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Alteração 40
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A Comissão adotou a Comunicação 
«Europa 2020 - Estratégia para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo» em março de 2010 (a seguir, 
estratégia Europa 2020). A comunicação 
foi aprovada pelo Conselho Europeu de 
junho de 2010. A estratégia Europa 2020 
dá resposta à crise económica e destina-se 
a preparar a Europa para a próxima década. 
Estabelece cinco objetivos ambiciosos em 
matéria de clima e energia, emprego, 
inovação, educação e inclusão social, que 
devem ser alcançados até 2020, e identifica 
os principais motores de crescimento que 
visam tornar a Europa mais dinâmica e 
competitiva. Salienta também a 
importância de reforçar o crescimento da 
economia europeia, proporcionando 
elevados níveis de emprego, uma economia 
de baixo carbono, eficiente em termos de 
energia e recursos, e coesão social.

(1) A Comissão adotou a Comunicação 
«Europa 2020 - Estratégia para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo» em março de 2010 (a seguir, 
estratégia Europa 2020). A comunicação 
foi aprovada pelo Conselho Europeu de 
junho de 2010. A estratégia Europa 2020 
dá resposta à crise económica e destina-se 
a preparar a Europa para a próxima década. 
Estabelece cinco objetivos ambiciosos em 
matéria de clima e energia, emprego, 
inovação, educação e inclusão social, que 
devem ser alcançados até 2020, e identifica 
os principais motores de crescimento que 
visam tornar a Europa mais dinâmica e 
competitiva. Salienta também a 
importância de reforçar o crescimento da 
economia europeia, proporcionando 
elevados níveis de emprego, uma economia 
de baixo carbono, eficiente em termos de 
energia e recursos, e coesão social, por 
exemplo através das PME que 
desempenhem um papel importante na 
consecução desses objetivos.

Or. en

Justificação

O papel importante desempenhado pelas PME na consecução dos objetivos da estratégia 
Europa 2020 reflete-se no facto de as PME serem referidas em seis das suas sete iniciativas 
emblemáticas. Consequentemente, há que realçar a importância das PME na descrição do 
programa.

Alteração 41
Louis Grech
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Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) As «lacunas», a fragmentação e a 
burocracia desnecessária no mercado 
único impedem os cidadãos, os 
consumidores e as empresas, 
especialmente as PME, de aproveitarem 
plenamente todas as vantagens do 
mercado único. Muitas PME, por 
exemplo, enfrentam dificuldades 
persistentes nas suas trocas comerciais 
transfronteiras. Por conseguinte, é de 
suma importância um esforço concertado 
por parte da Comissão, do Parlamento 
Europeu e dos Estados-Membros para 
abordar as deficiências na aplicação, 
legislativas e de informação. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade, a Comissão e os 
Estados-Membros devem igualmente 
colaborar com vista a reduzir os 
excessivos encargos administrativos, 
financeiros e regulamentares impostos às 
PME.

Or. en

Alteração 42
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Convém criar um Programa para a 
Competitividade das Empresas e PME (a 
seguir designado «o programa») para 
promover o reforço da competitividade e a 
sustentabilidade das empresas da União, 
nomeadamente as PME, a evolução da 
sociedade do conhecimento e o 
desenvolvimento assente num crescimento 

(6) Convém criar um Programa para a 
Competitividade das Empresas e PME (a 
seguir designado «o programa») para 
promover o reforço da competitividade e a 
sustentabilidade das empresas da União, 
nomeadamente as PME, a evolução da 
sociedade do conhecimento e o 
desenvolvimento assente num crescimento 
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económico equilibrado. económico equilibrado. Sem programas 
que se sobreponham a nível dos 
Estados-Membros, o programa tem de ser 
facilmente acessível, especificamente a 
empresários de pequenas empresas e 
microentidades.

Or. en

Alteração 43
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A política de competitividade da União 
destina-se a instaurar medidas 
institucionais políticas que criem condições 
para que as empresas possam crescer de 
modo sustentável. O aumento da 
produtividade é a fonte dominante 
crescimento de rendimento sustentável, 
que, por sua vez, contribui para a melhoria 
dos padrões de vida. A competitividade 
depende igualmente da capacidade de as 
empresas tirarem pleno partido de 
oportunidades como o mercado único 
europeu. Isto é especialmente importante 
para as PME, que representam 99 % das 
empresas da União, fornecem dois em cada 
três dos postos de trabalho existentes no 
setor privado, e 80 % dos postos de 
trabalho recentemente criados, além de 
contribuírem com mais de metade do valor 
acrescentado total criado pelas empresas da 
União. As PME são um motor fundamental 
de crescimento económico, emprego e 
integração social.

(8) A política de competitividade da União 
destina-se a instaurar medidas 
institucionais políticas que criem condições 
para que as empresas possam ser criadas e
crescer de modo sustentável. O aumento da 
produtividade é a fonte dominante 
crescimento de rendimento sustentável, 
que, por sua vez, contribui para a melhoria 
dos padrões de vida. A competitividade 
depende igualmente da capacidade de as 
empresas tirarem pleno partido de 
oportunidades como o mercado único 
europeu. Isto é especialmente importante 
para as PME, que representam 99 % das 
empresas da União, fornecem dois em cada 
três dos postos de trabalho existentes no 
setor privado, e 80 % dos postos de 
trabalho recentemente criados, além de 
contribuírem com mais de metade do valor 
acrescentado total criado pelas empresas da 
União. As PME são um motor fundamental 
de crescimento económico, emprego e 
integração social.

Or. en
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Alteração 44
Emma McClarkin, Raffaele Baldassarre

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 
empresários.

(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 e às empresas de 
artesanato. Deve também ser prestada 
atenção às características específicas de 
grupos-alvo, nomeadamente dos jovens 
empresários, de novos e potenciais 
empresários, bem como das mulheres 
empresárias. O programa deve igualmente 
encorajar os mais velhos a criar empresas e 
a continuar na via empresarial e promover 
a transmissão de empresas, empresas 
derivadas e segundas oportunidades para 
os empresários.

Or. en

Alteração 45
Olle Schmidt

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. 

(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. 
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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 
empresários.

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 da promoção
de segundas oportunidades para os
empresários. Deve igualmente ser 
fornecida informação específica a grupos
específicos, como migrantes e pessoas com 
deficiência. O programa deve igualmente 
encorajar os mais velhos a criar empresas e 
a continuar na via empresarial.

Or. en

Justificação

A definição de vulnerabilidade não é suficientemente clara quanto aos grupos específicos de 
empresários.

Alteração 46
Emma McClarkin, Raffaele Baldassarre

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 

(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 
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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.

pan-europeu simplificado e mais 
transparente 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.

Or. en

Alteração 47
Mitro Repo

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, o crescimento das 
empresas e o sucesso das transferências 
de propriedade ou da transmissão ao 
longo das gerações. 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 
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com os recursos da UE.

Or. fi

Justificação

A garantia das condições de transferência de empresas constitui um elemento muito 
importante para assegurar a disponibilização de fundos. A disponibilização de capital, 
quando ocorrem mudanças de propriedade, é um dos desafios centrais da política do espírito 
empresarial.

Alteração 48
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A Rede Europeia de Empresas provou 
o seu valor acrescentado para as PME 
europeias enquanto balcão único que presta 
apoia à sua competitividade e as ajuda a 
explorar oportunidades de negócio no 
mercado único e para além dele. A 
racionalização de metodologias e métodos 
de trabalho, bem como as disposições 
tendentes a imprimir uma dimensão 
europeia aos serviços de apoio às 
empresas, só podem ser concretizados a 
nível da União. Em especial, a rede ajudou 
as PME a encontrar parceiros para fins de 
cooperação ou de transferência de 
tecnologia, e a obter consultoria sobre 
fontes de financiamento, propriedade 
intelectual, ecoinovação e produção 
sustentada. A rede obteve ainda 
informações de retorno sobre a legislação e 
as normas da União. A sua competência 
única é particularmente importante para 
superar as assimetrias de informação e 
reduzir os custos de transação associados 
às operações transfronteiras.

(13) A Rede Europeia de Empresas provou 
o seu valor acrescentado para as PME 
europeias enquanto balcão único que presta 
apoia à sua competitividade e as ajuda a 
explorar oportunidades de negócio no 
mercado único e para além dele. A 
racionalização de metodologias e métodos 
de trabalho, bem como as disposições 
tendentes a imprimir uma dimensão 
europeia aos serviços de apoio às 
empresas, só podem ser concretizados a 
nível da União. Em especial, a rede ajudou 
as PME a encontrar parceiros para fins de 
cooperação ou de transferência de 
tecnologia, e a obter consultoria sobre 
fontes de financiamento, propriedade 
intelectual, ecoinovação e produção 
sustentada. A rede obteve ainda 
informações de retorno sobre a legislação e 
as normas da União. A sua competência 
única é particularmente importante para 
superar as assimetrias de informação e 
reduzir os custos de transação associados 
às operações transfronteiras. A rede deve 
ainda ser otimizada, sempre que possível, 
através de um maior contacto com os 
pontos de contacto nacionais e de uma 
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maior visibilidade nos Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Para facilitar a adoção do programa nos Estados-Membros e evitar a duplicação das 
atividades empreendidas pelos mesmos é vital uma boa comunicação com os pontos de 
contacto nacionais.

Alteração 49
Raffaele Baldassarre

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A Rede Europeia de Empresas provou 
o seu valor acrescentado para as PME 
europeias enquanto balcão único que presta 
apoia à sua competitividade e as ajuda a 
explorar oportunidades de negócio no 
mercado único e para além dele. A 
racionalização de metodologias e métodos 
de trabalho, bem como as disposições 
tendentes a imprimir uma dimensão 
europeia aos serviços de apoio às 
empresas, só podem ser concretizados a 
nível da União. Em especial, a rede ajudou 
as PME a encontrar parceiros para fins de 
cooperação ou de transferência de 
tecnologia, e a obter consultoria sobre 
fontes de financiamento, propriedade 
intelectual, ecoinovação e produção 
sustentada. A rede obteve ainda 
informações de retorno sobre a legislação e 
as normas da União. A sua competência 
única é particularmente importante para 
superar as assimetrias de informação e 
reduzir os custos de transação associados 
às operações transfronteiras.

(13) A Rede Europeia de Empresas provou 
o seu valor acrescentado para as PME 
europeias enquanto balcão único que presta 
serviços de apoio à sua competitividade e 
as ajuda a explorar oportunidades de 
negócio no mercado único e em países 
terceiros. A racionalização de 
metodologias e métodos de trabalho, bem 
como as disposições tendentes a imprimir 
uma dimensão europeia aos serviços de 
apoio às empresas, só podem ser 
concretizados a nível da União. Em 
especial, a rede ajudou as PME a encontrar 
parceiros para fins de cooperação ou de 
transferência de tecnologia, também no 
estrangeiro, e a obter consultoria sobre 
fontes de financiamento, propriedade 
intelectual, ecoinovação e produção 
sustentada. A rede obteve ainda 
informações de retorno sobre a legislação e 
as normas da União. A sua competência 
única é particularmente importante para 
superar as assimetrias de informação e 
reduzir os custos de transação associados 
às operações transfronteiras. A rede 
incentivou ainda com êxito a participação 
de PME nos programas de financiamento 
da UE, como o Sétimo Programa-Quadro.
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Or. en

Alteração 50
Raffaele Baldassarre

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A Rede Europeia de Empresas provou 
o seu valor acrescentado para as PME 
europeias enquanto balcão único que presta 
apoia à sua competitividade e as ajuda a 
explorar oportunidades de negócio no 
mercado único e para além dele. A 
racionalização de metodologias e métodos 
de trabalho, bem como as disposições 
tendentes a imprimir uma dimensão 
europeia aos serviços de apoio às 
empresas, só podem ser concretizados a 
nível da União. Em especial, a rede ajudou 
as PME a encontrar parceiros para fins de 
cooperação ou de transferência de 
tecnologia, e a obter consultoria sobre 
fontes de financiamento, propriedade 
intelectual, ecoinovação e produção 
sustentada. A rede obteve ainda 
informações de retorno sobre a legislação e 
as normas da União. A sua competência 
única é particularmente importante para 
superar as assimetrias de informação e 
reduzir os custos de transação associados 
às operações transfronteiras.

(13) A Rede Europeia de Empresas provou 
o seu valor acrescentado para as PME 
europeias enquanto balcão único que presta 
apoio à sua competitividade e as ajuda a 
explorar oportunidades de negócio no 
mercado único e para além dele, a fim de 
identificar os programas adequados de 
apoio às empresas da União. A 
racionalização de metodologias e métodos 
de trabalho, bem como as disposições 
tendentes a imprimir uma dimensão 
europeia aos serviços de apoio às 
empresas, só podem ser concretizados a 
nível da União. Em especial, a rede ajudou 
as PME a encontrar parceiros para fins de 
cooperação ou de transferência de 
tecnologia, e a obter consultoria sobre 
fontes de financiamento, propriedade 
intelectual, ecoinovação e produção 
sustentada. A rede obteve ainda 
informações de retorno sobre a legislação e
as normas da União. A sua competência 
única é particularmente importante para 
superar as assimetrias de informação e 
reduzir os custos de transação associados 
às operações transfronteiras.

Or. it

Alteração 51
Raffaele Baldassarre
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Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Atividades neste domínio podem 
criar condições equitativas para as PME 
que estejam a planear tornar-se ativas 
fora do seu país de origem. Estas 
atividades devem incluir, entre outras, 
informações sobre direitos de propriedade 
intelectual e normas técnicas.

Or. en

Alteração 52
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Para melhorar a competitividade das 
empresas europeias, nomeadamente das 
PME, os Estados-Membros e a Comissão 
terão de criar um ambiente empresarial 
favorável. Os interesses das PME e dos 
setores em que estão mais particularmente 
ativas necessitam de especial atenção. São 
necessárias iniciativas a nível da União 
para criar condições equitativas para as 
PME e para trocar informações e 
conhecimentos à escala europeia.

(15) Para melhorar a competitividade das 
empresas europeias, nomeadamente das 
PME, os Estados-Membros e a Comissão 
terão de criar um ambiente empresarial 
favorável. Os interesses das PME 
necessitam de especial atenção. São 
necessárias iniciativas a nível da União 
para criar condições equitativas para as 
PME, para trocar informações e 
conhecimentos à escala europeia e para 
apoiar o desenvolvimento de uma política 
comum da UE para as PME com valor
acrescentado europeu.

Or. en

Alteração 53
Louis Grech

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(15-A) A execução, aplicação e 
monitorização adequadas da Resolução 
Alternativa de Litígios de consumo por 
parte da Comissão e dos 
Estados-Membros tornaria o processo de 
resolução de litígios mais rápido, barato e 
menos burocrático, tanto para os 
consumidores como para os comerciantes, 
incentivando, por conseguinte, as PME a 
participarem plenamente no mercado 
único e a aumentarem a sua 
competitividade.

Or. en

Alteração 54
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Outro fator que afeta a 
competitividade é o fraco espírito 
empresarial que caracteriza a União. Só 
45 % dos cidadãos da União (e menos de 
40 % das mulheres) gostariam de ser 
trabalhadores por conta própria, em 
comparação com 55 % da população nos 
Estados Unidos e 71 % na China. A 
difusão e os efeitos catalisadores que têm, 
por exemplo, os prémios europeus e as 
conferências, bem como o reforço das 
medidas de coerência e consistência 
(aferição de desempenhos e intercâmbio 
das melhores práticas, por exemplo), 
proporcionam um elevado valor 
acrescentado europeu.

(16) Outro fator que afeta a 
competitividade é o fraco espírito 
empresarial que caracteriza a União. Só 
45 % dos cidadãos da União (e menos de 
40 % das mulheres) gostariam de ser 
trabalhadores por conta própria, em 
comparação com 55 % da população nos 
Estados Unidos e 71 % na China. A 
difusão e os efeitos catalisadores, bem 
como o reforço das medidas de coerência e 
consistência (aferição de desempenhos e 
intercâmbio das melhores práticas, por 
exemplo), proporcionam um elevado valor 
acrescentado europeu.

Or. en
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Alteração 55
Louis Grech

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) As PME veem-se frequentemente 
impedidas de aceder aos mercados de 
contratos públicos devido aos excessivos 
encargos administrativos inerentes aos 
concursos. A Comissão e os 
Estados-Membros devem simplificar estes 
requisitos a fim de reforçar a 
competitividade e criar condições 
equitativas para as PME. 

Or. en

Alteração 56
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A concorrência mundial, as alterações 
demográficas, as limitações de recursos e 
as tendências sociais emergentes geram 
desafios e oportunidades para alguns 
setores de atividade. Nomeadamente, os 
setores com uma forte presença do design, 
que enfrentam desafios globais e se 
caracterizam por uma elevada proporção de 
PME, necessitam de se adaptar para colher 
os benefícios e aproveitar o potencial 
inexplorado de uma elevada procura de 
produtos personalizados e inclusivos. 
Como estes desafios são enfrentados na 
União por todas as PME destes setores, é 
necessário um esforço concertado a nível 
da União.

(17) A concorrência mundial, as alterações 
demográficas, o caráter limitado dos 
recursos naturais, em particular dos 
recursos fósseis, e as tendências sociais 
emergentes geram desafios e oportunidades 
para alguns setores de atividade. 
Nomeadamente, os setores com uma forte 
presença do design, que enfrentam desafios 
globais e se caracterizam por uma elevada 
proporção de PME, necessitam de se 
adaptar para colher os benefícios e 
aproveitar o potencial inexplorado de uma 
elevada procura de produtos 
personalizados e inclusivos. Como estes 
desafios são enfrentados na União por 
todas as PME destes setores, é necessário 
um esforço concertado a nível da União.
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Or. fr

Alteração 57
Raffaele Baldassarre

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A concorrência mundial, as alterações 
demográficas, as limitações de recursos e 
as tendências sociais emergentes geram 
desafios e oportunidades para alguns
setores de atividade. Nomeadamente, os 
setores com uma forte presença do design,
que enfrentam desafios globais e se 
caracterizam por uma elevada proporção de 
PME, necessitam de se adaptar para colher 
os benefícios e aproveitar o potencial 
inexplorado de uma elevada procura de 
produtos personalizados e inclusivos. 
Como estes desafios são enfrentados na 
União por todas as PME destes setores, é 
necessário um esforço concertado a nível 
da União.

(17) A concorrência mundial, as alterações 
demográficas, as limitações de recursos e 
as tendências sociais emergentes geram 
desafios e oportunidades para muitos 
setores de atividade que enfrentam desafios 
globais e se caracterizam por uma elevada 
proporção de PME. Por exemplo, os 
setores com uma forte presença do design
necessitam de se adaptar para beneficiar 
do potencial inexplorado de uma elevada 
procura de produtos personalizados e 
inclusivos. Os bens de consumo com base 
no design representam um importante 
setor económico na União, e as suas 
empresas contribuem substancialmente 
para o crescimento e o emprego. Como 
estes desafios são enfrentados na União por 
todas as PME destes setores, é necessário 
um esforço concertado a nível da União 
para criar crescimento adicional.

Or. en

Alteração 58
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Como refere a Comunicação da 
Comissão de 30 de junho de 2010, 
intitulada «Europa, primeiro destino 

(18) Como refere a Comunicação da 
Comissão de 30 de junho de 2010, 
intitulada «Europa, primeiro destino 
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turístico do mundo - novo quadro político 
para o turismo europeu», aprovada pelas 
conclusões do Conselho de outubro de 
2010, o turismo é um setor importante da 
economia da União. As empresas neste 
setor contribuem de forma substancial para 
o produto interno bruto (PIB) da União e 
para a criação de emprego, além de terem 
um potencial significativo de 
desenvolvimento de atividades 
empresariais, uma vez que se trata 
sobretudo de PME. O Tratado de Lisboa 
reconhece a importância do turismo, 
sublinha as competências específicas da 
União neste domínio e a sua 
complementaridade com as ações dos 
Estados-Membros. Existe um claro valor 
acrescentado para as iniciativas no setor 
do turismo ao nível da União, em especial 
no que toca à disponibilização de dados e 
análises, ao desenvolvimento de 
estratégias transnacionais de promoção e 
ao intercâmbio das melhores práticas.

turístico do mundo - novo quadro político 
para o turismo europeu», aprovada pelas 
conclusões do Conselho de outubro de 
2010, o turismo é um setor importante da 
economia da União. As empresas neste 
setor contribuem de forma substancial para 
o produto interno bruto (PIB) da União e 
para a criação de emprego, além de terem 
um potencial significativo de 
desenvolvimento de atividades 
empresariais, uma vez que se trata 
sobretudo de PME. O Tratado de Lisboa 
reconhece a importância do turismo, 
sublinha as competências específicas da 
União neste domínio e a sua 
complementaridade com as ações dos 
Estados-Membros. O programa deve 
apoiar iniciativas no setor do turismo, 
sempre que se verifique um claro valor 
acrescentado ao nível da União.

Or. en

Alteração 59
Konstantinos Poupakis

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Como refere a Comunicação da 
Comissão de 30 de junho de 2010, 
intitulada «Europa, primeiro destino 
turístico do mundo - novo quadro político 
para o turismo europeu», aprovada pelas 
conclusões do Conselho de outubro de 
2010, o turismo é um setor importante da 
economia da União. As empresas neste 
setor contribuem de forma substancial 
para o produto interno bruto (PIB) da 
União e para a criação de emprego, além 
de terem um potencial significativo de 

(18) Como refere a Comunicação da 
Comissão de 30 de junho de 2010, 
intitulada «Europa, primeiro destino 
turístico do mundo - novo quadro político 
para o turismo europeu», aprovada pelas 
conclusões do Conselho de outubro de 
2010, o turismo é um setor importante da 
economia da União. As empresas neste 
setor constituem um contributo
substancial, ascendendo a 5 % do produto 
interno bruto (PIB), um valor que 
assegura um crescimento estável. O setor 
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desenvolvimento de atividades 
empresariais, uma vez que se trata 
sobretudo de PME. O Tratado de Lisboa 
reconhece a importância do turismo, 
sublinha as competências específicas da 
União neste domínio e a sua 
complementaridade com as ações dos 
Estados-Membros. Existe um claro valor 
acrescentado para as iniciativas no setor 
do turismo ao nível da União, em especial 
no que toca à disponibilização de dados e 
análises, ao desenvolvimento de 
estratégias transnacionais de promoção e 
ao intercâmbio das melhores práticas.

também contribui para uma atividade 
empresarial capaz de gerar crescimento e 
emprego na União, uma vez que é gerido 
principalmente por PME, contribuindo 
igualmente para o crescimento e a 
integração económica e social sobretudo 
em zonas rurais, montanhosas, costeiras, 
em ilhas e áreas remotas e periféricas ou 
em áreas em processo de convergência. 

Or. el

Alteração 60
Raffaele Baldassarre

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Como refere a Comunicação da 
Comissão de 30 de junho de 2010, 
intitulada «Europa, primeiro destino 
turístico do mundo - novo quadro político 
para o turismo europeu»18, aprovada pelas 
conclusões do Conselho de outubro de 
2010, o turismo é um setor importante da 
economia da União. As empresas neste 
setor contribuem de forma substancial para 
o produto interno bruto (PIB) da União e 
para a criação de emprego, além de terem 
um potencial significativo de 
desenvolvimento de atividades 
empresariais, uma vez que se trata 
sobretudo de PME. O Tratado de Lisboa 
reconhece a importância do turismo, 
sublinha as competências específicas da 
União neste domínio e a sua 
complementaridade com as ações dos 
Estados-Membros. Existe um claro valor 
acrescentado para as iniciativas no setor 

(18) Como refere a Comunicação da 
Comissão de 30 de junho de 2010, 
intitulada «Europa, primeiro destino 
turístico do mundo - novo quadro político 
para o turismo europeu», aprovada pelas 
conclusões do Conselho de outubro de 
2010, o turismo é um setor importante da 
economia da União. As empresas neste 
setor contribuem de forma substancial com 
10 % do produto interno bruto (PIB) da 
União e com 12 % do emprego total, 
fazendo desta a terceira atividade 
socioeconómica mais importante na 
União, além de terem um potencial 
significativo de desenvolvimento de 
atividades empresariais, uma vez que se 
trata sobretudo de PME.
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do turismo ao nível da União, em especial 
no que toca à disponibilização de dados e 
análises, ao desenvolvimento de 
estratégias transnacionais de promoção e 
ao intercâmbio das melhores práticas.

Or. en

Alteração 61
Raffaele Baldassarre

Proposta de regulamento
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) O Tratado de Lisboa reconhece a 
importância do turismo, sublinha as 
competências específicas da União neste 
domínio e a sua complementaridade com 
as ações dos Estados-Membros. Este setor 
desempenha um papel crucial no 
desenvolvimento económico da União e 
na consecução dos objetivos da estratégia 
Europa 2020. Por conseguinte, o turismo 
deve ser incluído nos objetivos gerais e 
específicos do programa. Existe um claro 
valor acrescentado para as iniciativas no 
setor do turismo a nível da União, em 
especial no que toca a melhorar a base de 
conhecimentos em matéria de turismo 
através da disponibilização de dados e 
análises, ao desenvolvimento de 
estratégias transnacionais de promoção e 
ao intercâmbio das melhores práticas.

Or. en

Alteração 62
Konstantinos Poupakis

Proposta de regulamento
Considerando 18-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(18-B) Em conformidade com o Tratado 
de Lisboa, o objetivo fundamental da 
política da UE no setor do turismo é 
torná-lo mais competitivo, tendo em conta 
que, a longo prazo, tal depende 
estreitamente do seu desenvolvimento 
sustentável. O Tratado de Lisboa também 
reconhece a importância do turismo, 
fazendo menção aos termos de referência 
específicos neste domínio, 
complementando as ações dos 
Estados-Membros. Tal iniciativa neste 
setor representa uma evidente mais-valia 
a nível da União, especialmente em 
termos de fornecimento e análise de 
dados, desenvolvimento de estratégias de 
promoção transfronteiras e intercâmbio 
de boas práticas.   

Or. el

Alteração 63
Raffaele Baldassarre

Proposta de regulamento
Considerando 18-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-C) A União Europeia é o primeiro 
destino turístico do mundo em termos de 
chegadas internacionais, e esta posição 
deve ser reforçada enfrentando os 
desafios que advêm, por um lado, de uma 
maior concorrência global e de um 
mercado da procura em constante 
evolução e, por outro, de uma 
sustentabilidade maior e mais duradoura.

Or. en
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Alteração 64
Raffaele Baldassarre

Proposta de regulamento
Considerando 18-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-D) O turismo na Europa é 
confrontado com numerosos desafios: a 
crise económica mundial, a concorrência 
de outros destinos fora da UE e a 
diversidade das atrações turísticas 
propostas, os efeitos das alterações 
climáticas e as flutuações sazonais da 
atividade turística, a evolução 
demográfica na Europa, o crescente 
impacto das tecnologias da informação e 
da comunicação e muitos imprevistos que 
periodicamente afetam o setor. Por 
conseguinte, a União Europeia deve 
assegurar as condições que permitam ao 
turismo transformar-se no setor principal.

Or. en

Alteração 65
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) O programa deverá fixar as ações em 
função dos objetivos, o enquadramento 
financeiro global para a sua prossecução, 
os diferentes tipos de medidas de execução 
e as disposições em matéria de
monitorização, de avaliação e de proteção 
dos interesses financeiros da Comunidade.

(19) O programa deverá fixar as ações em 
função dos objetivos, o enquadramento 
financeiro global para a sua prossecução, 
os diferentes tipos de medidas de execução 
e as disposições transparentes em matéria 
de monitorização, de avaliação e de 
proteção dos interesses financeiros da 
Comunidade.

Or. en
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Alteração 66
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) O programa deverá ser complementar 
de outros programas da União, 
reconhecendo ao mesmo tempo que cada 
instrumento deverá funcionar segundo os 
seus procedimentos próprios. Por 
conseguinte, uma mesma despesa elegível 
não deverá ser duplamente financiada. No 
intuito de obter um valor acrescentado e 
um impacto substancial do financiamento 
da União, devem ser criadas sinergias 
estreitas entre o programa, outros 
programas da União e os Fundos 
Estruturais.

(20) O programa deverá ser complementar 
de outros programas da União, 
reconhecendo ao mesmo tempo que cada 
instrumento deverá funcionar segundo os 
seus procedimentos próprios. Por 
conseguinte, uma mesma despesa elegível 
não deverá ser duplamente financiada. No 
intuito de obter um valor acrescentado e 
um impacto substancial do financiamento 
da União, devem ser criadas sinergias 
estreitas entre o programa e outros 
programas da União, como o Horizonte 
2020, e os Fundos Estruturais.

Or. en

Alteração 67
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Reforçar a competitividade e 
sustentabilidade das empresas da União,
incluindo no setor do turismo;

(a) Reforçar a competitividade e 
sustentabilidade das empresas da União e
em especial das PME;

Or. en

Justificação

O programa deve ser transetorial e não discriminar as empresas fora do setor do turismo. 
Consequentemente, há que realçar a importância das PME na descrição do programa.
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Alteração 68
Konstantinos Poupakis

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Reforçar a competitividade e 
sustentabilidade das empresas da União, 
incluindo no setor do turismo;

a) Reforçar a competitividade e 
sustentabilidade das empresas da União, 
principalmente das PME, incluindo no 
setor do turismo, já que a grande maioria 
de empresas turísticas são pequenas e 
médias empresas;

Or. el

Alteração 69
Mitro Repo

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Incentivar uma cultura empresarial e 
promover a criação e o crescimento de 
PME.

b) Incentivar uma cultura empresarial e 
promover a criação, o crescimento de PME 
e a transferência de propriedade das 
mesmas sem problemas.

Or. fi

Justificação

As transferências de empresas constituem um desafio que afeta significativamente o 
desenvolvimento das condições de enquadramento do empreendedorismo e do espírito 
empresarial. Por conseguinte, além da criação e do crescimento das PME, é necessário 
prestar atenção à gestão de transferências geracionais e às mudanças de propriedade. 

Alteração 70
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea c)



AM\904692PT.doc 23/42 PE491.171v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

(c) Alteração do ónus administrativo sobre 
as PME;

(c) Redução do ónus administrativo sobre 
as PME;

Or. en

Alteração 71
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) E aumento do volume de negócios das
PME.

(e) Criação de PME, crescimento e 
redução do número de insucessos.

Or. en

Alteração 72
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Melhorar as condições de 
enquadramento da competitividade e do 
desenvolvimento sustentável das empresas 
da União, incluindo no setor do turismo;

(a) Melhorar as condições de 
enquadramento da competitividade e do 
desenvolvimento sustentável das empresas 
da União, em especial das PME;

Or. en

Justificação

O programa deve ser transetorial e não discriminar as empresas fora do setor do turismo. 
Consequentemente, há que realçar a importância das PME na descrição do programa.
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Alteração 73
Mitro Repo

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Melhorar as condições que enquadram 
a competitividade e o desenvolvimento 
sustentável das empresas da União,
incluindo no setor do turismo;

(a) Melhorar as condições que enquadram 
a competitividade, nomeadamente um 
novo espírito empresarial, o crescimento e 
as mudanças de propriedade e o 
desenvolvimento sustentável das empresas 
da União;

Or. fi

Justificação

As principais características da competitividade devem ser indicadas num objetivo específico 
do programa. Essas características incluem a garantia de condições para um novo espírito 
empresarial, o crescimento e as mudanças de propriedade.

Alteração 74
Konstantinos Poupakis

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Melhorar as condições que enquadram a 
competitividade e o desenvolvimento 
sustentável das empresas da União, 
incluindo no setor do turismo;

a) Melhorar as condições que enquadram a 
competitividade, o crescimento, a 
internacionalização e o desenvolvimento 
sustentável das empresas da União, em 
especial das PME, incluindo no setor do 
turismo e no que diz respeito aos serviços 
e contratos públicos;

Or. el

Alteração 75
Emma McClarkin, Raffaele Baldassarre
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Medidas para melhorar a conceção, a 
execução e a avaliação das políticas que 
afetam a competitividade e a 
sustentabilidade das empresas, incluindo a 
capacidade de resistir a desastres, e 
medidas que garantam o desenvolvimento 
de infraestruturas adequadas, de clusters de 
dimensão internacional, de redes de 
empresas, de condições-quadro e 
desenvolvimento de produtos, serviços e 
processos sustentáveis;

(a) Medidas para melhorar a conceção, a 
execução e a avaliação das políticas que 
afetam a competitividade e a 
sustentabilidade das empresas, incluindo a 
capacidade de resistir a desastres, e 
medidas que garantam o intercâmbio das 
melhores práticas em matéria de 
desenvolvimento de infraestruturas 
adequadas, de clusters de dimensão 
internacional, de redes de empresas, de 
condições-quadro e a promoção do
desenvolvimento de produtos, serviços e 
processos sustentáveis;

Or. en

Alteração 76
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Medidas para melhorar a conceção, a 
execução e a avaliação das políticas que 
afetam a competitividade e a 
sustentabilidade das empresas, incluindo a 
capacidade de resistir a desastres, e 
medidas que garantam o desenvolvimento 
de infraestruturas adequadas, de clusters 
de dimensão internacional, de redes de 
empresas, de condições-quadro e
desenvolvimento de produtos, serviços e 
processos sustentáveis;

(a) Medidas para melhorar a conceção, a 
execução e a avaliação das políticas que 
afetam a competitividade e a 
sustentabilidade das empresas, de clusters 
de dimensão internacional, de redes de 
empresas, desenvolvimento de produtos, 
serviços e processos sustentáveis;

Or. en
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Alteração 77
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Apoio ao desenvolvimento da política 
das PME e cooperação entre os decisores 
políticos, para que, nomeadamente, lhes 
seja mais fácil aceder aos programas e às 
medidas.

(c) Apoio ao desenvolvimento da política 
das PME e cooperação entre os decisores 
políticos, para que, nomeadamente, lhes 
seja mais fácil aceder aos programas e às 
medidas e reduzir os encargos 
administrativos que lhes são impostos.

Or. en

Alteração 78
Emma McClarkin, Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.° 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Medidas destinadas a promover o 
acesso das PME aos concursos públicos, 
nomeadamente através do fornecimento 
de informações e orientações sobre os 
processos de concursos e sobre as novas 
oportunidades oferecidas pelo quadro 
jurídico da UE modernizado, pelo 
intercâmbio das melhores práticas e pela 
organização de ações de formação e 
eventos que envolvam entidades 
adjudicantes públicas e PME;

Or. en

Justificação

Os instrumentos das políticas públicas devem ser adaptados às necessidades das PME. 
Devem utilizar o código de boas práticas para dar às entidades adjudicantes orientações 
sobre a aplicação do quadro para os contratos públicos de molde a facilitar a participação 
das PME nos concursos públicos. A fim de aplicar o princípio n.º 5 da LPE «Adaptar os 
instrumentos das políticas públicas às necessidades das PME: facilitar a participação das
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PME no mercado dos contratos públicos e utilizar melhor as possibilidades dos auxílios 
estatais em favor das PME», o COSME deve financiar medidas destinadas a promover o 
acesso das PME aos concursos públicos.

Alteração 79
Raffaele Baldassarre

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Medidas destinadas a promover a 
competitividade e a sustentabilidade das 
PME no setor do turismo através do 
fomento da criação de um ambiente 
favorável ao desenvolvimento de empresas 
neste setor e da promoção da cooperação 
entre os Estados-Membros.

Or. en

Alteração 80
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode apoiar iniciativas em 
prol da criação de indústrias competitivas 
baseadas em atividades transectoriais em 
áreas caracterizadas por uma proporção 
elevada de PME e por um elevado 
contributo para o PIB da União. Tais 
iniciativas irão estimular o 
desenvolvimento de novos mercados e o 
fornecimento de e bens e serviços assentes 
nos modelos de negócio mais competitivos 
ou em cadeias de valor modificadas. 
Incluem iniciativas para aumentar a 
produtividade, a eficiência dos recursos, a 
sustentabilidade e a responsabilidade social 

3. A Comissão pode apoiar iniciativas em 
prol da criação de indústrias competitivas 
baseadas em atividades transectoriais em 
áreas caracterizadas por uma proporção 
elevada de PME e por um elevado 
contributo para o PIB da União. Tais 
iniciativas irão estimular a criação de 
novos modelos de negócio competitivos, a 
colaboração das PME nas novas cadeias 
de valores e o desenvolvimento de novos 
mercados. Podem incluir iniciativas para 
aumentar a produtividade, a eficiência dos 
recursos, a sustentabilidade e a 
responsabilidade social das empresas. A 



PE491.171v01-00 28/42 AM\904692PT.doc

PT

das empresas. Comissão pode igualmente apoiar 
atividades específicas de determinados 
setores para esses fins, em áreas 
caracterizadas por uma elevada 
proporção de PME e com um elevado 
contributo para o PIB da União, tais 
como o setor do turismo, em que se pode 
demonstrar o valor acrescentado a nível 
da União.

Or. en

Alteração 81
Raffaele Baldassarre

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode apoiar iniciativas em 
prol da criação de indústrias competitivas 
baseadas em atividades transectoriais em 
áreas caracterizadas por uma proporção 
elevada de PME e por um elevado 
contributo para o PIB da União. Tais 
iniciativas irão estimular o 
desenvolvimento de novos mercados e o 
fornecimento de e bens e serviços assentes 
nos modelos de negócio mais competitivos 
ou em cadeias de valor modificadas. 
Incluem iniciativas para aumentar a 
produtividade, a eficiência dos recursos, a 
sustentabilidade e a responsabilidade 
social das empresas.

3. A Comissão apoia iniciativas em prol da 
criação de indústrias competitivas. Tais 
iniciativas irão estimular o 
desenvolvimento de novos mercados e o 
fornecimento de e bens e serviços assentes 
nos modelos de negócio mais competitivos, 
produtos e processos melhorados, 
estruturas organizacionais flexíveis ou em 
cadeias de valor modificadas. Incluem 
iniciativas para aumentar a produtividade, 
a sustentabilidade, nomeadamente a 
eficiência energética e dos recursos e a 
responsabilidade social das empresas. As 
atividades incentivam a adoção de novos 
modelos de negócio, bem como a 
utilização comercial de ideias pertinentes 
para novos produtos e serviços.

Or. en

Alteração 82
Raffaele Baldassarre
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão pode igualmente apoiar 
atividades específicas de determinados 
setores para estes fins, em áreas 
caracterizadas por uma elevada 
proporção de PME e com um elevado 
contributo para o PIB da União, tais 
como os setores do turismo e dos bens de 
consumo com base no design.

Or. en

Alteração 83
Louis Grech

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão apoia os esforços que 
visem melhorar a competitividade e a 
coordenação do setor do turismo, que é 
constituído essencialmente por PME. Tais 
ações podem incluir a coordenação do 
intercâmbio de informações e melhores 
práticas entre Estados-Membros e o apoio 
ao desenvolvimento de estratégias 
promocionais transnacionais conjuntas. 

Or. en

Alteração 84
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão contribui para a promoção 
do espírito empresarial mediante a 
melhoria das condições de enquadramento 
que afetam o desenvolvimento do espírito 
empresarial. A Comissão apoia um 
ambiente empresarial favorável ao 
desenvolvimento e ao crescimento das 
empresas.

1. A Comissão contribui para a promoção
do espírito empresarial mediante a 
melhoria das condições de enquadramento 
que afetam o desenvolvimento do espírito 
empresarial. A Comissão apoia um 
ambiente empresarial favorável à criação, 
ao desenvolvimento, à transmissão e ao 
crescimento das empresas.

Or. fr

Alteração 85
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão contribui para a promoção 
do espírito empresarial mediante a 
melhoria das condições de enquadramento 
que afetam o desenvolvimento do espírito 
empresarial. A Comissão apoia um 
ambiente empresarial favorável ao 
desenvolvimento e ao crescimento das 
empresas.

1. A Comissão contribui para a promoção 
do espírito empresarial mediante a 
melhoria das condições de enquadramento 
que afetam o desenvolvimento do espírito 
empresarial. A Comissão apoia um 
ambiente empresarial favorável ao 
arranque, ao desenvolvimento, ao 
crescimento das empresas e à concessão 
de uma segunda oportunidade.

Or. en

Justificação

As PME são sensíveis a condições de mercado que se podem alterar rapidamente, e é 
importante manter alguma flexibilidade aquando da afetação de fundos.

Alteração 86
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.° 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Será prestada particular atenção a jovens 
empresários, empresários novos e 
potenciais e às mulheres, bem como a 
grupos-alvo específicos.

2. Será prestada particular atenção a jovens 
empresários, empresários novos e 
potenciais e às mulheres.

Or. en

Justificação

Tendo em conta os recursos limitados do programa, o mesmo deve concentrar-se nas 
categorias de empresários mais relevantes.

Alteração 87
Mitro Repo

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Será prestada particular atenção a jovens 
empresários, empresários novos e 
potenciais e às mulheres, bem como a 
grupos-alvo específicos.

2. Será prestada particular atenção a jovens 
empresários, empresários imigrantes,
novos e potenciais e às mulheres, bem 
como a grupos-alvo específicos.

Or. fi

Justificação

No que diz respeito aos imigrantes, a criação da sua própria empresa é uma forma de 
estarem empregados, principalmente se a formação que obtiveram no seu país de origem não 
é reconhecida no país de acolhimento, se as competências linguísticas são insuficientes ou se 
existe preconceito por parte das entidades patronais, colocando entraves à obtenção de 
emprego.

Alteração 88
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.° 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão apoia as ações destinadas a 
melhorar o acesso das PME ao 
financiamento nas suas fases de arranque e
de crescimento, que complementem a 
utilização de instrumentos financeiros 
destinados às PME, pelos 
Estados-Membros a nível nacional e 
regional. Para garantir a 
complementaridade, tais ações serão objeto 
de uma estreita coordenação com as 
empreendidas no âmbito da política de 
coesão ao nível nacional. Essas ações 
destinam-se a incentivar a oferta de
financiamento do capital de risco e de 
empréstimos.

1. A Comissão apoia as ações destinadas a 
melhorar o acesso das PME ao 
financiamento nas suas fases de arranque,
de crescimento e de transmissão, que não 
imponham encargos administrativos 
adicionais, e que complementem a 
utilização de instrumentos financeiros 
destinados às PME, pelos 
Estados-Membros a nível nacional e 
regional. Para garantir a 
complementaridade, tais ações serão objeto 
de uma estreita coordenação com as 
empreendidas no âmbito da política de 
coesão ao nível nacional. Essas ações 
destinam-se a incentivar a oferta de 
financiamento do capital de risco e de 
empréstimos.

Or. en

Alteração 89
Raffaele Baldassarre

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de continuar a melhorar a 
competitividade e o acesso aos mercados 
das empresas da União, a Comissão 
mantém o seu apoio à Rede Europeia de 
Empresas.

1. A fim de continuar a melhorar a 
competitividade e o acesso aos mercados 
das empresas da União, a Comissão 
mantém o seu apoio à Rede Europeia de 
Empresas enquanto balcão único que 
presta apoio às empresas. As futuras 
atividades da rede devem prosseguir e
reforçar as suas atividades atuais, 
alicerçando-se nas mesmas.

Or. en
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Alteração 90
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode apoiar ações 
destinadas a melhorar o acesso das PME ao 
mercado único, incluindo ações de 
informação e de sensibilização.

2. A Comissão pode apoiar ações 
destinadas a melhorar o acesso das PME ao 
mercado único, incluindo ações de 
informação (inclusive através de serviços 
digitais) e de sensibilização, 
nomeadamente em matéria de 
normalização e de contratos públicos.
Estas ações podem também visar a 
supressão dos entraves legais e 
regulamentares existentes.

Or. fr

Alteração 91
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode apoiar ações 
destinadas a melhorar o acesso das PME ao 
mercado único, incluindo ações de 
informação e de sensibilização.

2. A Comissão apoia ações destinadas a 
melhorar o acesso das PME ao mercado 
único, incluindo ações de informação, de 
sensibilização e de digitalização do 
mercado único.

Or. en

Alteração 92
Raffaele Baldassarre

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.° 2
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Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode apoiar ações 
destinadas a melhorar o acesso das PME ao 
mercado único, incluindo ações de 
informação e de sensibilização.

2. A Comissão apoia ações destinadas a 
melhorar o acesso das PME ao mercado 
único, incluindo ações de informação e de 
sensibilização sobre temas como as 
oportunidades de negócio.

Or. en

Alteração 93
Louis Grech

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode apoiar ações 
destinadas a melhorar o acesso das PME ao 
mercado único, incluindo ações de 
informação e de sensibilização.

2. A Comissão pode apoiar ações 
destinadas a melhorar o acesso das PME ao 
mercado único, incluindo ações de 
informação e de sensibilização. As 
medidas podem incluir a garantia de que 
os Pontos de Contacto da Rede Europeia 
de Empresas e do serviço Europe Direct 
recebem informações adequadas e, se 
necessário, formação, a fim de assegurar 
um serviço de elevado nível às PME, e a 
reorientação da Rede Europeia de 
Empresas para a prestação de serviços 
específicos e individualizados de apoio às 
PME.

Or. en

Alteração 94
Raffaele Baldassarre

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.° 3
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Texto da Comissão Alteração

3. As medidas específicas têm por objetivo 
facilitar o acesso das PME a mercados fora 
da União e reforçar a presença nesses 
mercados dos serviços de apoio existentes. 
O programa pode oferecer apoio às PME 
no tocante a normas e direitos de 
propriedade intelectual em países terceiros 
prioritários.

3. As medidas específicas têm por objetivo 
facilitar o acesso das PME a mercados fora 
da União e reforçar a presença nesses 
mercados dos serviços de apoio existentes. 
O programa oferece apoio às PME,
nomeadamente através do fornecimento 
de informações sobre obstáculos à 
entrada no mercado e oportunidades de 
negócio e do melhoramento dos serviços 
de apoio no tocante a normas e direitos de 
propriedade intelectual em países terceiros 
prioritários.

Or. en

Alteração 95
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para executar o programa, a Comissão 
adota um programa de trabalho anual em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 16.º, n.º 2. Os 
programas de trabalho anuais estabelecem 
os objetivos a realizar, os resultados 
esperados, o método de execução e os 
respetivos montantes totais. Incluem ainda 
uma descrição das ações a financiar, uma 
indicação do montante atribuído a cada 
ação e um calendário indicativo da 
execução, bem como indicadores
adequados para monitorizar a eficácia em 
termos de produção de resultados e de 
concretização dos objetivos. Inclui as 
prioridades, os critérios essenciais de 
avaliação e a taxa máxima de 
cofinanciamento aplicáveis às subvenções.

1. Para executar o programa, a Comissão 
adota um programa de trabalho anual em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 16.º, n.º 2. Os 
programas de trabalho anuais estabelecem 
os objetivos a realizar, com base em 
consultas prévias, os resultados esperados, 
o método de execução e os respetivos 
montantes totais. Incluem ainda uma 
descrição das ações a financiar, uma 
indicação do montante atribuído a cada 
ação e um calendário indicativo da 
execução, bem como indicadores 
adequados para monitorizar a eficácia em 
termos de produção de resultados e de 
concretização dos objetivos. Inclui as 
prioridades, os critérios essenciais de 
avaliação e a taxa máxima de 
cofinanciamento aplicáveis às subvenções.
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Or. en

Alteração 96
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.° 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Avaliações de impacto das medidas da 
União de particular importância para a 
competitividade das empresas, com vista a 
identificar áreas da legislação em vigor que 
devam ser simplificadas, ou domínios em 
que a necessidade de novas medidas 
legislativas se faz sentir;

(c) Avaliações de impacto das medidas da 
União de particular importância para a 
competitividade das empresas, 
nomeadamente das PME, com vista a 
identificar áreas da legislação em vigor que 
devam ser simplificadas, ou domínios em 
que a necessidade de novas medidas 
legislativas se faz sentir;

Or. en

Justificação

Consequentemente, há que realçar a importância das PME na descrição do programa.

Alteração 97
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Avaliações de impacto das medidas da 
União de particular importância para a 
competitividade das empresas, com vista a 
identificar áreas da legislação em vigor que 
devam ser simplificadas, ou domínios em 
que a necessidade de novas medidas 
legislativas se faz sentir;

c) Controlos de adequação da legislação 
em vigor e avaliações de impacto das 
medidas da União de particular 
importância para a competitividade e o 
crescimento das empresas, em particular 
das PME e das microempresas, com vista 
a identificar áreas da legislação em vigor 
que devam ser simplificadas ou revogadas 
com vista a assegurar uma minimização 
do ónus que recai sobre as empresas nos
domínios para os quais são propostas
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novas medidas legislativas;

Or. fr

Alteração 98
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Avaliação da legislação suscetível de 
afetar as empresas, da política industrial e 
das medidas especificamente relacionadas 
com competitividade;

(d) Avaliação da legislação suscetível de 
afetar as empresas, nomeadamente as 
PME, da política industrial e das medidas 
especificamente relacionadas com 
competitividade;

Or. en

Justificação

Consequentemente, há que realçar a importância das PME na descrição do programa.

Alteração 99
Emma McClarkin, Raffaele Baldassarre

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. O mais tardar em 2018, a Comissão 
elabora um relatório de avaliação sobre a 
consecução dos objetivos de todas as ações 
apoiadas pelo programa, ao nível de 
resultados e impactos, eficiência na 
utilização dos recursos e seu valor 
acrescentado europeu, tendo em vista a 
tomada de uma decisão quanto à 
renovação, modificação ou suspensão das 
medidas. A avaliação examina além disso 
as possibilidades de simplificação, a 
coerência interna e externa, a manutenção 

3. O mais tardar em 2018, a Comissão 
elabora um relatório de avaliação, que será 
publicado de três em três anos, sobre a 
consecução dos objetivos de todas as ações 
apoiadas pelo programa, ao nível de 
resultados e impactos, principalmente na 
criação de emprego e no crescimento 
económico; eficiência na utilização dos 
recursos e seu valor acrescentado europeu, 
tendo em vista a tomada de uma decisão 
quanto à renovação, modificação ou 
suspensão das medidas. A avaliação 
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da pertinência de todos os objetivos, assim 
como a contribuição das medidas para as 
prioridades da União em termos de 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. A Comissão tem em conta os 
resultados das avaliações do impacto a 
longo prazo das medidas precedentes.

examina além disso as possibilidades de
simplificação, a coerência interna e 
externa, a manutenção da pertinência de 
todos os objetivos, assim como a 
contribuição das medidas para as 
prioridades da União em termos de 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. A Comissão tem em conta os 
resultados das avaliações do impacto a 
longo prazo das medidas precedentes.

Or. en

Alteração 100
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Para que os fundos cheguem às 
PME, há que criar um sistema de 
monitorização que garanta que os bancos 
recorrem aos recursos e às garantias para 
aumentar os seus empréstimos às PME. 
Esse sistema pode incluir sistemas de 
comunicação e um código de conduta 
para os bancos que efetuam empréstimos 
às PME. O sistema de monitorização 
garante igualmente que não só as médias 
empresas, mas também as pequenas e 
microempresas, recebem empréstimos de 
fundos da União.

Or. en

Alteração 101
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.° 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os instrumentos financeiros no âmbito 
do programa devem ser explorados com o 
objetivo de facilitar o acesso ao 
financiamento das PME com potencial de 
crescimento. Os instrumentos financeiros 
incluem um instrumento de capital próprio 
e um mecanismo de garantia de 
empréstimo.

1. Os instrumentos financeiros no âmbito 
do programa devem ser explorados com o 
objetivo de facilitar o acesso ao 
financiamento das PME nas suas fases de 
arranque, de crescimento e de 
transmissão. Os instrumentos financeiros 
incluem um instrumento de capital próprio 
e um mecanismo de garantia de 
empréstimo.

Or. en

Justificação

As PME são sensíveis a condições de mercado que se podem alterar rapidamente, e é 
importante manter alguma flexibilidade aquando da afetação de fundos.

Alteração 102
Raffaele Baldassarre

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os instrumentos financeiros no âmbito 
do programa devem ser explorados com o 
objetivo de facilitar o acesso ao 
financiamento das PME com potencial de 
crescimento. Os instrumentos financeiros 
incluem um instrumento de capital próprio 
e um mecanismo de garantia de 
empréstimo.

1. Os instrumentos financeiros no âmbito 
do programa devem ser explorados com o 
objetivo de facilitar o acesso ao 
financiamento das PME com potencial de 
crescimento e de internacionalização, 
promovendo e reconhecendo o papel dos 
«clusters», das redes de empresas e dos 
consórcios de exportação. Os instrumentos 
financeiros incluem um instrumento de 
capital próprio e um mecanismo de 
garantia de empréstimo.

Or. it

Alteração 103
Olle Schmidt
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Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os instrumentos financeiros destinados a 
PME orientadas para o crescimento
podem, se necessário, ser combinados com 
outros instrumentos financeiros 
estabelecidos pelos Estados-Membros e 
respetivas autoridades de gestão, em 
conformidade com o [artigo 33.º, n.º 1, 
alínea a), do Regulamento (UE) n.º 
XXX/20XX [novo Regulamento dos 
Fundos Estruturais]], e com subvenções 
financiadas pela União, incluindo a título 
do presente regulamento.

2. Os instrumentos financeiros destinados a 
PME podem, se necessário, ser 
combinados com outros instrumentos 
financeiros estabelecidos pelos 
Estados-Membros e respetivas autoridades 
de gestão, em conformidade com o [artigo 
33.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento (UE) 
n.º XXX/20XX [novo Regulamento dos 
Fundos Estruturais]], e com subvenções 
financiadas pela União, incluindo a título 
do presente regulamento.

Or. en

Alteração 104
Raffaele Baldassarre

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os instrumentos financeiros destinados a 
PME orientadas para o crescimento podem, 
se necessário, ser combinados com outros 
instrumentos financeiros estabelecidos 
pelos Estados-Membros e respetivas 
autoridades de gestão, em conformidade 
com o [artigo 33.º, n.º 1, alínea a), do 
Regulamento (UE) n.º XXX/20XX [novo 
Regulamento dos Fundos Estruturais]], e 
com subvenções financiadas pela União, 
incluindo a título do presente regulamento.

2. Os instrumentos financeiros destinados a 
PME orientadas para o crescimento e para 
a internacionalização podem, se 
necessário, ser combinados com outros 
instrumentos financeiros e programas 
específicos de apoio, estabelecidos pelos 
Estados-Membros e respetivas autoridades 
de gestão, em conformidade com o [artigo 
33.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento (UE) 
n.º XXX/20XX [novo Regulamento dos 
Fundos Estruturais]], e com subvenções 
financiadas pela União, incluindo a título 
do presente regulamento.

Or. it
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Alteração 105
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Anexo I – Objetivo geral 1 – título

Texto da Comissão Alteração

1. Reforçar a competitividade e 
sustentabilidade das empresas da União, 
incluindo no setor do turismo;

1. Reforçar a competitividade e 
sustentabilidade das empresas da União; 

Or. en

Justificação

O programa deve ser transetorial e não discriminar as empresas fora do setor do turismo.

Alteração 106
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Anexo I – Objetivo geral 1 – Indicador de impacto 2

Texto da Comissão Alteração

Alteração do ónus administrativo sobre as 
PME (n.º de dias para a criação de uma 
nova empresa)

Redução do ónus administrativo sobre as 
PME (n.º de dias para a criação de uma 
nova empresa)

Or. en

Alteração 107
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Anexo I – Objetivo específico 1 – título

Texto da Comissão Alteração

Melhorar as condições de enquadramento 
da competitividade e do desenvolvimento 
sustentável das empresas da UE, incluindo 
no setor do turismo

Melhorar as condições de enquadramento 
da competitividade e do desenvolvimento 
sustentável das empresas da UE 
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Or. en

Justificação

O programa deve ser transetorial e não discriminar as empresas fora do setor do turismo.


