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Assunto: Acesso das PME a financiamento

No rescaldo da crise económica e financeira foram adotadas várias iniciativas com vista a melhorar o 
financiamento das PME na União. A fim de facilitar a concessão de empréstimos bancários às PME, 
o Regulamento Requisitos de Fundos Próprios (RRFP) e a Diretiva Requisitos de Fundos Próprios IV 
(DRFP IV) preveem um fator de correção que visa reduzir as exigências de fundos próprios para ter 
em conta o risco de crédito associado à exposição para as PME. Outras medidas, como a concessão 
de um passaporte europeu especial para os gestores de fundos que investem em PME, têm como 
objetivo aumentar a confiança dos investidores nas PME. Recentemente, a Comissão apresentou um 
Plano de Ação sobre uma União dos Mercados de Capitais que estabelece potenciais soluções para 
a escassez de crédito que afeta as PME na Europa.

Tendo em conta o que precede:  

1. Tenciona a Comissão avaliar exaustivamente o impacto da regulamentação financeira da UE 
sobre o acesso das PME e dos bancos ao financiamento, em particular os bancos locais e 
regionais que continuam a ser de importância crucial para o financiamento das PME, tendo em 
vista reduzir os encargos administrativos desnecessários resultantes de disposições 
eventualmente contraditórias ou supérfluas? 

2. Como avalia a Comissão os potenciais benefícios da regulamentação financeira que visa a 
melhoria do acesso das PME ao financiamento, nomeadamente o fator de correção introduzido 
pelo RRFP e pela DRFP IV? Como tenciona a Comissão reforçar as formas alternativas de 
concessão de crédito, tais como o capital de risco, bem como as formas inovadoras de 
financiamento das empresas? 

3. O Comité de Basileia de Supervisão Bancária apresentou o seu projeto de revisão da 
abordagem padrão para risco de crédito, em dezembro de 2014. Que avaliação faz a Comissão 
da proposta do Comité? 
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