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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

As PME europeias provaram ser o principal veículo para alcançar o crescimento e garantir 
mais e melhores empregos na União. As PME encontram-se no centro da Estratégia Europa 
2020 e serão fundamentais para a concretização dos seus objetivos de crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo. Este facto torna-se especialmente importante no atual contexto 
económico: as PME podem preparar o caminho de saída da atual crise económica e de 
emprego. Com efeito, entre 2002 e 2010, as PME foram responsáveis pela criação de 85% de 
todos os novos postos de trabalho na UE.

A fim de cumprir estas tarefas ambiciosas, as PME europeias necessitam do apoio da UE, 
quer a nível político, quer a nível orçamental. A UE tem, atualmente, grande responsabilidade 
na colmatação das lacunas políticas e de mercado que prejudicaram gravemente a 
competitividade das PME, bem como na libertação do seu potencial de crescimento. Tal 
implica a redução da burocracia e dos encargos administrativos, assim como a melhoria do 
acesso ao financiamento e do acesso de todas as PME aos mercados. A Comissão apresentou 
o Programa COSME no contexto do próximo QFP (2014-2020), tendo como objetivo dar uma 
resposta firme a estes problemas através da melhoria das condições de enquadramento das 
empresas da UE e da promoção do espírito empresarial. 

O orçamento total proposto para o Programa COSME é de 2,5 mil milhões de euros. Devido 
às difíceis negociações em curso relativas ao próximo QFP, o relator gostaria de salientar que, 
mesmo que se verifique uma restrição dos fundos, não haverá qualquer justificação para 
reduções no caso de programas que, tal como o COSME, constituem o centro da 
competitividade e do emprego europeus. Na verdade, o relator considera que a dotação 
financeira prevista para o Programa COSME não pode, de modo algum, ser inferior, em 
termos reais, à atual dotação atribuída ao PCI. Da mesma forma, e a fim de garantir a máxima 
afetação possível de recursos neste domínio, o relator mostra-se claramente a favor de que os 
montantes das possíveis coimas impostas pela Comissão a empresas que não cumpram a 
legislação da UE em matéria de concorrência sejam acrescidos ao programa. 

No contexto do novo programa, a ênfase deve incidir, primeiramente, nos jovens empresários. 
O relator propõe a integração do Programa “Erasmus para jovens empresários” no Programa 
COSME, enquanto ação distinta. Este programa, proposto inicialmente pelo Parlamento 
Europeu como ação preparatória, tem vindo a ser introduzido com sucesso ao longo dos 
últimos anos, permitindo que jovens empresários aprendam com a experiência e as boas 
práticas de outros Estados-Membros e nelas baseiem a sua atividade. Sendo um caso de 
sucesso evidente, o Programa “Erasmus para jovens empresários” merece um lugar distinto 
no novo programa, de modo a desenvolver as competências e o espírito empresariais entre os 
jovens.  

No que se refere aos reembolsos provenientes de instrumentos financeiros definidos no 
Programa COSME, o relator subscreve inteiramente a proposta da Comissão de que as 
receitas e os reembolsos gerados por um instrumento financeiro revertem a favor desse 
instrumento. O relator considera que o efeito multiplicador desses instrumentos tem potencial 
para garantir um futuro mais exequível e sustentável para as PME. 
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ALTERAÇÕES

A Comissão os Orçamentos insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Projeto de resolução legislativa
N.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Salienta que a dotação financeira 
especificada na proposta legislativa 
constitui apenas uma indicação para a 
autoridade legislativa e que não pode ser 
fixada enquanto não for alcançado um 
acordo sobre o regulamento que 
estabelece o Quadro Financeiro 
Plurianual para o período 2014-2020;

Alteração 2

Projeto de resolução legislativa
N.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Recorda a sua resolução, de 8 de 
junho de 2011, sobre “Investir no futuro: 
um novo Quadro Financeiro Plurianual 
(QFP) para uma Europa competitiva, 
sustentável e inclusiva”1; reitera que são 
necessários recursos adicionais 
suficientes no próximo QFP, a fim de 
permitir que a União cumpra as suas 
prioridades políticas atuais e as novas 
tarefas previstas no Tratado de Lisboa, e 
que responda aos acontecimentos 
imprevistos; desafia o Conselho, caso não 
partilhe desta abordagem, a identificar 
claramente quais das suas prioridades 
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políticas ou projetos podem ser agora 
totalmente abandonados, não obstante o 
seu comprovado valor acrescentado 
europeu; salienta que, mesmo com um 
aumento do nível de recursos do próximo 
QFP de 5 % em relação ao nível de 2013, 
só poderá ser dado um contributo restrito 
para a realização dos objetivos e 
compromissos acordados da União e do 
princípio da solidariedade da UE.
_______________
1 Textos Aprovados, P7_TA(2011)0266.

Alteração 3

Projeto de resolução legislativa
N.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-C. Reafirma a posição da sua Resolução 
de 8 de junho de 2011 de que, no próximo 
QFP, deve ser dado um apoio acrescido a 
todos os programas e instrumentos que 
visam promover as PME, nomeadamente 
o presente programa e a Lei das Pequenas 
Empresas (“Small Business Act”);

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) A utilização de fundos da UE e dos 
Estados-Membros na promoção da 
competitividade das empresas e das PME 
deve ser mais bem coordenada, a fim de 
assegurar a complementaridade, maior 
eficiência e visibilidade, bem como para 
alcançar melhores sinergias orçamentais; 
o montante global do Programa para a 
Competitividade das Empresas e PME 
(Programa COSME) não deverá ser 
inferior, em termos reais, às dotações 
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atribuídas ao Programa-Quadro para a 
Competitividade e a Inovação (Programa 
CIP).

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Os montantes das coimas impostas 
pela Comissão a empresas por 
incumprimento da legislação da UE em 
matéria de concorrência devem ser 
acrescidos à dotação financeira do 
programa.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) O programa visa particularmente as 
PME, tal como definidas pela 
Recomendação 2003/361/CE da Comissão, 
de 6 de Maio de 2003, relativa à definição 
de micro, pequenas e médias empresas. 
Deverá ser prestada uma atenção especial 
às microempresas, às empresas de 
artesanato e empresas de caráter social. 
Deve também ser prestada atenção às 
características e às exigências específicas 
dos jovens empresários, de novos e 
potenciais empresários, bem como das 
mulheres empresárias, além de grupos-alvo 
específicos, como migrantes e empresários 
pertencentes a grupos socialmente 
desfavorecidos ou vulneráveis, como 
pessoas com deficiência. O programa deve 
igualmente encorajar os mais velhos a criar 
empresas e a continuar na via empresarial e 
promover segundas oportunidades para os 

(11) O programa visa particularmente as 
PME, tal como definidas pela 
Recomendação 2003/361/CE da Comissão, 
de 6 de Maio de 2003, relativa à definição 
de micro, pequenas e médias empresas.
Deverá ser prestada uma atenção especial 
às microempresas, às empresas de 
artesanato e empresas de caráter social. 
Deve também ser prestada atenção às 
características e às exigências específicas 
dos jovens empresários, dos trabalhadores 
por conta própria, de novos e potenciais 
empresários, bem como das mulheres 
empresárias, além de grupos-alvo 
específicos, como migrantes e empresários 
pertencentes a grupos socialmente 
desfavorecidos ou vulneráveis, como 
pessoas com deficiência. O programa deve 
igualmente encorajar os mais velhos a criar 
empresas e a continuar na via empresarial e 
promover segundas oportunidades para os 
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empresários. empresários. Deve ser dada especial 
atenção aos jovens empresários, 
nomeadamente através do 
estabelecimento do Programa “Erasmus 
para jovens empresários”.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Muitos dos problemas de 
competitividade da União estão ligados às 
dificuldades de financiamento das PME 
que, embora tudo façam para demonstrar 
que são merecedoras de crédito, 
dificilmente obtêm acesso ao capital de 
risco. Este fator tem um efeito negativo 
sobre o nível e a qualidade das novas 
empresas criadas e sobre o crescimento das 
empresas. O valor acrescentado para a 
União dos instrumentos financeiros 
propostos reside, entre outros aspetos, no 
reforço do mercado único para o capital de 
risco e no desenvolvimento de um mercado 
pan-europeu de financiamento para as 
PME. As ações da União devem ser 
complementares do uso que os
Estados-Membros fizerem dos 
instrumentos financeiros em prol das PME.
As entidades responsáveis pela execução 
das ações devem garantir a adicionalidade 
e evitar a sobreposição de financiamento 
com os recursos da UE.

(12) Muitos dos problemas de 
competitividade da União estão ligados às 
dificuldades de financiamento das PME 
que, embora tudo façam para demonstrar 
que são merecedoras de crédito, 
dificilmente obtêm acesso ao capital de 
risco. Este fator tem um efeito negativo 
sobre o nível e a qualidade das novas 
empresas criadas e sobre o crescimento das 
empresas, bem como sobre a 
disponibilidade dos novos empresários 
para assumir o controlo de empresas 
viáveis no contexto de uma transmissão 
de empresas / sucessão. Os instrumentos 
financeiros implementados pela UE no 
período 2007-2013, mormente o
Mecanismo de Garantia PME, têm um
valor acrescentado comprovado e 
acarretaram um contributo positivo para, 
pelo menos, 120 000 PME, concorrendo 
para a preservação de 851 000 empregos 
desde o começo da crise financeira, em 
2008. O valor acrescentado reforçado para 
a União dos instrumentos financeiros 
propostos reside, entre outros aspetos, no 
reforço do mercado único para o capital de 
risco e no desenvolvimento de um mercado 
pan-europeu de financiamento para as 
PME. As ações da União devem ser 
complementares do uso que os
Estados-Membros fizerem dos 
instrumentos financeiros em prol das PME
e os Estados-Membros devem envidar 
todos os esforços para aumentar a 
visibilidade e a acessibilidade de tais 
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instrumentos nos seus territórios. As 
entidades responsáveis pela execução das 
ações devem garantir a adicionalidade e 
evitar a sobreposição de financiamento 
com os recursos da UE.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) É importante maximizar o impacto 
do programa, mobilizando, agrupando e 
incentivando recursos financeiros 
públicos e privados.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) O programa deve garantir a 
máxima transparência, a 
responsabilização e o escrutínio 
democrático de instrumentos financeiros 
e mecanismos inovadores que envolvam o
orçamento da União, nomeadamente no 
que se refere ao seu contributo, tanto 
esperado como efetivo, para alcançar os 
objetivos da União.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 24-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(24-A) É importante assegurar uma boa 
gestão financeira do programa e a sua 
execução da forma mais eficaz e convivial 
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possível, garantindo, simultaneamente, a 
segurança jurídica e a acessibilidade do 
programa a todos os participantes.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-A) A execução do programa deve ser 
monitorizada anualmente com o apoio dos 
principais indicadores de avaliação dos 
resultados e do impacto. Esses 
indicadores, incluindo as orientações de 
referência relevantes, devem fornecer a 
base mínima para avaliar até que ponto os 
objetivos dos programas foram 
alcançados.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 1 

Texto da Comissão Alteração

É estabelecido um programa de ações da 
União destinadas a melhorar a 
competitividade das empresas, com 
especial atenção prestada às pequenas e 
médias empresas (PME) (a seguir 
denominado «programa»), para o período 
compreendido entre 1 de janeiro de 2014 e 
31 de dezembro de 2020.

É estabelecido um programa de ações da 
União destinadas a melhorar a 
competitividade das empresas, com 
especial atenção prestada aos 
trabalhadores por conta própria, às 
empresas artesanais e às micro, pequenas 
e médias empresas (PME) (a seguir 
denominado "Programa"), para o período 
compreendido entre 1 de janeiro de 2014 e 
31 de dezembro de 2020.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 2 – alínea d-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(d-A) Diferença entre o número de PME 
recentemente criadas e as já existentes,

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Promover o espírito empresarial, 
incluindo em grupos-alvo específicos;

(b) Promover o espírito empresarial, 
incluindo em grupos-alvo específicos, 
nomeadamente jovens empresários;

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 4 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. O enquadramento financeiro para a 
execução do programa é 2,522 mil milhões 
de euros, dos quais cerca de 1,4 mil 
milhões de euros serão afetados a 
instrumentos financeiros.

1. Na aceção do ponto 17 do Acordo 
Interinstitucional de xxx/201z entre o 
Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão, sobre a cooperação orçamental 
e a boa gestão financeira, o
enquadramento financeiro para a execução 
do programa, por toda a sua duração, é de 
… dos limites máximos totais do QFP, dos 
quais, cerca de 60 % serão afetados a 
instrumentos financeiros. Este valor deve 
constituir a referência privilegiada para a 
autoridade orçamental no decurso do 
processo orçamental anual.

Alteração 16

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



AD\911775PT.doc 11/13 PE491.276v02-00

PT

Texto da Comissão Alteração

1-A. O montante atribuído a instrumentos 
financeiros referido no n.º 1 é um 
montante indicativo, sem prejuízo das 
prerrogativas da autoridade orçamental. 
Pode proceder-se a ajustamentos positivos 
ou negativos, no âmbito do processo 
orçamental anual, em função dos 
resultados obtidos através da aplicação 
dos vários instrumentos financeiros 
apresentados no Anexo II.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Será estabelecida uma ação “Erasmus 
para jovens empresários”, com vista ao 
desenvolvimento de competências e 
atitudes empresariais.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 7 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode apoiar as medidas dos 
Estados-Membros para promover a 
educação, as competências e as atitudes 
favoráveis ao espírito empresarial, em 
especial entre os potenciais e os novos 
empresários.

3. A Comissão pode apoiar as medidas dos 
Estados-Membros para promover a 
educação, as competências, as 
mentalidades e as atitudes favoráveis ao 
espírito empresarial, em especial no 
domínio da educação e da formação, bem 
como entre os potenciais e os novos 
empresários.

Alteração 19
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Proposta de regulamento
Artigo 14 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. De acordo com o artigo 18.º, n.º 4, do 
Regulamento (UE) n.º XXXX/2012 [novo 
Regulamento Financeiro], as receitas e os 
reembolsos gerados por um instrumento 
financeiro revertem a favor desse 
instrumento financeiro. Relativamente aos 
instrumentos financeiros já criados no 
quadro financeiro plurianual para o período 
de 2007-2013, as receitas e os reembolsos 
gerados por operações iniciadas nesse 
período revertem a favor do instrumento 
financeiro para o período de 2014-2020.

4. De acordo com o artigo 18.º, n.º 3, 
alínea b), do Regulamento (UE) 
n.º XXXX/2012 [novo Regulamento 
Financeiro], as receitas e os reembolsos 
gerados por um instrumento financeiro 
revertem a favor desse instrumento 
financeiro. Relativamente aos instrumentos 
financeiros já criados no quadro financeiro 
plurianual para o período de 2007-2013, as 
receitas e os reembolsos gerados por 
operações iniciadas nesse período revertem 
a favor do instrumento financeiro para o 
período de 2014-2020.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Anexo II – título "Mecanismo de garantia de empréstimo (LGF)" – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. O LGF garante empréstimos, exceto na 
carteira titularizada, até 150 000 euros e 
maturidade mínima de 12 meses. O LGF é 
concebido de modo a ser possível informar 
sobre as PME inovadoras apoiadas, quer 
em termos de número quer de volume de 
empréstimos.

3. O LGF garante empréstimos, exceto na 
carteira titularizada, até 250.000 euros e 
maturidade mínima de 12 meses. No caso 
de financiamento de uma transmissão de 
empresas, o montante do empréstimo pode 
ascender a 1.000.000 euros. O LGF é 
concebido de modo a ser possível informar
separadamente sobre a fase de arranque 
de empresas, a transmissão de empresas, 
o alargamento de empresas existentes e as 
PME inovadoras apoiadas, quer em termos 
de número quer de volume de 
empréstimos.

PROCESSO

Título Programa para a Competitividade das Empresas e pequenas e médias 
empresas (2014 - 2020)
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