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Alteração 1
Marielle de Sarnez

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Salienta que as pequenas e médias 
empresas (PME) europeias são 
especialmente atingidas pela crise 
económica e financeira mundial;

Or. fr

Alteração 2
Iuliu Winkler

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Relembra que, mais do que as 
grandes empresas, as PME beneficiam da 
internacionalização através da exposição 
às boas práticas, de uma melhor absorção 
do excedente de produção, melhor 
fornecimento de fatores de produção 
através das importações, e por 
conseguinte maior competitividade, a 
ponto de as PME que exportam 
apresentarem consistentemente melhores 
resultados do que as PME que não 
exportam e de proporcionarem ganhos de 
bem-estar mais elevados para o conjunto 
da economia e dos consumidores;

Or. en

Alteração 3
Iuliu Winkler
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Projeto de parecer
N.º 1-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-B. Rejeita a ideia de que proteger as 
PME da UE da concorrência 
internacional pode ajudá-las a crescer e a 
apresentarem melhores resultados a nível 
internacional; em vez disso, acredita 
numa agenda positiva da UE para as suas 
PME em negociações internacionais de 
modo a reduzir as barreiras numa base 
recíproca no interesse das PME a nível 
global;

Or. en

Alteração 4
Elisabeth Köstinger

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Congratula-se com a proposta de 
levantamento das estratégias da UE e dos 
Estados Membros relativamente à 
prestação de serviços que apoiem a 
internacionalização das PME; faz votos de 
que esta iniciativa há muito aguardada seja 
seguida de ações que assegurem uma 
abordagem harmonizada que esteja em 
conformidade com os princípios da 
subsidiariedade e eficiência;

3. Congratula-se com a proposta de 
levantamento das estruturas e programas
da UE e dos Estados Membros 
relativamente à prestação de serviços que 
apoiem a internacionalização das PME; faz 
votos de que esta iniciativa há muito 
aguardada seja seguida de ações que 
assegurem uma abordagem harmonizada 
que esteja em conformidade com os 
princípios da subsidiariedade, eficácia e 
eficiência; salienta que a duplicação de 
serviços já existentes ou que a criação de 
estruturas percecionadas pelas PME 
como complexas e confusas tem de ser 
evitada e insiste que, para quaisquer 
iniciativas da UE, seja demonstrado um 
valor acrescentado inequívoco;

Or. en
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Alteração 5
Iuliu Winkler

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Congratula-se com a proposta de 
levantamento das estratégias da UE e dos 
Estados Membros relativamente à 
prestação de serviços que apoiem a 
internacionalização das PME; faz votos de 
que esta iniciativa há muito aguardada seja 
seguida de ações que assegurem uma 
abordagem harmonizada que esteja em 
conformidade com os princípios da 
subsidiariedade e eficiência;

3. Congratula-se com a proposta de 
levantamento das estratégias da UE e dos 
Estados-Membros relativamente à 
prestação de serviços que apoiem a 
internacionalização das PME; faz votos de 
que esta iniciativa há muito aguardada seja 
seguida de ações que assegurem uma 
abordagem harmonizada que esteja em 
conformidade com os princípios da 
subsidiariedade e eficiência com vista a 
promover a partilha racional de ações 
entre os intervenientes públicos e impedir 
o surgimento de mais burocracia 
administrativa;

Or. en

Alteração 6
Jan Zahradil

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Solicita que o apoio prestado às PME 
seja adaptado de forma a satisfazer as 
necessidades individuais de cada empresa, 
dado que as PME apresentam uma enorme 
variedade de perfis e necessidades que 
refletem as suas respetivas dimensões, 
setor e localização geográfica;

4. Solicita que o apoio prestado às PME 
seja adaptado de forma a satisfazer as 
necessidades específicas de cada setor 
industrial, dado que as PME em cada setor 
da indústria da UE apresentam uma 
enorme variedade de perfis e de 
necessidades empresariais que refletem as 
suas respetivas dimensões, área de 
atividade e localização geográfica;

Or. en
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Alteração 7
Elisabeth Köstinger

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Solicita que o apoio prestado às PME 
seja adaptado de forma a satisfazer as
necessidades individuais de cada empresa, 
dado que as PME apresentam uma enorme 
variedade de perfis e necessidades que 
refletem as suas respetivas dimensões, 
setor e localização geográfica;

4. Solicita que o apoio prestado às PME 
seja impulsionado pela procura e pelas 
necessidades das empresas, dado que as 
PME apresentam uma enorme variedade de 
perfis e necessidades que refletem as suas 
respetivas dimensões, setor e localização 
geográfica;

Or. en

Alteração 8
Marielle de Sarnez

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Solicita que o apoio prestado às PME 
seja adaptado de forma a satisfazer as 
necessidades individuais de cada empresa, 
dado que as PME apresentam uma enorme 
variedade de perfis e necessidades que 
refletem as suas respetivas dimensões, 
setor e localização geográfica;

4. Solicita que o apoio prestado às PME 
seja adaptado de forma a satisfazer as 
necessidades individuais de cada empresa, 
dado que as PME apresentam uma enorme 
variedade de perfis e necessidades que 
refletem as suas respetivas dimensões, 
setor e localização geográfica; solicita, a 
este respeito, o desenvolvimento de uma 
rede que englobe as PME e as grandes 
empresas europeias, a fim de estas últimas 
transmitirem os seus conhecimentos 
especializados, a sua capacidade de 
exportação e a sua capacidade de 
inovação, em benefício das PME;

Or. fr
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Alteração 9
Elisabeth Köstinger

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Insta a Comissão a elaborar uma 
proposta legislativa que preveja 
compromissos vinculativos por parte dos 
Estados-Membros para simplificar todos os 
procedimentos nacionais associados às 
políticas de apoio à internacionalização das 
PME;

5. Reconhece que a prestação de serviços 
de apoio a empresas individuais nos 
mercados estrangeiros é da competência 
dos Estados-Membros; por conseguinte, 
insta a Comissão a elaborar uma proposta 
legislativa que preveja compromissos 
vinculativos por parte dos Estados-
Membros para simplificar todos os 
procedimentos nacionais associados às 
políticas de apoio à internacionalização das 
PME;

Or. en

Alteração 10
Jan Zahradil

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Insta a Comissão a elaborar uma 
proposta legislativa que preveja 
compromissos vinculativos por parte dos 
Estados-Membros para simplificar todos 
os procedimentos nacionais associados às 
políticas de apoio à internacionalização das 
PME;

5. Insta os Estados-Membros e a Comissão 
a envidar todos os esforços possíveis para 
simplificar o ambiente empresarial para 
as PME em estreita colaboração com as 
pequenas associações empresariais 
europeias, câmaras de comércio e 
indústria e outros intervenientes 
relevantes com vista tanto a reduzir a 
burocracia como a apoiar a 
internacionalização das PME;

Or. en
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Alteração 11
Silvana Koch-Mehrin

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Insta a Comissão a elaborar uma 
proposta legislativa que preveja 
compromissos vinculativos por parte dos 
Estados-Membros para simplificar todos os 
procedimentos nacionais associados às 
políticas de apoio à internacionalização das 
PME;

5. Insta a Comissão a apresentar um 
conceito que preveja compromissos por 
parte dos Estados-Membros para 
estabelecer estruturas de apoio relevantes 
para as PME e para simplificar todos os 
procedimentos nacionais associados às 
políticas de apoio à internacionalização das 
PME;

Or. en

Alteração 12
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Insta a Comissão a elaborar uma 
proposta legislativa que preveja 
compromissos vinculativos por parte dos 
Estados-Membros para simplificar todos 
os procedimentos nacionais associados às
políticas de apoio à internacionalização das 
PME;

5. Insta a Comissão a elaborar 
recomendações para os Estados-Membros 
que prevejam sugestões para simplificar 
todos os procedimentos nacionais 
associados a políticas de apoio à 
internacionalização das PME;

Or. en

Alteração 13
Gianluca Susta

Projeto de parecer
N.º 5
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Projeto de parecer Alteração

5. Insta a Comissão a elaborar uma 
proposta legislativa que preveja 
compromissos vinculativos por parte dos 
Estados-Membros para simplificar todos os 
procedimentos nacionais associados às 
políticas de apoio à internacionalização das 
PME;

5. Insta a Comissão a elaborar uma 
proposta legislativa que preveja 
compromissos vinculativos por parte dos 
Estados-Membros para simplificar todos os 
procedimentos nacionais associados às 
políticas de apoio à internacionalização das 
PME e reforçar a proteção das mesmas 
contra práticas de concorrência desleal 
em mercados de países terceiros; 

Or. it

Alteração 14
Iuliu Winkler

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Insta a Comissão a elaborar uma 
proposta legislativa que preveja 
compromissos vinculativos por parte dos 
Estados-Membros para simplificar todos os 
procedimentos nacionais associados às 
políticas de apoio à internacionalização das 
PME;

5. Insta a Comissão a elaborar uma 
proposta legislativa que preveja 
compromissos vinculativos por parte dos 
Estados-Membros para simplificar todos os 
procedimentos nacionais associados às 
políticas de apoio à internacionalização das 
PME; acredita que a proposta deve ser 
antecipada; reconhece que a questão da 
simplificação pode ser parcialmente 
abordada através dos testes às PME e dos 
testes de competitividade dos 
regulamentos e procedimentos que a 
Comunicação prevê;

Or. en

Alteração 15
Marielle de Sarnez

Projeto de parecer
N.º 6
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Projeto de parecer Alteração

6. Entende que um portal de informação 
online de maiores dimensões e um 
conhecimento mais amplo dos regimes de 
apoio não irão fazer crescer 
substancialmente o número de PME da UE 
a procurar a internacionalização, a menos 
que sejam complementados por uma 
estratégia direcionada para as PME que 
ainda não reconheceram o seu potencial 
nessa matéria;

6. Entende que um portal de informação 
em linha de maiores dimensões e um 
conhecimento mais amplo dos regimes de 
apoio irão fazer crescer substancialmente o 
número de PME da UE a procurar a 
internacionalização, sobretudo se forem 
acompanhados por uma estratégia 
direcionada para as PME que ainda não 
reconheceram o seu potencial nessa 
matéria;

Or. fr

Alteração 16
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Lamenta que a Comunicação não 
aborde as dificuldades que as PME 
enfrentam para identificar oportunidades 
de negócio no estrangeiro e que esta não 
proponha às PME identificadas pelos 
governos a oferta de sugestões de 
internacionalização; considera que a UE 
deve apoiar iniciativas que visam o 
desenvolvimento de PME em setores 
estratégicos de uma forma pró-ativa, 
sobretudo no que diz respeito às 
atividades de produção de elevado valor 
acrescentado que oferecem uma 
vantagem competitiva em relação às 
economias emergentes; sublinha, por 
conseguinte, a necessidade de identificar 
nichos de mercado promissores;

Suprimido

Or. en
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Alteração 17
Gianluca Susta

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Lamenta que a Comunicação não 
aborde as dificuldades que as PME 
enfrentam para identificar oportunidades 
de negócio no estrangeiro e que esta não 
proponha às PME identificadas pelos 
governos a oferta de sugestões de 
internacionalização; considera que a UE 
deve apoiar iniciativas que visam o 
desenvolvimento de PME em setores 
estratégicos de uma forma pró-ativa, 
sobretudo no que diz respeito às 
atividades de produção de elevado valor 
acrescentado que oferecem uma 
vantagem competitiva em relação às 
economias emergentes; sublinha, por 
conseguinte, a necessidade de identificar 
nichos de mercado promissores;

7. Considera que a UE deve promover, 
também em cooperação com os 
Estados-Membros, ações de incentivo que 
visam nomeadamente os setores 
estratégicos e a indústria transformadora 
tecnologicamente mais avançada, a fim de 
aumentar a competitividade europeia; 
sublinha, por conseguinte, a necessidade de 
identificar nichos de mercado promissores;

Or. it

Alteração 18
Jan Zahradil

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Lamenta que a Comunicação não aborde 
as dificuldades que as PME enfrentam para 
identificar oportunidades de negócio no 
estrangeiro e que esta não proponha às 
PME identificadas pelos governos a oferta 
de sugestões de internacionalização; 
considera que a UE deve apoiar iniciativas 
que visam o desenvolvimento de PME em 
setores estratégicos de uma forma pró-
ativa, sobretudo no que diz respeito às 

7. Lamenta que a Comunicação não aborde 
suficientemente as dificuldades que as 
PME enfrentam para identificar 
oportunidades de negócio no estrangeiro; 
considera que uma estratégia holística 
com sugestões concretas sobre formas e 
meios de fomentar a internacionalização 
das PME é urgentemente necessária; 
considera que a UE deve promover e 
apoiar iniciativas que visam o 
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atividades de produção de elevado valor 
acrescentado que oferecem uma vantagem 
competitiva em relação às economias 
emergentes; sublinha, por conseguinte, a 
necessidade de identificar nichos de 
mercado promissores;

desenvolvimento de PME em setores 
estratégicos de uma forma pró-ativa, 
sobretudo no que diz respeito às atividades 
de produção de elevado valor acrescentado 
que oferecem uma vantagem competitiva 
em relação às economias emergentes,
assim como aos empregos de elevada 
qualidade para os cidadãos europeus; 
sublinha, por conseguinte, a necessidade de 
identificar nichos de mercado promissores 
e fomentar o respetivo desenvolvimento;

Or. en

Alteração 19
Marielle de Sarnez

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Lamenta que a Comunicação não aborde 
as dificuldades que as PME enfrentam para 
identificar oportunidades de negócio no 
estrangeiro e que esta não proponha às 
PME identificadas pelos governos a oferta 
de sugestões de internacionalização; 
considera que a UE deve apoiar iniciativas 
que visam o desenvolvimento de PME em 
setores estratégicos de uma forma pró-
ativa, sobretudo no que diz respeito às 
atividades de produção de elevado valor 
acrescentado que oferecem uma vantagem 
competitiva em relação às economias 
emergentes; sublinha, por conseguinte, a 
necessidade de identificar nichos de 
mercado promissores;

7. Lamenta que a Comunicação não aborde 
as dificuldades que as PME enfrentam para 
encontrar oportunidades de negócio no 
estrangeiro e que esta não proponha às 
PME identificadas pelos governos a oferta 
de sugestões de internacionalização; 
considera que a UE deve apoiar iniciativas 
que visam o desenvolvimento de PME em 
setores estratégicos de uma forma pró-
ativa, sobretudo no que diz respeito às 
atividades de produção de elevado valor 
acrescentado que oferecem uma vantagem 
competitiva em relação às economias 
emergentes; sublinha, por conseguinte, a 
necessidade de identificar nichos de 
mercado promissores e de fomentar a 
troca de boas práticas em conformidade 
com a Carta Europeia das Pequenas e 
Médias Empresas;

Or. fr
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Alteração 20
Elisabeth Köstinger

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Lamenta que a Comunicação não aborde 
as dificuldades que as PME enfrentam para 
identificar oportunidades de negócio no 
estrangeiro e que esta não proponha às 
PME identificadas pelos governos a oferta 
de sugestões de internacionalização; 
considera que a UE deve apoiar iniciativas 
que visam o desenvolvimento de PME em 
setores estratégicos de uma forma pró-
ativa, sobretudo no que diz respeito às 
atividades de produção de elevado valor 
acrescentado que oferecem uma vantagem 
competitiva em relação às economias 
emergentes; sublinha, por conseguinte, a 
necessidade de identificar nichos de 
mercado promissores;

7. Lamenta que a Comunicação não aborde 
as dificuldades que as PME enfrentam para 
identificar oportunidades de negócio no 
estrangeiro e que esta não proponha às 
PME identificadas pelos governos a oferta 
de sugestões de internacionalização; 
considera que a UE deve apoiar iniciativas 
que visam o desenvolvimento de PME em 
setores estratégicos de uma forma pró-ativa 
ao acrescentar valor a iniciativas já 
existentes, sobretudo no que diz respeito às 
atividades de produção de elevado valor 
acrescentado que oferecem uma vantagem 
competitiva em relação às economias 
emergentes; sublinha, por conseguinte, a 
necessidade de identificar nichos de 
mercado promissores;

Or. en

Alteração 21
Silvana Koch-Mehrin

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Lamenta que a Comunicação não aborde 
as dificuldades que as PME enfrentam para 
identificar oportunidades de negócio no 
estrangeiro e que esta não proponha às 
PME identificadas pelos governos a oferta 
de sugestões de internacionalização; 
considera que a UE deve apoiar iniciativas 
que visam o desenvolvimento de PME em 
setores estratégicos de uma forma pró-
ativa, sobretudo no que diz respeito às 

7. Lamenta que a Comunicação não aborde 
as dificuldades que as PME enfrentam para 
identificar oportunidades de negócio no 
estrangeiro e que esta não proponha às 
PME a oferta de sugestões de 
internacionalização; considera que a UE 
deve apoiar iniciativas que visam o 
desenvolvimento de PME em setores 
estratégicos de uma forma pró-ativa, 
sobretudo no que diz respeito às atividades 
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atividades de produção de elevado valor 
acrescentado que oferecem uma vantagem 
competitiva em relação às economias 
emergentes; sublinha, por conseguinte, a 
necessidade de identificar nichos de 
mercado promissores;

de produção de elevado valor acrescentado 
que oferecem uma vantagem competitiva 
em relação às economias emergentes; 
sublinha, por conseguinte, a necessidade de 
identificar nichos de mercado promissores;

Or. en

Alteração 22
Iuliu Winkler

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Lamenta que a Comunicação não
aborde as dificuldades que as PME 
enfrentam para identificar oportunidades 
de negócio no estrangeiro e que esta não 
proponha às PME identificadas pelos 
governos a oferta de sugestões de 
internacionalização; considera que a UE 
deve apoiar iniciativas que visam o 
desenvolvimento de PME em setores 
estratégicos de uma forma pró-ativa, 
sobretudo no que diz respeito às atividades 
de produção de elevado valor acrescentado 
que oferecem uma vantagem competitiva 
em relação às economias emergentes; 
sublinha, por conseguinte, a necessidade de 
identificar nichos de mercado promissores;

7. Considera que, embora a Comunicação 
tente abordar as dificuldades enfrentadas 
pelas PME aquando da identificação de 
oportunidades de negócio no estrangeiro, 
não enfatiza suficientemente o facto de 
que proporcionar às PME identificadas 
pelos governos a orientação e as sugestões 
de internacionalização é uma via de ação 
pública possível, podendo recair no 
âmbito das responsabilidades dos 
Estados-Membros; considera que a UE 
deve apoiar iniciativas que visam o 
desenvolvimento de PME em setores 
estratégicos de uma forma pró-ativa, 
sobretudo no que diz respeito às atividades 
de produção de elevado valor acrescentado 
que oferecem uma vantagem competitiva 
em relação às economias emergentes; 
sublinha, por conseguinte, a necessidade de 
identificar nichos de mercado promissores, 
o que já começou a ser integrado em 
outros documentos da política da UE, tal 
como o relatório do grupo de alto nível em 
matéria de Tecnologias Facilitadoras 
Essenciais;

Or. en
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Alteração 23
Gianluca Susta

Projeto de parecer
N.º 8

Projeto de parecer Alteração

8. Insta os Estados-Membros a adotar 
serviços individuais de informação e apoio 
à exportação ao nível local, geridos em 
cooperação com as empresas, para que as 
PME possam receber informações, na sua 
própria língua e para utilização imediata, 
relativamente a oportunidades de 
exportação, barreiras e concorrentes em 
mercados de países terceiros;

8. Insta os Estados-Membros a adotar uma 
rede única de serviços de informação e 
apoio à exportação ao nível local, geridos 
em cooperação com as empresas, câmaras 
de comércio, universidades e outras partes 
interessadas, para que as PME possam ter 
um único interlocutor facilmente 
reconhecível e receber, na sua própria 
língua e para utilização imediata, 
aconselhamento personalizado e análises 
económicas sobre os mercados externos, 
bem como informações relativamente a 
oportunidades de exportação, barreiras 
comerciais e concorrentes em mercados de 
países terceiros;

Or. it

Alteração 24
Jan Zahradil

Projeto de parecer
N.º 8

Projeto de parecer Alteração

8. Insta os Estados Membros a adotar 
serviços individuais de informação e apoio 
à exportação ao nível local, geridos em 
cooperação com as empresas, para que as 
PME possam receber informações, na sua 
própria língua e para utilização imediata, 
relativamente a oportunidades de 
exportação, barreiras e concorrentes em 
mercados de países terceiros;

8. Insta os Estados Membros a adotar 
serviços individuais de informação e apoio 
à exportação ao nível local, geridos em 
cooperação com as empresas, para que as 
PME possam receber informações, na sua 
própria língua e para utilização imediata, 
relativamente a oportunidades de 
exportação, barreiras ao comércio (tanto 
pautais como não pautais) existentes, 
disposições de proteção ao investimento e 
resolução de litígios em vigor e 
concorrentes em mercados de países 
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terceiros;

Or. en

Alteração 25
Marielle de Sarnez

Projeto de parecer
N.º 8

Projeto de parecer Alteração

8. Insta os Estados-Membros a adotar 
serviços individuais de informação e apoio 
à exportação ao nível local, geridos em 
cooperação com as empresas, para que as 
PME possam receber informações, na sua 
própria língua e para utilização imediata, 
relativamente a oportunidades de 
exportação, barreiras e concorrentes em 
mercados de países terceiros;

8. Insta os Estados-Membros a adotar
serviços individuais de informação e apoio 
à exportação ao nível local, geridos em 
cooperação com as empresas e as suas 
associações representantes (câmaras de 
comércio, câmaras de artes e ofício, etc.), 
para que as PME possam receber 
informações, na sua própria língua e para 
utilização imediata, relativamente a 
oportunidades de exportação, 
procedimentos administrativos, barreiras e 
concorrentes em mercados de países 
terceiros;

Or. fr

Alteração 26
Iuliu Winkler

Projeto de parecer
N.º 8

Projeto de parecer Alteração

8. Insta os Estados Membros a adotar 
serviços individuais de informação e apoio 
à exportação ao nível local, geridos em 
cooperação com as empresas, para que as 
PME possam receber informações, na sua 
própria língua e para utilização imediata, 
relativamente a oportunidades de 
exportação, barreiras e concorrentes em 

8. Insta os Estados Membros a adotar 
serviços individuais de informação e apoio 
à exportação ao nível local e regional, 
geridos em cooperação com as empresas, 
para que as PME possam receber 
informações, na sua própria língua e para 
utilização imediata, relativamente a 
assistência, oportunidades de exportação, 
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mercados de países terceiros; barreiras e concorrentes em mercados de 
países terceiros;

Or. en

Alteração 27
Iuliu Winkler

Projeto de parecer
N.º 9

Projeto de parecer Alteração

9. Recomenda que seja direcionada mais 
informação para as pequenas e 
microempresas, sendo este o grupo dentro 
das PME que está menos ciente do seu 
potencial de exportação e dos benefícios 
que poderia vir a colher da 
internacionalização;

9. Recomenda que seja direcionada mais 
informação para as pequenas e 
microempresas, sendo este o grupo dentro 
das PME que está menos ativo 
internacionalmente e menos ciente do seu
potencial de exportação e dos benefícios 
que poderia vir a colher da 
internacionalização;

Or. en

Alteração 28
Iuliu Winkler

Projeto de parecer
N.º 9-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

9-A. Salienta que a Comunicação devia 
ter reconhecido as diferenças entre os 
setores dado que a internacionalização 
das PME de serviços é fundamentalmente 
diferente da internacionalização das PME 
do setor transformador; observa que 
muitas das PME de serviços, que 
constituem a maior parte das PME, 
frequentemente não precisam de atingir 
uma dimensão crítica para dar início às 
exportações e que seriam as mais 
beneficiadas com uma maior abertura dos 
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regulamentos e do acesso às TIC nos 
países alvo, ao passo que as PME do setor 
transformador iriam beneficiar mais com 
melhores condições ao nível da logística 
de transporte e da facilitação das trocas 
comerciais;

Or. en

Alteração 29
Iuliu Winkler

Projeto de parecer
N.º 9-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

9-B. Observa que a maior parte das 
políticas públicas de apoio à 
internacionalização das PME da UE está 
centrada na produção e, por conseguinte, 
recomenda que seja reajustada para ter 
em consideração as diferentes 
necessidades das PME de serviços; apoia 
em particular que se repense os requisitos 
mínimos de dimensão para os programas 
de apoio às trocas comerciais das PME, 
que habitualmente se baseiam no modelo 
de exportações das PME da indústria em 
que o potencial de internacionalização da 
firma advém do facto de alcançar uma 
dimensão crítica;

Or. en

Alteração 30
Marielle de Sarnez

Projeto de parecer
N.º 10

Projeto de parecer Alteração

10. Insiste na necessidade de as 10. Insiste na necessidade de as 
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ferramentas atualmente disponibilizadas a 
todas as empresas da UE quando estas 
exportam, tal como a base de dados sobre o 
acesso aos mercados e o serviço de apoio 
às exportações, serem adaptadas às 
necessidades das PME; saúda a abertura de 
um serviço de apoio e informação dedicado 
às PME para questões relativas aos 
instrumentos de defesa comercial (helpdesk 
PME);

ferramentas atualmente disponibilizadas a 
todas as empresas da UE quando estas 
exportam, tal como a base de dados sobre o 
acesso aos mercados e o serviço de apoio 
às exportações, serem adaptadas às 
necessidades das PME; saúda a abertura de 
um serviço de apoio e informação dedicado 
às PME para questões relativas aos 
instrumentos de defesa comercial (helpdesk 
PME); recomenda uma maior coerência 
entre as diferentes estruturas de 
acompanhamento das PME europeias que 
operam em países terceiros;

Or. fr

Alteração 31
Jan Zahradil

Projeto de parecer
N.º 11

Projeto de parecer Alteração

11. Lamenta que a Comunicação não 
preveja soluções ao nível da UE que 
ajudem as PME a superar a falta de fundos 
de maneio, sobretudo fundos para fazer o 
investimento inicial necessário e começar a 
financiar as exportações;

11. Considera que soluções práticas e 
eficazes em termos de custos que ajudem 
as PME a superar a falta de fundos de 
maneio, sobretudo fundos para fazer o 
investimento inicial necessário e começar a 
financiar as exportações devem ser 
concebidas e implementadas através da 
política comercial comum da UE;

Or. en

Alteração 32
Iuliu Winkler

Projeto de parecer
N.º 11

Projeto de parecer Alteração

11. Lamenta que a Comunicação não 11. Lamenta que a Comunicação não 
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preveja soluções ao nível da UE que 
ajudem as PME a superar a falta de fundos 
de maneio, sobretudo fundos para fazer o 
investimento inicial necessário e começar a 
financiar as exportações;

preveja soluções que ajudem as PME a 
superar a falta de fundos de maneio, 
sobretudo fundos para fazer o investimento 
inicial necessário e começar a financiar as 
exportações, que podem assumir a forma 
de soluções da UE, caso o levantamento o 
considere necessário e exequível;

Or. en

Alteração 33
Elisabeth Köstinger

Projeto de parecer
N.º 12

Projeto de parecer Alteração

12. Considera que os serviços ao nível da 
UE destinados às PME são necessários 
nos mercados de países terceiros; incentiva 
a cooperação entre especialistas nas esferas 
pública e privada, incluindo equipas de 
acesso ao mercado (Market Access Teams) 
da UE; concorda que as PME de Estados-
Membros mais pequenos e mais recentes 
estão em desvantagem por não terem 
representação diplomática, parceiros 
experientes ou ambos em alguns mercados 
de países terceiros;

12. Considera que as iniciativas da UE são 
necessárias nos mercados de países 
terceiros em que seja demonstrado um 
valor acrescentado ou uma falha do 
mercado; incentiva a cooperação entre 
especialistas nas esferas pública e privada, 
incluindo equipas de acesso ao mercado 
(Market Access Teams) da UE; concorda 
que as PME de alguns Estados-Membros 
mais pequenos e mais recentes enfrentam 
desafios específicos por não terem 
representação diplomática, parceiros 
experientes ou ambos em alguns mercados 
de países terceiros; não obstante, salienta 
que as iniciativas da UE não devem 
interferir na concorrência entre empresas 
individuais de diferentes 
Estados-Membros em mercados de países 
terceiros, proporcionando subsídios 
diretos ou indiretos numa base seletiva 
tendo em consideração a origem da 
empresa;

Or. en
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Alteração 34
Silvana Koch-Mehrin

Projeto de parecer
N.º 12

Projeto de parecer Alteração

12. Considera que os serviços ao nível da 
UE destinados às PME são necessários nos 
mercados de países terceiros; incentiva a 
cooperação entre especialistas nas esferas 
pública e privada, incluindo equipas de 
acesso ao mercado (Market Access Teams) 
da UE; concorda que as PME de Estados-
Membros mais pequenos e mais recentes 
estão em desvantagem por não terem 
representação diplomática, parceiros 
experientes ou ambos em alguns mercados 
de países terceiros;

12. Considera que, fazendo uso efetivo das 
estruturas nacionais existentes, os 
serviços ao nível da UE destinados às PME 
são necessários nos mercados de países 
terceiros; incentiva a cooperação entre 
especialistas nas esferas pública e privada, 
incluindo equipas de acesso ao mercado 
(Market Access Teams) da UE; concorda 
que as PME de Estados-Membros mais 
pequenos e mais recentes estão em 
desvantagem por não terem representação 
diplomática, parceiros experientes ou 
ambos em alguns mercados de países 
terceiros;

Or. en

Alteração 35
Gianluca Susta

Projeto de parecer
N.º 12-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

12-A. Considera que deve ser 
reorganizada e reforçada a rede de 
serviços e oportunidades para as PME 
nos mercados externos considerados 
prioritários e mais protegidos; apela à 
criação de serviços «ad hoc», nas 
delegações da UE, que possam prestar 
assistência especializada no que respeita 
às especificidades e aos problemas 
existentes nos países em causa (respeito 
dos direitos de propriedade intelectual, 
existência de barreiras não tarifárias, 
legislações locais, normas 
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regulamentares, certificações...), 
proporcionar proteção jurídica e facilitar 
a criação de contactos e redes entre as 
PME europeias e consórcios de 
exportação nos países terceiros;

Or. it

Alteração 36
Elisabeth Köstinger

Projeto de parecer
N.º 12-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

12-A. Salienta que a internacionalização 
das PME é um processo e que, de modo a 
ser bem-sucedido, as PME já necessitam 
de serviços de apoio ao nível local e não 
apenas nos mercados de países terceiros; 
reconhece que nos mercados de países 
terceiros, por exemplo as pressões da UE, 
a sua política comercial e os seus esforços 
de acesso aos mercados, assim como os 
programas complementares em caso de 
falha do mercado, podem acrescentar um 
valor substancial a este processo;

Or. en

Alteração 37
Marielle de Sarnez

Projeto de parecer
N.º 13

Projeto de parecer Alteração

13. Recomenda que os Centros Europeus 
das PME sejam expandidos e possuam 
serviços de apoio e informação conjuntos 
adaptados às necessidades, e que estejam 
localizados junto da zona de instalação 

13. Recomenda que os Centros Europeus 
das PME sejam expandidos e possuam 
serviços de apoio e informação conjuntos 
únicos com um correspondente 
administrativo da empresa único, a fim de 
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efetiva das PME e onde representam um 
valor acrescentado aos serviços de apoio e 
informação já em funcionamento nos 
Estados-Membros;

acampanhá-la, informá-la dos seus 
direitos e evitar as penalizações;

Or. fr

Alteração 38
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Projeto de parecer
N.º 13

Projeto de parecer Alteração

13. Recomenda que os Centros Europeus 
das PME sejam expandidos e possuam
serviços de apoio e informação conjuntos 
adaptados às necessidades, e que estejam 
localizados junto da zona de instalação 
efetiva das PME e onde representam um 
valor acrescentado aos serviços de apoio e 
informação já em funcionamento nos
Estados Membros;

13. Recomenda que as novas iniciativas da 
UE em países terceiros prestem serviços 
de apoio e informação conjuntos adaptados 
às necessidades, e que estejam localizados 
perto das áreas em que as PME 
efetivamente operam; estas iniciativas 
devem conferir valor acrescentado a 
iniciativas semelhantes dos 
Estados-Membros já em funcionamento
em países terceiros e, por conseguinte, 
devem cooperar estreitamente com os 
serviços de apoio e informação dos 
Estados-Membros;

Or. en

Alteração 39
Elisabeth Köstinger

Projeto de parecer
N.º 13

Projeto de parecer Alteração

13. Recomenda que os Centros Europeus 
das PME sejam expandidos e possuam 
serviços de apoio e informação conjuntos 
adaptados às necessidades, e que estejam 
localizados junto da zona de instalação 

13. Recomenda que os Centros Europeus 
das PME existentes sejam avaliados para 
aferir se funcionam de forma eficaz e
eficiente e se estão em conformidade com 
os princípios orientadores antes de ser 
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efetiva das PME e onde representam um 
valor acrescentado aos serviços de apoio e 
informação já em funcionamento nos 
Estados Membros;

dado início a quaisquer novas iniciativas 
da UE; exorta a que quaisquer serviços de 
apoio e informação da UE estejam 
localizados junto da zona de instalação 
efetiva das PME e onde representam um 
valor acrescentado aos serviços de apoio e 
informação já em funcionamento nos 
Estados Membros;

Or. en

Alteração 40
Gianluca Susta

Projeto de parecer
N.º 14

Projeto de parecer Alteração

14. Solicita uma definição mais clara dos 
mercados prioritários das PME com base 
na agenda das negociações comerciais da 
UE; considera que o crescimento dos 
mercados de acolhimento e as lacunas nas 
estruturas de apoio existentes são os 
principais critérios para a elaboração da 
lista de mercados prioritários; recomenda 
que os países vizinhos da UE sejam 
acrescentados à lista, uma vez que a 
maioria das PME exporta inicialmente 
para parceiros comerciais em países 
vizinhos, tal como a República da 
Moldávia e países dos Balcãs Ocidentais, 
como a Sérvia, recentemente reconhecida 
como país candidato à adesão à EU;

14. Solicita uma definição mais clara dos 
mercados prioritários das PME com base 
na agenda das negociações comerciais da 
UE; considera que o crescimento dos 
mercados de acolhimento e as lacunas nas 
estruturas de apoio existentes são os 
principais critérios para a elaboração da 
lista de mercados prioritários; define os 
mercados dos países vizinhos e dos países 
candidatos - em especial dos Países dos 
Balcãs Ocidentais e da região 
mediterrânica - como mercados 
prioritários, nos quais as PME podem 
desempenhar um papel especialmente 
importante no desenvolvimento e na 
estabilidade das regiões;

Or. it

Alteração 41
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Projeto de parecer
N.º 14
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Projeto de parecer Alteração

14. Solicita uma definição mais clara dos 
mercados prioritários das PME com base 
na agenda das negociações comerciais da 
UE; considera que o crescimento dos 
mercados de acolhimento e as lacunas nas 
estruturas de apoio existentes são os 
principais critérios para a elaboração da 
lista de mercados prioritários; recomenda 
que os países vizinhos da UE sejam 
acrescentados à lista, uma vez que a 
maioria das PME exporta inicialmente para 
parceiros comerciais em países vizinhos,
tal como a República da Moldávia e 
países dos Balcãs Ocidentais, como a 
Sérvia, recentemente reconhecida como 
país candidato à adesão à UE;

14. Solicita uma definição mais clara dos 
mercados prioritários das PME com base 
na agenda das negociações comerciais da 
UE; considera que o crescimento dos 
mercados de acolhimento e as lacunas nas 
estruturas de apoio existentes são os 
principais critérios para a elaboração da 
lista de mercados prioritários; recomenda 
que os países vizinhos da UE sejam 
acrescentados à lista, uma vez que a 
maioria das PME exporta inicialmente para 
parceiros comerciais em países vizinhos;

Or. en

Alteração 42
Silvana Koch-Mehrin

Projeto de parecer
N.º 14

Projeto de parecer Alteração

14. Solicita uma definição mais clara dos 
mercados prioritários das PME com base 
na agenda das negociações comerciais da 
UE; considera que o crescimento dos 
mercados de acolhimento e as lacunas nas 
estruturas de apoio existentes são os 
principais critérios para a elaboração da 
lista de mercados prioritários; recomenda 
que os países vizinhos da UE sejam 
acrescentados à lista, uma vez que a 
maioria das PME exporta inicialmente para 
parceiros comerciais em países vizinhos, 
tal como a República da Moldávia e 
países dos Balcãs Ocidentais, como a 
Sérvia, recentemente reconhecida como 
país candidato à adesão à UE;

14. Solicita uma definição mais clara dos 
mercados prioritários das PME com base 
na agenda das negociações comerciais da 
UE; considera que o crescimento dos 
mercados de acolhimento e as lacunas nas 
estruturas de apoio existentes são os 
principais critérios para a elaboração da 
lista de mercados prioritários; recomenda 
que os países vizinhos da UE sejam
acrescentados à lista, uma vez que a 
maioria das PME exporta inicialmente para 
parceiros comerciais em países vizinhos, 
especialmente aqueles com estatuto de 
candidato à adesão à UE;
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Or. en

Alteração 43
Iuliu Winkler

Projeto de parecer
N.º 14

Projeto de parecer Alteração

14. Solicita uma definição mais clara dos 
mercados prioritários das PME com base 
na agenda das negociações comerciais da 
UE; considera que o crescimento dos 
mercados de acolhimento e as lacunas nas 
estruturas de apoio existentes são os 
principais critérios para a elaboração da 
lista de mercados prioritários; recomenda 
que os países vizinhos da UE sejam 
acrescentados à lista, uma vez que a 
maioria das PME exporta inicialmente para 
parceiros comerciais em países vizinhos, 
tal como a República da Moldávia e países 
dos Balcãs Ocidentais, como a Sérvia, 
recentemente reconhecida como país 
candidato à adesão à UE;

14. Solicita uma definição mais clara dos 
mercados prioritários das PME com base 
na agenda das negociações comerciais da 
UE; recorda que os mercados prioritários 
devem claramente incluir mercados com 
elevado crescimento, como os BRIC 
(Brasil, Rússia, Índia e China), mas 
também devem ter em consideração a 
perceção das PME face às oportunidades 
de internacionalização em países 
desenvolvidos e regiões vizinhas; por 
conseguinte, considera que o crescimento 
dos mercados de acolhimento e as lacunas 
nas estruturas de apoio existentes são os 
principais critérios para a elaboração da 
lista de mercados prioritários; recomenda 
que os países vizinhos da UE sejam 
acrescentados à lista, uma vez que a 
maioria das PME exporta inicialmente para 
parceiros comerciais em países vizinhos, 
tal como a República da Moldávia e países 
dos Balcãs Ocidentais, como a Sérvia, 
recentemente reconhecida como país 
candidato à adesão à UE;

Or. en

Alteração 44
Gianluca Susta

Projeto de parecer
N.º 15
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Projeto de parecer Alteração

15. Insta a Comissão a assegurar que as 
necessidades e os interesses específicos
das PME sejam refletidos em todas as 
negociações comerciais; apoia uma 
reforma do quadro multilateral que
envolva as PME na OMC e que assegure 
uma arbitragem e resolução de litígios 
mais rápidas para as PME;

15. Insta a Comissão a tomar medidas 
legislativas destinadas a aumentar a 
competitividade do sistema produtivo 
europeu, orientando-o para a importância 
crucial que a atividade das PME assume 
no mesmo. Exige que a própria Comissão 
tome outras medidas no âmbito da OMC 
para que a proteção das PME nos 
mercados mundiais seja cada vez mais 
eficaz e melhor assegurada;

Or. it

Alteração 45
Iuliu Winkler

Projeto de parecer
N.º 15

Projeto de parecer Alteração

15. Insta a Comissão a assegurar que as 
necessidades e os interesses específicos das 
PME sejam refletidos em todas as 
negociações comerciais; apoia uma 
reforma do quadro multilateral que envolva 
as PME na OMC e que assegure uma 
arbitragem e resolução de litígios mais 
rápidas para as PME;

15. Insta a Comissão a assegurar que as 
necessidades e os interesses específicos das 
PME sejam refletidos em todas as 
negociações comerciais; observa que tal 
implica identificar as áreas de negociação 
em que os problemas afetam mais as PME 
do que outras categorias de empresas e 
concentrar-se nas mesmas durante o 
processo de negociação dos acordos 
comerciais com países terceiros; apoia 
uma reforma do quadro multilateral que 
envolva as PME na OMC e que assegure 
uma arbitragem e resolução de litígios mais 
rápidas para as PME;

Or. en

Alteração 46
Iuliu Winkler
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Projeto de parecer
N.º 15-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

15-A. Salienta que investir no estrangeiro 
constitui o maior desafio de 
internacionalização para as PME; 
recomenda que, aquando de futuras 
negociações de tratados bilaterais de
investimento por parte da UE, as 
necessidades das PME de beneficiar de 
maior segurança face aos seus 
investimentos diretos no estrangeiro 
sejam tidas em consideração;

Or. en

Alteração 47
Yannick Jadot

Projeto de parecer
N.º 15-A (nova)

Projeto de parecer Alteração

15-A. Considera que, para ajudar as PME 
que pretendam internacionalizar-se, é 
igualmente importante proteger de forma 
efetiva as PME contra práticas comerciais 
desleais por parte dos parceiros da UE; 
considera que a internacionalização e a 
proteção são dois lados da mesma moeda 
do processo de globalização;

Or. en

Alteração 48
Yannick Jadot

Projeto de parecer
N.º 15-B (novo)



AM\901371PT.doc 29/34 PE489.401v01-00

PT

Projeto de parecer Alteração

15-B. Considera o acesso melhorado, 
menos dispendioso e mais rápido das 
PME aos procedimentos anti-dumping 
como fundamental para uma proteção 
mais eficaz das PME contra as práticas 
comerciais desleais dos parceiros 
comerciais; insta a Comissão a ter esta 
preocupação em devida consideração 
aquando da reforma dos Instrumentos de 
Defesa Comercial da UE;

Or. en

Alteração 49
Marielle de Sarnez

Projeto de parecer
N.º 16

Projeto de parecer Alteração

16. Solicita iniciativas concretas por parte 
da UE a fim de melhorar a proteção dos 
direitos de propriedade intelectual (DPI) 
das PME em países terceiros, tal como foi 
conseguido através dos serviços de apoio e 
informação para os DPI das PME na 
China;

16. Lamenta a falta de meios facultados 
às PME europeias para combater 
eficazmente as infrações aos direitos de 
propriedade intelectual (DPI);solicita
iniciativas concretas por parte da UE a fim 
de melhorar a proteção dos direitos de 
propriedade intelectual (DPI) das PME em 
países terceiros, tal como foi conseguido 
através dos serviços de apoio e informação 
para os DPI das PME na China; pretende 
que as potências económicas emergentes 
continuem a transpor para as respetivas 
legislações nacionais o direito 
internacional em vigor em matéria de 
proteção dos DPI, e mais especificamente, 
de combate à contrafação e à pirataria; 
exorta a Comissão e os Estados-Membros 
a aumentarem a cooperação alfandegária 
na própria UE e com os países terceiros 
no âmbito das apreensões de mercadorias 
contrafeitas e a simplificarem os 
procedimentos alfandegários;
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Or. fr

Alteração 50
Gianluca Susta

Projeto de parecer
N.º 16

Projeto de parecer Alteração

16. Solicita iniciativas concretas por parte 
da UE a fim de melhorar a proteção dos 
direitos de propriedade intelectual (DPI) 
das PME em países terceiros, tal como foi 
conseguido através dos serviços de apoio e 
informação para os DPI das PME na 
China;

16. Solicita iniciativas concretas por parte 
da UE a fim de melhorar a proteção dos 
direitos de propriedade intelectual (DPI) 
das PME em países terceiros, tal como foi 
conseguido através dos serviços de apoio e 
informação para os DPI das PME na 
China; insta a Comissão a criar 
instrumentos semelhantes em outros 
mercados prioritários;

Or. it

Alteração 51
Elisabeth Köstinger

Projeto de parecer
N.º 16

Projeto de parecer Alteração

16. Solicita iniciativas concretas por parte 
da UE a fim de melhorar a proteção dos 
direitos de propriedade intelectual (DPI) 
das PME em países terceiros, tal como foi 
conseguido através dos serviços de apoio e 
informação para os DPI das PME na 
China;

16. Solicita iniciativas concretas por parte 
da UE a fim de melhorar a proteção dos 
direitos de propriedade intelectual (DPI) 
das PME em países terceiros; os serviços 
de apoio e informação para os DPI das 
PME na China podem por conseguinte 
funcionar como modelo caso sejam 
devidamente otimizados por via de um 
processo de avaliação;

Or. en
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Alteração 52
Iuliu Winkler

Projeto de parecer
N.º 16

Projeto de parecer Alteração

16. Solicita iniciativas concretas por parte 
da UE a fim de melhorar a proteção dos 
direitos de propriedade intelectual (DPI) 
das PME em países terceiros, tal como foi 
conseguido através dos serviços de apoio e 
informação para os DPI das PME na 
China;

16. Solicita iniciativas concretas por parte 
da UE a fim de melhorar a proteção dos 
direitos de propriedade intelectual (DPI) 
das PME em países terceiros, tal como foi 
conseguido através dos serviços de apoio e 
informação para os DPI das PME na China 
e está a ser alargado no âmbito de testes 
piloto em alguns países selecionados da 
ANASE e da América do Sul;

Or. en

Alteração 53
Marielle de Sarnez

Projeto de parecer
N.º 17

Projeto de parecer Alteração

17. Espera que a Comissão tome a 
iniciativa de assegurar que as PME da UE 
tenham acesso a contratos públicos em 
mercados de países terceiros em condições 
de igualdade com outras empresas;

17. Espera que a Comissão tome a 
iniciativa de assegurar que as PME da UE 
tenham acesso a contratos públicos em 
mercados de países terceiros em condições 
de igualdade com outras empresas; solicita 
que a UE desenvolva uma política 
industrial comum ambiciosa e assente na 
investigação e inovação, que tire partido 
de financiamentos inovadores, como as 
obrigações-projeto, e que apoie o 
desenvolvimento das PME, 
nomeadamente por meio do acesso aos 
contratos públicos, com vista a manter a 
sua competitividade face ao surgimento de 
novos protagonistas na indústria e na 
investigação; insta a UE a valorizar a 
produção europeia, facultando aos 
consumidores informações de melhor 
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qualidade, nomeadamente através da 
adoção do novo regulamento relativo à 
«marcação de origem» sobre a indicação 
dos países de origem dos produtos 
importados para a UE;

Or. fr

Alteração 54
Iuliu Winkler

Projeto de parecer
N.º 17

Projeto de parecer Alteração

17. Espera que a Comissão tome a 
iniciativa de assegurar que as PME da UE 
tenham acesso a contratos públicos em 
mercados de países terceiros em condições 
de igualdade com outras empresas;

17. Espera que a Comissão tome a 
iniciativa de assegurar que as PME da UE 
tenham acesso a contratos públicos em 
mercados de países terceiros em condições 
de igualdade com outras empresas; espera 
que a proposta de regulamento 
recentemente publicada sobre o mercado 
de contratos públicos da UE fomente a 
reciprocidade de abertura, o que 
beneficiaria as PME da UE;

Or. en

Alteração 55
Iuliu Winkler

Projeto de parecer
N.º 17-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

17-A. Relembra que a cooperação 
internacional em termos de regulamentos 
e normas é altamente benéfica para a 
internacionalização das PME uma vez 
que retira parte dos custos iniciais que 
estas empresas têm de suportar para 
vender bens ou serviços em mercados de 
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países terceiros;

Or. en

Alteração 56
Yannick Jadot

Projeto de parecer
N.º 17-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

17-A. Considera que a contratação 
pública é um instrumento eficaz da 
política pública, especialmente a níveis 
sub-nacionais, para apoiar as capacidades 
de inovação técnica das PME internas e 
para fomentar o seu crescimento até à 
dimensão necessária para avançar para a 
internacionalização; insta a Comissão a 
manter os níveis limite e os critérios de 
sustentabilidade já existentes na reforma 
das regras comunitárias em matéria de 
contratos públicos;

Or. en

Alteração 57
Iuliu Winkler

Projeto de parecer
N.º 18

Projeto de parecer Alteração

18. Vê com bons olhos as iniciativas para 
fomentar contactos entre empresas 
previstos nos acordos bilaterais de 
comércio livre; relembra que os desafios de 
localizar e contactar potenciais clientes no 
estrangeiro e de implementar cadeias de 
abastecimento de confiança colocam 
obstáculos elevados ao desejo de entrada 
das PME em mercados de exportação.

18. Vê com bons olhos as iniciativas para 
fomentar contactos entre empresas 
previstos nos acordos bilaterais de 
comércio livre; relembra que os desafios de 
localizar e contactar potenciais clientes no 
estrangeiro e de implementar cadeias de 
abastecimento de confiança colocam 
obstáculos elevados ao desejo de entrada 
das PME em mercados de exportação e 
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que, em particular, as pequenas e 
microempresas dependem de 
intermediários para vender produtos no 
estrangeiro.

Or. en


