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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre como melhorar o acesso das PME ao financiamento
(2012/2134(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada “Um plano de ação para melhorar 
o acesso das PME ao financiamento” (COM(2011)0870),

– Tendo e conta o Programa da Comissão para a competitividade das empresas e pequenas e 
médias empresas, o Programa “COSME” (COM(2011)0834),

– Tendo em conta o “Small Business Act” para a Europa (COM(2008)0394), que reconhece 
o papel central das PME na economia europeia e se destina a reforçar o papel que estas 
desempenham e a promover o seu crescimento e potencial de criação de emprego, 
aliviando-as de um certo número de problemas considerados como obstáculos ao seu 
desenvolvimento,

– Tendo em conta a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo 
aos Fundos de Capital de Risco Europeus (COM(2011)0860),

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e os 
pareceres da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, da Comissão do 
Desenvolvimento Regional e da Comissão dos Assuntos Jurídicos (A7-0000/2012),

A. Considerando que o estabelecimento de regulamentação mais restritiva, especialmente 
para as instituições financeiras, combinado com a crise económica, provoca mais 
dificuldades de acesso ao financiamento por parte das PME;

B. Considerando que as PME constituem a coluna vertebral da economia da União Europeia 
e são importantes motores de crescimento e emprego nos 27 Estados-Membros;

C. Considerando que há diferentes tipos de PME, todas com necessidades diferentes;

Questões gerais
1. Congratula-se com o Plano de Ação da Comissão e o seu amplo conjunto de soluções para 

as PME;

2. Concorda com a Comissão em que o sucesso económico da Europa depende amplamente 
do crescimento baseado nas PME;

3. Salienta que, devido à crise, muitas PME têm dificuldades de acesso ao financiamento e 
precisam de cumprir critérios regulamentares mais estritos que anteriormente;

4. Salienta a responsabilidade dos bancos em investirem sensatamente na economia e, mais
especificamente, nas PME; nota que, em alguns Estados-Membros, estas últimas não têm 
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dificuldades de acesso ao crédito; salienta que reduzir os investimentos ao mínimo pode 
conduzir a um colapso do crédito;

A diversidade das pequenas e médias empresas
5. Recorda à Comissão que as PME são muito heterogéneas no conjunto da Europa, indo de 

empresas muito tradicionais e empresas familiares a empresas de crescimento rápido, 
empresas high-tech e novas empresas em fase de arranque;

6. Salienta que o Plano de Ação da Comissão coloca justamente muita ênfase sobre o capital 
de risco como possível forma de financiar o crescimento, mas que este tipo de 
financiamento apenas é adequado para um reduzido número de PME;

7. Salienta que não há modo de financiamento que sirva a todos por igual e solicita à 
Comissão que apoie o desenvolvimento de uma vasta gama de programas e instrumentos 
de conceção específica, tanto em termos de participação no capital (como business angels, 
financiamentos participativos e linhas de crédito comercial bilaterais), como de 
instrumentos da dívida (como títulos de baixo valor e mecanismos de garantia);

A vulnerabilidade das PME
8. Alerta a Comissão para o facto de que muita e mais restritiva legislação nova foi lançada 

sem uma avaliação de impacto global e inclusiva; insta a Comissão a apresentar tal 
avaliação, centrando-se especificamente sobre as PME;

9. Salienta que as PME se encontram frequentemente no fim de um longo ciclo de vida do 
processo produtivo, sendo portanto as mais afetadas por atrasos de pagamentos e curtos 
períodos de pagamento; congratula-se, assim, com a iniciativa da Comissão de incitar 
fortemente os Estados-Membros a acelerarem a implementação da Diretiva relativa a 
atrasos de pagamentos;

Profissionalizar o empreendedorismo
10. Nota que a falta de conhecimento dos empresários sobre os princípios básicos de finanças 

limita a qualidade dos planos empresariais e, dessa forma, o sucesso de pedidos de 
crédito; solicita à Comissão e aos Estados-Membros que, consequentemente, prestem 
apoio de formação profissional aos potenciais empresários;

11. Considera que deve ser incluído um curso de empreendedorismo nos sistemas de 
educação básica; considera que a existência de planos empresariais bem elaborados 
constitui o primeiro passo para um melhor acesso ao financiamento; solicita à Comissão e 
aos Estados-Membros que incluam o mais rapidamente possível a formação financeira nos 
seus programas de educação;

12. Salienta que, em certos Estados-Membros, já existem algumas das melhores práticas no
domínio da melhoria da preparação dos empresários; solicita à Comissão que apoie a 
implementação dessas práticas em outros Estados-Membros;

13. Salienta que é indispensável informar regularmente os empresários e potenciais 
empresários sobre as iniciativas de formação profissional, o financiamento e os programas 
da UE a favor das PME;
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14. Considera indispensável a prestação de orientação a empresários que tenham falido;

Transparência
15. Salienta que os mutuantes conhecem melhor os instrumentos de crédito que os 

empresários e que estes últimos nem sempre comunicam abertamente com os mutuantes 
no que diz respeito aos seus planos empresariais e à sua estratégia a longo prazo; salienta 
que esta lacuna de informação cria dificuldades ao debater pedidos de crédito; solicita à 
Comissão que divulgue as melhores práticas existentes sobre soluções específicas em 
matéria de diálogo e de intercâmbio de informações entre mutuantes e empresários;

16. Salienta que, quando um mutuante recusa um pedido de crédito, deve informar 
adequadamente o empresário sobre as razões da recusa e dar-lhe a oportunidade de pedir 
uma revisão da decisão; solicita à Comissão que defina orientações claras sobre a 
transparência;

17. Nota que, ao reembolsar um crédito antecipadamente, as PME têm de pagar o 
financiamento pedido e, frequentemente, encargos adicionais ao mutuante, do que resulta 
um custo total demasiado elevado a suportar; solicita à Comissão que proponha maior 
transparência em todos os contratos no que diz respeito ao reembolso antecipado pelas 
PME e que estude a possibilidade de se estabelecer um limite máximo de custos para este 
tipo de operação;

18. Nota que, ao conceder um crédito a uma PME, os mutuantes pedem frequentemente, além 
da garantia bancária normal, uma garantia pessoal adicional; alerta para o facto de que as 
regras estritas em matéria de requisitos de capital podem levar o mutuante a pedir essas 
garantias adicionais, o que constitui um obstáculo para as PME acederem ao 
financiamento, e solicita à Comissão que apresente uma proposta destinada a limitar tal 
prática;

19. Solicita aos Estados-Membros que reduzam o ónus administrativo das empresas em fase 
de arranque e durante a duração de vida da PME; salienta que é importante reduzir o 
número de dias requerido para lançar uma nova atividade; solicita à Comissão que estude 
as melhores práticas a implementar em todos os Estados-Membros; solicita à Comissão 
que examine a possibilidade de introduzir um número de identificação único para as PME, 
inscrito numa base de dados europeia única para as PME, incluindo todos os dados 
financeiros, que permita a estas últimas candidatarem-se mais facilmente a programas e 
financiamento da UE e nacional;

20. Congratula-se com a proposta da Comissão de promover a utilização de notações para 
complementar a avaliação quantitativa normalizada da qualidade creditícia das PME;

Novas formas de financiamento
21. Congratula-se com os novos programas de financiamento da Comissão, que têm em conta 

as características específicas das PME; solicita à Comissão que desenvolva mais ainda o 
financiamento da UE que é especificamente concebido para as PME; salienta que a 
fragmentação do financiamento deve ser evitada e que este último apenas pode ser eficaz 
quando pode cobrir uma parte substancial do que a PME em questão necessita;
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22. Nota que as garantias de capital são amplamente apreciadas e utilizadas pelas PME e as 
instituições de crédito; congratula a Comissão pelos seus esforços neste domínio; solicita 
aos Estados-Membros que implementem um quadro de garantias de capital adequado;

23. Solicita à Comissão que reforce e otimize os instrumentos de partilha de riscos do Banco 
Europeu de Investimento;

24. Nota que, em alguns Estados-Membros, existe um montante recorde de poupança das 
famílias em depósitos bancários; salienta que a ativação desta poupança das famílias pode 
facilitar o acesso das PME ao financiamento e estimular a economia da UE; solicita à 
Comissão que apresente uma proposta para a ativação da referida poupança, e.g., 
introduzindo incentivos fiscais baseados nas melhores práticas dos Estados-Membros;

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

As pequenas e médias empresas (PME) são muito importantes para a União Europeia. São a 
coluna vertebral da economia europeia e constituem importantes motores de crescimento 
económico na União Europeia. As PME contribuem enormemente para a criação de emprego 
nos seus 27 Estados-Membros.

Mas são vulneráveis, o que se tornou evidente na sequência da crise. Devido à crise, alguns 
mutuantes tornaram-se mais prudentes na concessão de crédito às PME. Demasiado prudentes 
por vezes, quando investir muito pouco pode provocar um colapso do crédito. Além disso, as 
novas e restritivas regras relativas, e.g., às instituições financeiras e aos requisitos de capital 
implementadas, tanto pela UE, como pelas autoridades nacionais, tornaram mais difícil o 
acesso ao crédito por parte das PME. Assim também, as PME encontram-se frequentemente 
no fim de um longo ciclo de vida do processo produtivo e, portanto, são as mais afetadas por 
atrasos de pagamentos e pelos curtos prazos de pagamento praticados atualmente.

Ao debater com as partes interessadas os problemas de acesso ao financiamento encontrados 
pelas PME, foram identificadas diversas questões. Deduz-se que nem em todos os 
Estados-Membros os mutuantes são mais cautelosos ao conceder empréstimos às PME,  
registando-se, em alguns deles, montantes recorde investidos em PME setes últimos anos.

Por outro lado, todas as partes interessadas concordam em que as autoridades europeias e 
nacionais devem ser cuidadosas ao estabelecer novas regras em matéria de requisitos de 
capital. Uma vez que não existe qualquer avaliação de impacto global que abranja todas as 
diferentes regras implementadas, as consequências para o setor financeiro e o acesso ao 
financiamento pelas PME são bastante incertos. Não obstante, deverá evitar-se também uma 
reação excessiva a novos requisitos de capital por parte de mutuantes. 

Outros problemas estruturais que já existiam e não estão diretamente ligados à crise também 
foram mencionados. Uma das grandes dificuldades ao negociar um contrato de crédito é o 
desnível de informação entre as PME e os mutuantes. Ambas as partes acordam em que uma 
melhor comunicação pode melhorar a compreensão pelos prestamistas da necessidade de 
crédito das PME, assim como a compreensão por estas últimas das diferentes opções de 
crédito. Entretanto, um acompanhamento mais regular da situação financeira das PME e o 
conhecimento financeiro básico facilitariam negociações mais expeditas.

A falta de transparência ao tratar-se, e.g., do reembolso antecipado de um empréstimo 
também é um problema para as PME. A perda de financiamento e a aplicação de encargos 
adicionais nem sempre são bem definidas à partida. Por vezes, o custo total de um reembolso 
antecipado é mesmo tão elevado que não é suportável pelas PME, o que torna impossível 
rever a sua decisão de investimento e crédito. 

Devido à existência de requisitos de capital mais estritos, os mutuantes requerem 
frequentemente garantias pessoais adicionais, além das garantias bancárias normais,  o que 
pode constituir um obstáculo para os empresários lançarem uma nova atividade ou investirem 
mais nas suas PME.
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As próprias partes interessadas sugeriram algumas soluções suscetíveis de melhorar o acesso 
ao financiamento por parte das PME: (1) profissionalização do setor; (2) melhor cooperação e 
intercâmbio de informação entre as PME e os mutuantes; (3) acompanhamento mais regular 
da situação financeira das PME; (4) estabelecimento de regras claras para a utilização de 
garantias (pessoais); (5) estabelecimento de regras claras para reembolsos antecipados, os 
eventuais encargos e o cálculo de perdas de ganhos.
Na sua Comunicação intitulada “Um plano de ação para melhorar o acesso das PME ao 
financiamento”, a Comissão apresenta algumas boas propostas e soluções. Mas gostaríamos 
de salientar que “uma PME” não existe no sentido em que não existe uma solução que possa 
servir  para todos e que os diferentes tipos de PME têm todos diferentes necessidades.

Consequentemente, acolhemos favoravelmente a proposta da Comissão, mas gostaríamos de 
salientar que o capital de risco, justamente salientado no Plano de Ação da Comissão, é um 
modo de aumentar o financiamento para apenas um pequeno número de PME. Solicitamos à 
Comissão que, portanto, apoie também mecanismos de financiamento alternativos.

Nestes tempos de crise, as famílias tendem a optar por poupar em vez de consumir. Em alguns 
Estados-Membros registam-se montantes recorde de poupança das famílias em contas 
bancárias. Assim, gostaríamos de solicitar à Comissão que examinasse como poderão a UE e 
os Estados-Membros facilitar a ativação das poupanças, e.g., introduzindo incentivos fiscais. 


