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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre "Passar a uma velocidade superior – A nova parceria para o crescimento e o 
emprego"
(2006/2138 (INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Aplicar o programa comunitário 
de Lisboa: modernizar a política das PME para o crescimento e o emprego"
(COM(2005)0551),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Passar a uma velocidade superior 
– A nova parceria para o crescimento e o emprego" (COM(2006)0030),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Realizar o programa comunitário 
de Lisboa em prol do crescimento e do emprego: Transmissão de empresas –
Continuidade pela renovação" (COM(2006)0117),

– Tendo em conta as conclusões da Presidência do Conselho Europeu de Lisboa de 23 e 24 
de Março de 2000, do Conselho Europeu de Estocolmo de 23 e 24 de Março de 2001, do 
Conselho Europeu de Barcelona de 15 e 16 de Março de 2002 e dos Conselhos Europeus 
de Bruxelas de 22 e 23 de Março de 2005, 15 e 16 de Dezembro de 2005 e 23 e 24 de 
Março de 2006,

– Tendo em conta as conclusões da reunião informal de Chefes de Estado de Hampton 
Court, de 27 de Outubro de 2005,

– Tendo em conta a Recomendação 2005/601/CE do Conselho, de 12 de Julho de 2005, 
relativa às orientações gerais das políticas económicas dos Estados-Membros e da 
Comunidade (2005-2008)1, 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Trabalhando juntos para o 
crescimento e o emprego - Um novo começo para a Estratégia de Lisboa" 
(COM(2005)0024),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Orientações integradas para o 
crescimento e o emprego (2005-2008)" (COM(2005)0141),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Acções Comuns para o 
Crescimento e o Emprego: o Programa Comunitário de Lisboa" (COM(2005)0330),

– Tendo em conta os 25 programas nacionais de reforma (PNR), tal como foram 
apresentados pelos Estados-Membros, e a avaliação destes PNR efectuada pela Comissão 

  
1 JO L 205 de 6.8.2005, p. 28.
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na Parte 2 da sua comunicação atrás referida intitulada "Passar a uma velocidade superior 
– A nova parceria para o crescimento e o emprego",

– Tendo em conta a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao 
sétimo programa-quadro da Comunidade Europeia de actividades em matéria de 
investigação, desenvolvimento tecnológico e demonstração (2007-2013), apresentada pela 
Comissão (COM(2005)0119), e a resolução do Parlamento de 15 de Junho de 20061,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Implementar o Programa 
Comunitário de Lisboa: Mais Investigação e Inovação – Investir no Crescimento e no 
Emprego: Uma Abordagem Comum" (COM(2005)0488) e os documentos de trabalho da 
Comissão que a acompanham (SEC(2005)1253 e SEC(2005)1289),

– Tendo em conta o documento de trabalho da Comissão "European Innovation Scoreboard 
2005 - Comparative Analysis of Innovation Performance" (Painel Europeu da Inovação de 
2005 - Análise comparativa do desempenho em matéria de inovação),

– Tendo em conta o relatório de Janeiro de 2006 elaborado pelo Grupo Independente de 
Peritos em I&D e Inovação nomeado na sequência da Cimeira de Hampton Court, 
intitulado "Creating an Innovative Europe" (Criar uma Europa Inovadora") ("Relatório 
Aho"),

– Tendo em conta a Recomendação 94/1069/CE da Comissão, de 7 de Dezembro de 1994, 
sobre a transmissão das pequenas e médias empresas2 (PME),

– Tendo em conta os resultados do inquérito e do relatório analítico do Eurobarómetro Flash
nº 160 sobre empreendedorismo: "Entrepreneurship survey" e "Analytical report", de 
Abril e Junho de 2004, respectivamente,

– Tendo em conta o relatório final do Grupo de Trabalho da Administração do Comércio 
Internacional do Departamento de Comércio dos Estados Unidos e da Direcção-Geral 
Empresas e Indústria da Comissão Europeia, de Outubro de 2005,

– Tendo em conta a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que cria um 
Programa-quadro para a Competitividade e a Inovação (2007-2013) (COM(2005)0121) e 
a resolução do Parlamento de 1 de Junho de 20063, 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Aplicar o Programa Comunitário 
de Lisboa: Estratégia de simplificação do quadro regulador" (COM(2005)0535),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Aplicar o Programa Comunitário 
de Lisboa: Promover o espírito empreendedor através do ensino e da aprendizagem"
(COM(2006)0033),

  
1 Textos Aprovados, P6_TA(2006)0265.
2 JO L 385 de 31.12.1994, p.14.
3 Textos Aprovados, P6_TA(2006)0230.
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– Tendo em conta o Livro Verde da Comissão sobre a eficiência energética ou "Fazer mais 
com menos" (COM(2005)0265),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Plano de acção Biomassa"
(COM(2005)0628),

– Tendo em conta o Livro Verde da Comissão "Estratégia europeia para uma energia 
sustentável, competitiva e segura" (COM(2006)0105),

– Tendo em conta a sua resolução de 29 de Setembro de 2005 sobre a quota das energias 
renováveis na UE e propostas de acção concretas1,

– Tendo em conta a sua resolução de 19 de Janeiro de 2006 sobre a aplicação da Carta 
Europeia das Pequenas Empresas2, 

– Tendo em conta a sua resolução de 14 de Março de 2006 sobre uma Sociedade da 
Informação Europeia para o crescimento e o emprego3,

– Tendo em conta a sua resolução de 15 de Março de 2006 sobre a contribuição do 
Conselho Europeu da Primavera 2006 para a Estratégia de Lisboa4,

– Tendo em conta a sua resolução de 23 de Março de 2006 sobre a segurança do 
aprovisionamento energético na União Europeia5,

– Tendo em conta a sua resolução de 1 de Junho de 2006 sobre a eficiência energética ou 
"Fazer mais com menos" - Livro Verde6,

– Tendo em conta a sua resolução de 5 de Julho de 2006 sobre "Implementar o Programa 
Comunitário de Lisboa: Mais Investigação e Inovação - Investir no Crescimento e no 
Emprego: Uma Abordagem Comum"7,

– Tendo em conta o artigo 45º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 
(A6-0000/2006),

A. Considerando que a UE deve adaptar estrategicamente a sua posição em resposta à 
evolução das regras da nova economia global e ao ritmo acelerado dos mercados globais, 
para evitar que o crescimento económico a longo prazo continue a ser entravado,

  
1 Textos Aprovados, P6_TA(2005)0365.
2 Textos Aprovados, P6_TA(2006)0022.
3 Textos Aprovados, P6_TA(2006)0079.
4 Textos Aprovados, P6_TA(2006)0092.
5 Textos Aprovados, P6_TA(2006)0110.
6 Textos Aprovados, P6_TA(2006)0243.
7 Textos Aprovados, P6_TA(2006)0301.
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B. Considerando que o acesso ao mercado global proporciona às PME novos nichos de 
mercado, custos de I&D mais baixos, uma melhoria do acesso ao financiamento, 
vantagens de escala e tecnológicas e oportunidades de distribuição dos riscos,

C. Considerando que os progressos na via da realização dos objectivos da Estratégia de 
Lisboa não são uniformes em toda a UE e que há grandes diferenças entre o nível global 
de desenvolvimento tecnológico e os níveis de desempenho dos Estados-Membros,

D. Considerando que a aplicação deficiente de legislação comunitária importante e a 
fragmentação subsequente dos mercados obsta ao crescimento económico e à promoção 
de uma concorrência que permita obter as economias de escala necessárias para que a 
economia da UE seja altamente competitiva,

E. Considerando que a UE deve transformar-se numa economia melhorada, baseada no 
conhecimento, e que a criação, a transferência e a aplicação de novos conhecimentos são a 
principal fonte de crescimento económico e de vantagens competitivas sustentáveis,

F. Considerando que os Estados-Membros devem continuar a dar resposta aos desafios 
associados à evolução demográfica e a modelos sociais sustentáveis,

G. Considerando que o financiamento adequado da I&D produz inovação, crescimento 
económico, criação de emprego e uma investigação baseada na excelência,

H. Considerando que a UE deve assegurar o dinamismo da cultura empresarial, promovendo 
políticas activas tais como a aprendizagem ao longo da vida, a aquisição de competências, 
o acompanhamento profissional individualizado, a colocação dos jovens e a formação 
profissional,

I. Considerando que o espaço europeu de informação e comunicação deve promover de 
forma mais visível e activa o empreendedorismo e uma cultura de aprendizagem, 

J. Considerando que as PME representam 70% do emprego total e que só 44% das PME são 
inovadoras,

K. Considerando que os Estados-Membros devem criar condições favoráveis ao 
desenvolvimento do sector privado e dar resposta às necessidades específicas das PME, 
tais como condições e regulamentos favoráveis ao funcionamento das empresas, serviços 
de infra-estruturas de base adequados, acesso ao financiamento a curto e longo prazo, com 
taxas de juro razoáveis, a capital social e capital de risco, a apoio sob a forma de 
consultoria e ao conhecimento das oportunidades de mercado,

L. Considerando que as parcerias público-privadas (PPP) são um instrumento muito válido 
de promoção da qualidade e da sustentabilidade financeira dos serviços públicos,

M. Considerando que as PME são frequentemente afectadas por deficiências em termos de 
competências empresariais, contabilidade, barreiras linguísticas, gestão da produção, 
planeamento empresarial, recursos ou capacidades para atingir uma dimensão suficiente,



PR\627433PT.doc 7/13 PE 376.438v02-00

PT

N. Considerando que as PME operam em mercados transfronteiriços e globais, o que se 
reveste de importância estratégica para o seu desenvolvimento futuro,

O. Considerando que um dos principais obstáculos a um empresariado bem sucedido, à 
inovação e ao desenvolvimento de novos produtos consiste na falta de variedade das 
formas de financiamento, ao longo da cadeia do capital,

P. Considerando que a UE deve apoiar a incubação/pré-incubação de projectos de candidatos 
à criação de novas empresas, num ambiente académico orientado para o mercado, para 
criar uma dimensão suficiente e promover a valorização e um investimento inicial mais 
elevado por parte das empresas de capital de risco, 

Q. Considerando que o registo de patentes é muito dispendioso na UE, com um custo de 
46 700 euros, em comparação com os EUA (10 250 euros) e o Japão (5 460 euros) e que é
urgente criar uma patente comunitária,

R. Considerando que os PNR devem ter em conta as necessidades das PME e das grandes 
empresas, de uma forma sustentável,

S. Considerando que auxílios estatais regidos por regras claras podem contribuir para 
promover o desenvolvimento económico e a inovação empresarial em comunidades e 
regiões desfavorecidas, 

T. Considerando que as empresas familiares são responsáveis por cerca de dois terços do 
emprego na UE,

Uma UE que possa enfrentar a concorrência no mercado global

1. Recorda aos Estados-Membros que a única forma de enfrentar a concorrência num 
mercado global consiste em criar uma sociedade europeia do conhecimento baseada na 
excelência;

2. Reconhece a importância de promover uma cultura que valorize a inovação e a 
necessidade de que essa cultura penetre em todas as áreas das estratégias nacionais de 
competitividade;

3. Sublinha o facto de que a força organizacional residirá cada vez mais não em 
competências essenciais, mas antes em indivíduos competentes essenciais;

4. Insta a Comissão a tomar medidas destinadas a eliminar as disparidades jurídicas entre a 
legislação comercial dos diferentes países, a fim de garantir a existência de um mercado 
aberto e competitivo;

5. Exorta à intensificação das relações económicas transatlânticas, com vista a criar uma 
zona de comércio livre de maiores dimensões do que o mercado único europeu;
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6. Insta os Estados-Membros a conferirem ainda mais abertura ao mercado e a aplicarem 
uma legislação exemplar orientada neste sentido, reforçando a coerência e a 
competitividade europeia a nível global;

7. Insta os Estados-Membros a completarem e a integrarem o sector dos serviços, 
aumentando assim a taxa de crescimento da produtividade da sua mão-de-obra;

8. Reconhece que a Europa necessita de uma política energética verdadeiramente integrada, 
que garanta a segurança do abastecimento e danos ambientais mínimos;

Libertar a criatividade dos cidadãos europeus

9. Sublinha a necessidade de os Estados-Membros revitalizarem o conhecimento e a 
inovação, criando uma sociedade europeia do conhecimento e utilizando a aprendizagem 
ao longo da vida e as tecnologias da informação e da comunicação (TIC) para colmatarem 
as lacunas nas competências e combaterem o desemprego;

10. Sublinha a necessidade de modelos de inovação abertos, menos lineares e mais dinâmicos, 
que proporcionem valor acrescentado às empresas;

11. Insta os Estados-Membros a promoverem não só a utilização dos PC, como também a de 
pacotes de software, pois estas extensões da mente humana podem contribuir para 
aumentar a eficiência das várias tarefas administrativas;

12. Salienta a necessidade de uma patente comunitária e de uma maior reciprocidade entre os 
sistemas de patentes europeu, dos Estados Unidos e japonês, para proteger mais 
eficazmente as iniciativas e as ideias europeias;

13. Louva os objectivos da Estratégia de Acesso ao Mercado da UE e convida a UE a 
esforçar-se mais por promover a sua base de dados junto da comunidade das PME e por a 
manter actualizada;

14. Insta a Rede de Centros Euro Info a promover um acesso melhorado aos mercados 
internacionais;

O motor da concorrência: as condições prévias necessárias para enfrentar a concorrência e
as PME

15. Insta os Estados-Membros a promoverem uma imagem mais positiva em matéria de
empreendedorismo e de responsabilidade individual, recompensando o esforço e 
reconhecendo o valor social da assunção de riscos e do empreendedorismo;

16. Observa que os progressos tecnológicos e a excelência estão no centro das vantagens 
competitivas de uma sociedade baseada no conhecimento;

17. Insta os Estados-Membros a promoverem modelos de comércio electrónico bem 
sucedidos, a fim de fomentar a adesão às TIC;
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18. Insta os Estados-Membros a estabelecerem normas comuns ou acordos voluntários em 
áreas em que a inexistência dessas normas ou acordos está a obstar ao crescimento das 
PME;

19. Insta os Estados-Membros a revitalizarem as empresas europeias, reduzindo as
burocracias desnecessárias, melhorando a qualidade da regulamentação, reduzindo os
encargos administrativos, reforçando a participação das PME no processo de consulta e 
simplificando os procedimentos fiscais aplicáveis às PME;

20. Incita os Estados-Membros a prestarem mais apoio para facilitar o arranque de novas 
empresas, que são criadas em número insuficiente, concebendo e pondo em prática 
incentivos adequados; chama a atenção para a importância das transferências de empresas 
para a manutenção do emprego e do capital, convidando, portanto, os Estados-Membros a 
atribuírem a mesma importância política às novas empresas e às transferências de 
empresas;

21. Propõe medidas tais como isenções fiscais e a bonificação de juros para facilitar o 
arranque de novas empresas e para reduzir o tempo e os custos de criação de uma 
empresa; 

Modernização dos sistemas de protecção social e do mercado de trabalho

22. Insta os Estados-Membros a reverem os modelos de protecção social ineficientes à luz da 
sua viabilidade financeira, alterando a dinâmica global e os padrões demográficos de 
modo a que sejam mais sustentáveis;

23. Insta os Estados-Membros a tomarem decisões políticas pragmáticas, para compensar o 
envelhecimento das suas populações e a quebra da taxa de natalidade, por exemplo, 
aumentando a idade da reforma de acordo com a melhoria dos padrões dos cuidados de 
saúde e introduzindo políticas mais centradas na família, com incentivos à natalidade e
apoio à guarda de crianças;

24. Salienta a necessidade de os Estados-Membros garantirem a participação de todos na 
sociedade da informação (e-information) em toda a Europa;

25. Sublinha a necessidade de flexibilidade no mercado de trabalho, para fazer face aos 
padrões sociais em mutação e às questões relacionadas com o envelhecimento da 
sociedade;

Viabilidade financeira

26. Insta os Estados-Membros a respeitarem os princípios da disciplina orçamental, para 
assegurar o bom estado das finanças públicas;

27. Exorta a que sejam revistos os modelos de serviços públicos, o seu financiamento e a sua
gestão incluindo debates sobre as funções e os benefícios das PPP;
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28. Insta os Estados-Membros a melhorarem o acesso das PME aos contratos públicos, que 
constitui um obstáculo significativo ao crescimento;

29. Insta a que sejam concedidos incentivos fiscais que promovam o investimento em capital 
de risco, o que poderia contribuir para criar uma base de investidores nacionais em capital 
de risco;

30. Louva a abordagem adoptada em Março de 2006 pelo Conselho Europeu de Bruxelas, ao 
alargar e facilitar o acesso das empresas, nomeadamente das PME, ao crédito concedido 
pelo Banco Europeu de Investimento;

Os PNR em acção

31. Insta os Estados-Membros a aplicarem correctamente os seus PNR e a realizarem 
rapidamente a agenda comum definida em Lisboa;

32. Lamenta o facto de não ser adoptada uma abordagem coordenada nos PNR dos 
Estados-Membros;

33. Sublinha a importância da apresentação de informação e da comunicação dos êxitos e dos
fracassos dos PNR;

34. Insta os Estados-Membros a clarificarem melhor como tencionam avançar na realização 
dos objectivos que se propuseram atingir nos PNR;

o

o o

35. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão, 
bem como aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O reconhecimento da situação de declínio da Europa, que está atrás dos EUA em termos de 
PIB, produtividade do trabalho, desempenho tecnológico e investimento total em I&D, foi o 
estímulo que deu o primeiro impulso à agenda de Lisboa e que exigiu o relançamento da 
agenda no ano passado. A Europa só pode assumir uma posição de liderança na economia 
global se for capaz de garantir eficazmente a sua competitividade, adaptando-se de modo a 
transformar-se numa sociedade baseada no conhecimento, centrada na investigação e nas TIC; 
mas o que é que a Europa deve fazer para se transformar numa economia baseada no 
conhecimento?

Em primeiro lugar, a União Europeia deve reduzir as disparidades regionais, para criar uma 
grande zona científica e tecnológica europeia. Os Estados-Membros devem esforçar-se por
garantir que a política pública proporcione condições favoráveis à promoção da 
competitividade do sector das TIC na Europa.

Deve estar também facilmente disponível a energia necessária ao funcionamento desta 
sociedade do conhecimento e a União Europeia tem de fazer tudo o que for possível para
garantir a segurança do aprovisionamento energético. É evidente que o nosso grau de
dependência do aprovisionamento energético poderá ser reduzido através de medidas práticas
de eficiência energética, mas a longo prazo a Europa necessita de investir na criação de 
tecnologias inovadoras, que forneçam energia mais limpa e garantam a segurança do 
aprovisionamento a custos razoáveis.

Em segundo lugar, como o demonstraram repetidamente vários estudos, os Estados-Membros 
devem reforçar o seu compromisso (apoiado pelos necessários recursos e medidas políticas)
de promoção da inovação e de criação de competências, através da aprendizagem ao longo da 
vida e de uma formação adequada no domínio das TIC. Estas medidas permitirão criar uma 
mão-de-obra muito competente e qualificada e garantir o fluxo da criatividade europeia, que é 
o vector de ideias necessário para varrer as práticas obsoletas e para criar os conhecimentos 
necessários para que as empresas possam ser competitivas.

A colaboração entre o sector empresarial, o governo e o mundo académico deve reforçar-se, 
para facilitar este processo que, por seu turno, colocará a Europa na vanguarda da tecnologia, 
aumentando a sua especialização nas indústrias de alta tecnologia. Observe-se que 
actualmente só 5% das empresas europeias com actividades inovadoras referem as 
universidades ou os institutos de investigação públicos como fontes de inovação importantes.

Em terceiro lugar, não é por acaso que a maioria dos Europeus prefeririam ser trabalhadores 
por conta de outrem a patrões de si próprios; esta atitude tem sido activa e passivamente 
encorajada pelos Estados-Membros. Porém, chegou o momento de modificar esta situação
coisas e fazer reviver o espírito de iniciativa e de assunção de riscos, que contribuirá para a 
criação de uma sociedade do conhecimento competitiva. Os Estados-Membros devem 
esforçar-se por evitar que a falência das empresas seja estigmatizada, nomeadamente junto 
dos jovens, que são o futuro de uma cultura empresarial europeia bem sucedida. Por outro 
lado, os Estados-Membros devem fazer tudo o que for possível para apoiar o arranque de 
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novas empresas, reduzindo os prazos e os custos necessários para criar uma empresa no seu 
território.

Estimular o desenvolvimento do espírito empresarial da juventude da Europa era, 
nomeadamente, um dos elementos centrais do Pacto Europeu para a Juventude, aprovado pelo 
Conselho Europeu de Março de 2005. Os departamentos de educação de alguns 
Estados-Membros reconheceram nestes últimos anos essa necessidade e deram o exemplo,
introduzindo nos seus programas escolares elementos obrigatórios de formação para o 
empreendedorismo e prestando aos docentes o apoio necessário para o efeito. Estas iniciativas 
são exemplares e os países vizinhos devem ser estimulados a imitá-las.

A cooperação entre os Estados-Membros da UE e entre os povos de toda a União Europeia é 
essencial para que a Europa possa beneficiar efectivamente das vantagens de um verdadeiro 
mercado interno europeu. Contudo, são muitas as barreiras que obstam a que os Europeus 
colaborem e tirem o máximo partido das economias de escala. Esses obstáculos são, entre 
outros, factores como as insuficiências das infra-estruturas e dos serviços públicos, a pouca
flexibilidade da mão-de-obra, a falta de capital e a inexistência de mercados para os produtos, 
as barreiras linguísticas, as barreiras fiscais e as dificuldades de acesso ao financiamento, que 
afectam principalmente as PME, o motor da nossa economia actual.

É essencial que seja criada uma patente comunitária. As patentes indiciam actividades 
inventivas e inovadoras, desenvolvidas principalmente para efeitos comerciais, mas é evidente 
que muitos Europeus preferem registar as patentes nos EUA e tirar partido do mercado 
americano, em vez de as registarem no seu país.

Em quinto lugar, a Europa confronta-se com grandes desafios demográficos e as políticas e 
modelos sociais devem adaptar-se em função dessas condições, tornando-se mais simples e 
mais flexíveis, pois de outro modo, em última análise, serão insustentáveis. As pessoas vivem 
durante mais tempo, devido à melhoria dos cuidados de saúde, e as taxas de natalidade estão a 
descer. Devem ser introduzidos incentivos adequados, que permitam fazer face a esta 
evolução, nomeadamente no que se refere às famílias, prestando-lhes o apoio de que 
necessitam para poderem ter mais filhos e cuidar deles, mas evitando simultaneamente 
colocar em desvantagem as mulheres que querem conciliar vida familiar e vida profissional.

Finalmente, para que os Estados-Membros possam realizar os objectivos de Lisboa, os 
governos devem aumentar os seus compromissos financeiros. Esse aumento não pode partir 
apenas do sector público, devido aos parâmetros de Maastricht em matéria de despesa pública, 
os Estados-Membros devem esforçar-se mais por incentivarem a participação do sector 
privado, tal como o fazem os EUA e o Japão. As fontes potenciais de financiamento privado 
são muito numerosas.

O capital de risco é um dos instrumentos de financiamento das PME que pode contribuir para 
a criação de uma economia do conhecimento. Em 2003, as empresas europeias de capital de 
risco efectuaram investimentos no montante médio de cerca de 420 000 euros na criação de 
377 novas empresas, ao passo que as empresas de capital de risco sedeadas nos EUA 
investiram apenas na criação de 181 novas empresas, mas o montante médio desses 
investimentos ascendeu a cerca de 1 680 000 euros. O capital de risco investido, em 
percentagem do PIB, varia entre os Estados-Membros da UE, sendo de 0,79% na Suécia, de 
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0,60% no Reino Unido, de 0,44% em França e de 0,24% na Alemanha. Os Estados-Membros 
devem continuar a reduzir as diferenças entre os requisitos jurídicos dos mercados de capital 
de risco, para evitar que obstem aos investimentos transfronteiriços.

Todos estes aspectos devem ser tidos em conta na realização dos objectivos de Lisboa.
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