do mercado interno;

c) Suprimir os obstáculos existentes
no mercado, reduzir os encargos 
administrativos, incluindo os obstáculos à 
criação de empresas e ao arranque de 
empresas, e criar um ambiente empresarial 
favorável para que as microempresas e as 
PME possam beneficiar do mercado 
interno, incluindo de acesso a 
financiamento; fornecer orientação 
adequada, estruturas de mentoria e de 
acompanhamento e serviços às empresas 
baseados no conhecimento;

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Facilitar o crescimento das
empresas, nomeadamente o 
desenvolvimento de competências, e a
transformação industrial nos setores da 
transformação e dos serviços;

d) Facilitar o desenvolvimento e o 
crescimento de empresas sustentáveis, 
sensibilizar as microempresas e as PME 
para a legislação da União,
nomeadamente a legislação da UE em 
matéria de ambiente e energia, melhorar
o desenvolvimento das suas competências
e qualificações, e facilitar novos modelos 
de negócio e cadeias de valor eficientes na 
utilização dos recursos que fomentem 
uma transformação industrial, tecnológica 
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e organizacional sustentável nos setores 
da transformação e dos serviços;

Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Apoiar a competitividade das 
empresas e de setores inteiros da economia, 
bem como a adoção da inovação pelas 
PME e sua colaboração na cadeia de valor, 
mediante a ligação estratégica dos 
ecossistemas e polos empresariais, 
incluindo iniciativas conjuntas dos polos 
empresariais;

e) Reforçar a competitividade e a 
sustentabilidade das empresas e de setores 
inteiros da economia, e apoiar a adoção da 
inovação tecnológica, organizacional e 
social pelas microempresas e PME, 
fomentando a responsabilidade social das 
empresas e a sua colaboração na cadeia de 
valor, mediante a ligação estratégica dos 
ecossistemas e polos empresariais, 
incluindo iniciativas conjuntas dos polos 
empresariais;

Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Fomentar um ambiente de 
empreendedorismo e uma cultura 
empresarial, incluindo a mentoria de novos 
empresários, e apoiar a fase de arranque, a 
sustentabilidade e a expansão das 
empresas.

(f) Fomentar um ambiente de 
empreendedorismo e uma cultura 
empresarial, alargando a mentoria de 
novos empresários, e apoiar a fase de 
arranque, a sustentabilidade e a expansão 
das empresas, dedicando especial atenção 
aos novos e potenciais empresários 
(nomeadamente aos jovens e às 
mulheres), bem como a outros 
grupos-alvo específicos, tais como os 
grupos socialmente desfavorecidos ou 
vulneráveis.

Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão pode apoiar as 
seguintes ações específicas em apoio das 
alíneas a) a f), a fim de:

i. acelerar, apoiar e alargar os serviços de 
aconselhamento (através da Rede 
Europeia de Empresas) para prestar 
serviços integrados de apoio, com um 
balcão único, às PME da União que 
pretendam explorar oportunidades no 
mercado interno e em países terceiros, e 
velando por que seja proporcionado um 
nível comparável de qualidade de serviço 
em todos os Estados-Membros;

ii. apoiar a criação de redes de 
empresas;

iii. apoiar e alargar os programas de 
mobilidade para os novos empresários 
(«Erasmus para Jovens Empresários»), a 
fim de melhorar a sua capacidade para 
desenvolverem os seus conhecimentos, 
competências e atitudes empresariais e 
melhorar a sua capacidade tecnológica e
a sua gestão empresarial;

iv. apoiar a expansão das PME 
através de projetos significativos de 
extensão de empresas baseados em 
oportunidades determinadas pelas forças 
do mercado (instrumento para a expansão 
das PME);

v. apoiar atividades setoriais específicas 
em áreas caracterizadas por uma elevada 
percentagem de microempresas e PME e 
um elevado contributo para o PIB da 
União, como o setor do turismo.

Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-B As ações realizadas através da 
Rede Europeia de Empresas, referidas no 
novo n.º 3-A, podem incluir, entre outras:

(i) a facilitação da internacionalização 
das PME e da identificação de parceiros 
comerciais no mercado interno, da 
cooperação empresarial transfronteiras 
em matéria de I & D, tecnologia e 
parceria para transferência de 
conhecimentos e de inovação;

(ii) a prestação de informações, 
orientação e aconselhamento 
personalizado sobre o direito da UE, as 
oportunidades de financiamento da 
União, bem como sobre as iniciativas da 
União com impacto nas empresas, 
nomeadamente a fiscalidade, os direitos 
de propriedade, as obrigações em matéria 
de ambiente e energia, e os aspetos 
laborais e de segurança social;

(iii) a facilitação do acesso das PME a 
conhecimentos técnicos em matéria de 
eficiência energética, clima e ambiente;

(iv) o reforço das ligações a outras redes 
de informação e aconselhamento da 
União e dos Estados-Membros, 
nomeadamente a rede EURES, os polos 
de inovação da UE e a plataforma de 
aconselhamento InvestEU.

Os serviços prestados pela rede em nome 
de outros programas da União são 
financiados por esses programas.

A Comissão dá prioridade às ações da 
rede para melhorar partes ou elementos 
da mesma que não cumpram as normas 
mínimas, de modo a prestar um apoio 
homogéneo às microempresas e às PME 
em toda a UE.

A Comissão adota atos de execução que 
estabelecem os indicadores e as normas 
mínimas para efeitos de medição do 
impacto da rede no que respeita aos 
objetivos específicos e à eficácia das ações 
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do programa COSME.

Esses atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame a que se refere o artigo 21.º, n.º 2.

A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 20.º a fim de complementar outras 
formas de apoio às PME não previstas no 
presente número.

Esses atos delegados devem respeitar os 
objetivos definidos no presente 
regulamento, em especial os objetivos do
programa COSME, estabelecidos no 
artigo 3.º, n.º 2.

Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3  – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

As entidades jurídicas estabelecidas num 
país terceiro não associado ao Programa 
podem participar nas seguintes ações:

A Comissão pode permitir que entidades 
jurídicas estabelecidas num país terceiro 
não associado ao Programa participem nas 
seguintes ações:

Justificação

O instrumento deve centrar-se na prestação de apoio principalmente a beneficiários 
europeus. Poderão ser abertas algumas exceções a entidades estabelecidas em países 
terceiros a fim de beneficiar as PME e organizações de consumidores europeias, mas tal deve 
ser decidido caso a caso.

Alteração 61

Proposta de regulamento
Artigo 11 – título

Texto da Comissão Alteração

Critérios de avaliação e adjudicação Avaliação
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Justificação

O artigo diz respeito apenas à avaliação.

Alteração 62

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

poderão receber apoio a título do Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, do 
Fundo de Coesão, do Fundo Social 
Europeu Mais ou do Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural, em 
conformidade com o disposto no n.º 5 do 
artigo [67.º] do Regulamento (UE) n.º XX 
[Regulamento Disposições Comuns] e no 
artigo [8.º] do Regulamento (UE) n.º XX 
[financiamento, gestão e acompanhamento 
da política agrícola comum], desde que 
essas ações sejam compatíveis com os 
objetivos do programa em causa. Aplicam-
se as regras do fundo que concede o apoio.

poderão receber apoio a título do Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, do 
Fundo de Coesão, do Fundo Social 
Europeu Mais ou do Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural, em 
conformidade com o disposto no n.º 5 do 
artigo [67.º] do Regulamento (UE) n.º XX 
[Regulamento Disposições Comuns] e no 
artigo [8.º] do Regulamento (UE) n.º XX 
[financiamento, gestão e acompanhamento 
da política agrícola comum], ou o 
Regulamento (UE) XX [que cria o 
Programa Europa Digital], em particular 
o objetivo referente às competências 
digitais avançadas, desde que essas ações 
sejam compatíveis com os objetivos do 
programa em causa. Aplicam-se as regras 
do fundo que concede o apoio.

Justificação

A coordenação com o programa Europa Digital tem de ser assegurada, a fim de estabelecer 
uma estratégia global da UE para as PME.

Alteração 63

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão adota atos de 
execução que estabelecem os programas 
de trabalho que abrangem as ações do 
programa COSME e aplicam o objetivo 
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específico referido no artigo 3.º, n.º 2, 
alínea b). Esses atos de execução são 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 21.º, n.º 2. Para além dos elementos 
referidos no n.º 1, o programa de trabalho 
deve incluir:

(i) uma indicação do montante afetado a 
cada ação a financiar;

(ii) um calendário indicativo da sua 
execução;

(iii) referências a outras ações a nível da 
União que estejam a ser implementadas e 
que possam ter interesse para as PME e 
para a rede no âmbito de outros 
programas ou ações da União.

O programa de trabalho e as ações serão 
também publicados nos sítios Web de 
cada ponto de contacto da rede, sempre 
que esses sítios estejam disponíveis. Este 
aspeto é particularmente importante no 
caso das ações dirigidas às PME.

Alteração 64

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Até final de janeiro de 2021, a 
Comissão deve elaborar um quadro de 
execução da ação COSME que inclua a 
calendarização dos programas de 
trabalho e dos convites à apresentação de 
propostas, os respetivos temas e o 
financiamento atribuído, bem como 
outros pormenores necessários para 
proporcionar transparência e 
previsibilidade durante todo o período do 
programa e melhorar a qualidade dos 
projetos.
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Alteração 65

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As avaliações devem ser efetuadas 
de forma atempada, a fim de serem tidas 
em conta no processo de decisão.

1. As avaliações devem ser efetuadas 
de forma atempada, mas, pelo menos, de 
dois em dois anos, a fim de serem 
consideradas no processo de tomada de 
decisão.

Alteração 66

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A avaliação intercalar do Programa 
deve ser efetuada assim que estiverem 
disponíveis informações suficientes sobre a 
execução do Programa e, o mais tardar, 
quatro anos após o início dessa execução.

2. A avaliação intercalar do Programa 
deve ser efetuada assim que estiverem 
disponíveis informações suficientes sobre a 
execução do Programa com base na 
monitorização efetuada em conformidade 
com o artigo 20.º e, o mais tardar, quatro 
anos após o início dessa execução. Deve 
incluir também uma avaliação 
abrangente dos procedimentos, objetivos e 
critérios de elegibilidade para as 
prioridades do período de financiamento 
em curso. Com base nos resultados dessa 
avaliação intercalar, são propostas 
recomendações para uma revisão do 
Programa.

Alteração 67

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os beneficiários do financiamento 
da União devem indicar a origem e 
assegurar a visibilidade desse 
financiamento (em especial, ao 

1. Os beneficiários do financiamento 
da União devem operar com transparência 
e indicar a origem e assegurar a 
visibilidade desse financiamento (em 
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promoverem as ações e os seus resultados) 
com a divulgação de informações 
coerentes, eficazes e proporcionadas 
dirigidas a vários públicos, incluindo os 
meios de comunicação social e o público 
em geral.

especial, ao promoverem as ações e os seus 
resultados) com a divulgação de 
informações coerentes, eficazes e 
proporcionadas dirigidas a vários públicos, 
incluindo os meios de comunicação social 
e o público a nível local.

Justificação

Deve ser dada visibilidade aos resultados do programa no âmbito das comunidades locais, a 
fim de sensibilizar para a contribuição da UE para o bem-estar da sociedade europeia.

Alteração 68

Proposta de regulamento
Anexo IV – coluna 2 – linha 2

Texto da Comissão Alteração

1 - Número de PME que beneficiam de 
apoio;

1 - Número de PME que beneficiam de 
apoio do programa e da rede;

2 - Número de empresas apoiadas que 
celebraram parcerias de negócio.

2 - Número de empresas apoiadas que 
celebraram parcerias de negócio.

2-A - Número de empresários que 
beneficiam de programas de mentoria e 
mobilidade;

2-B - Redução do tempo e dos custos de 
criação de uma PME;

2-C - Número de redes de empresas 
criadas em relação à base de referência;

2-D - Número de Estados-Membros que 
utilizam o teste das PME («SME test»);

2-E - Aumento acentuado do número de 
Estados-Membros com um balcão único 
para a constituição de empresas;

2-F - Aumento da proporção de PME que 
exportam e aumento da proporção de 
PME que exportam para fora da União 
em relação à base de referência;

2-G - Aumento acentuado do número de 
Estados-Membros que utilizam soluções 
de empreendedorismo que visam 
potenciais, jovens e novos empresários e 
mulheres empresárias, bem como outros 
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grupos-alvo específicos em relação à 
referência de base;

2-H - Aumento da proporção de cidadãos 
da União que gostariam de trabalhar por 
conta própria em relação à base de 
referência;

2-I - Desempenho das PME no que 
respeita à sustentabilidade, a medir 
nomeadamente pelo aumento da 
proporção de PME da União que 
desenvolvem produtos sustentáveis da 
economia azul e produtos e serviços 
ecológicos1-A e pela melhoria que 
representam na eficiência da utilização de 
recursos (que podem incluir energia, 
materiais, água, reciclagem, etc.), em 
relação à base de referência.

Todos os indicadores devem ser 
comparados com a situação atual em 
2018.

__________________

1-A Produtos e serviços ecológicos são os 
que têm por função principal reduzir o 
risco ambiental e minimizar a poluição e 
a utilização dos recursos. São também 
incluídos os produtos com características 
ambientais (com design ecológico, com 
rótulo ecológico, de produção biológica, e 
com um conteúdo reciclado importante). 
Fonte: Flash Eurobarómetro 342, «PME, 
Eficiência dos Recursos e Mercados 
Ecológicos».



AD\1166549PT.docx 47/48 PE627.879v02-00

PT

PROCESSO DA COMISSÃO ENCARREGADA DE EMITIR PARECER

Título Estabelecimento do programa a favor do mercado único, da 
competitividade das empresas, incluindo as pequenas e médias 
empresas, e das estatísticas europeias

Referências COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD)

Comissão competente quanto ao fundo
       Data de comunicação em sessão

IMCO
14.6.2018

Parecer emitido por
       Data de comunicação em sessão

ITRE
14.6.2018

Comissões associadas – Data de 
comunicação em sessão

5.7.2018

Relator(a) de parecer
       Data de designação

Patrizia Toia
13.6.2018

Exame em comissão 9.10.2018 5.11.2018

Data de aprovação 3.12.2018

Resultado da votação final +:
–:
0:

39
1
1

Deputados presentes no momento da 
votação final

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, 
Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, 
Eva Kaili, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, 
Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Tilly 
Metz, Csaba Molnár, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, 
Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven 
Schulze, Neoklis Sylikiotis, Patrizia Toia, Vladimir Urutchev, Henna 
Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio 
Zanonato

Suplentes presentes no momento da 
votação final

Pilar Ayuso, Michał Boni, Françoise Grossetête, Werner Langen, 
Marisa Matias, Luděk Niedermayer, Răzvan Popa, Giancarlo Scottà

Suplentes (art. 200.º, n.º 2) presentes no 
momento da votação final

Renate Sommer



PE627.879v02-00 48/48 AD\1166549PT.docx

PT

VOTAÇÃO NOMINAL FINAL NA COMISSÃO ENCARREGADA DE EMITIR 
PARECER

39 +

ALDE Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR Hans-Olaf Henkel

ENF Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

GUE/NGL Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

PPE Pilar Ayuso, Michał Boni, Jerzy Buzek, Françoise Grossetête, Seán Kelly, Werner 
Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, 
Massimiliano Salini, Sven Schulze, Renate Sommer, Vladimir Urutchev, Hermann 
Winkler, Anna Záborská

S&D Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter 
Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Răzvan 
Popa, Patrizia Toia, Martina Werner, Flavio Zanonato

VERTS/ALE Jakop Dalunde, Tilly Metz, Julia Reda

1 -

EFDD Jonathan Bullock

1 0

ECR Zdzisław Krasnodębski

Legenda dos símbolos utilizados:
+ : votos a favor
- : votos contra
0 : abstenções


	1166549PT.docx

