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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão dos Assuntos Económicos 
e Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Realça que as PME fornecem cerca de 90 milhões de postos de trabalho na União 
Europeia, dos quais 30% provêm de microempresas, e que 85% de todos os novos 
empregos criados entre 2002 e 2012 o foram por conta de PME, e em particular novas 
empresas1;

2. Assinala que apenas 7% das PME europeias utilizam capital de risco e que 60% das 
empresas consideram que o capital de risco não lhes diz respeito; observa ainda que 22% 
de PME adicionais se mostram relutantes à ideia de financiar as suas atividades por meio 
de fundos de capital de risco2;

3. Assinala que o acesso ao financiamento é fundamental para financiar o investimento das 
empresas, para garantir que as empresas alcancem o seu potencial de crescimento e para 
facilitar a criação de novas empresas, contribuindo desse modo para o crescimento e a 
criação de emprego no futuro;

4. Regozija-se com o apoio às PME e às microempresas através de iniciativas como o 
Programa para a Mudança e a Inovação Social (PMIS), COSME e o Horizonte 2020, que 
criam oportunidades para os trabalhadores do setor das PME e das microempresas de 
desenvolver as respetivas competências e bases de conhecimento;

5. Sublinha que, apesar do êxito das iniciativas da UE, como por exemplo a Diretiva relativa 
aos atrasos nos pagamentos, existem sérios entraves à criação e ao desenvolvimento das 
PME, como a restrição do acesso ao financiamento e os custos do financiamento, que 
podem condicionar a capacidade das PME para criar emprego e manter o pessoal;

6. Regista os benefícios das novas formas de financiamento por meio de programas 
inovadores e independentes dos bancos, tais como o crédito entre pares, o microcrédito, as 
obrigações das PME e produtos de faturação;

7. Assinala que um défice de conhecimentos e de informação pode prejudicar o 
financiamento das PME por contração de empréstimos e por capitais próprios, o que pode 
levar a que seja negado o financiamento a algumas empresas potencialmente viáveis, 
prejudicando assim a criação e o desenvolvimento de PME e de microempresas viáveis;

8. Saúda o “teste PME”3, que garante que quaisquer novas medidas não imponham esforços 
excessivos às PME;

9. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que ponderem os sólidos argumentos 
                                               
1 Comissão Europeia, ‘O desempenho e as políticas dos Estados-Membros em matéria de competitividade: 
Reforçar a competitividade, edição de 2011’.
2 BCE e Comissão Europeia, ‘O acesso das PME ao financiamento das PME, 2009-2011.
3 COM(2011)0803.
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socioeconómicos a favor do recurso às iniciativas da UE existentes no sentido de dotar os 
proprietários das PME existentes e potenciais com as competências, ferramentas e 
conhecimentos necessários para a gestão financeira bem-sucedida das empresas.


