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Alteração 78
Inês Cristina Zuber

Proposta de regulamento
Título I

Texto da Comissão Alteração

Proposta de REGULAMENTO DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO que institui o Programa para 
a Competitividade das Empresas e
pequenas e médias empresas (2014 - 2020) 
(Texto relevante para efeitos do EEE)

Proposta de REGULAMENTO DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO que institui o Programa para 
o equilíbrio económico do tecido 
empresarial: o desenvolvimento das
micro, pequenas e médias empresas (2014-
2020) (Texto relevante para efeitos do 
EEE)

Or. pt

Alteração 79
Inês Cristina Zuber

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 

(1) Salienta que a Estratégia Europa 2020, 
adotada pela Comissão em março de 2010 
através da Comunicação «Estratégia para 
um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo», que teve o apoio claro das 
principais confederações patronais 
europeias, tem sido o principal 
instrumento existente na União Europeia 
para promover a liberalização e a 
privatização dos serviços públicos, a 
flexibilidade e a adaptabilidade dos 
mercados de trabalho, a moderação 
salarial e a abertura a interesses privados 
da maior parte dos regimes de segurança 
social, incluindo as pensões e os sistemas 
nacionais de saúde. 



PE491.338v01-00 4/131 AM\905685PT.doc

PT

crescimento da economia europeia, 
proporcionando elevados níveis de 
emprego, uma economia de baixo 
carbono, eficiente em termos de energia e 
recursos, e coesão social.

Or. pt

Alteração 80
Inês Cristina Zuber

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) As políticas de liberalização e 
privatização, aplicadas aos mais variados 
setores da economia, como os setores da 
energia, dos transportes, das 
comunicações, entre outros, têm levado à 
formação de monopólios, conduzindo ao 
aumento dos custos dos fatores de 
produção, com consequências graves para 
a atividade das micro, pequenas e médias 
empresas (MPME);

Or. pt

Alteração 81
Inês Cristina Zuber

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 

(6) Convém criar um Programa para o 
equilíbrio económico do tecido 
empresarial: o desenvolvimento das
micro, pequenas e médias empresas (a 
seguir designado «o programa») para 
estabelecer um equilíbrio económico e
social entre empresas de diferentes 
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desenvolvimento assente num crescimento 
económico equilibrado.

dimensões na União, promovendo em 
especial a criação, o crescimento sólido e 
o desenvolvimento duradouro para as
micro, pequenas e médias empresas 
(MPME), assim como a evolução da 
sociedade do conhecimento e o 
desenvolvimento assente num crescimento 
económico equilibrado.

Or. pt

Alteração 82
Amalia Sartori

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
económico equilibrado.

(6) Convém criar um Programa para a 
Competitividade das Empresas e PME (a 
seguir designado «o programa») para 
promover o reforço da competitividade 
sustentável das empresas da União, 
nomeadamente as PME, apoiar as PME 
existentes, incentivar uma cultura 
empresarial e promover a criação e o 
crescimento das PME.

Or. en

Justificação

O programa COSME deve dar prioridade ao apoio às PME existentes.

Alteração 83
Reinhard Bütikofer
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 6
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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 
económico equilibrado.

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

Or. en

Alteração 84
Konrad Szymański

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
económico equilibrado.

(6) Convém criar um Programa para a 
Competitividade das Empresas e PME (a 
seguir designado «o programa») para 
promover o reforço da competitividade 
sustentável das empresas da União, 
nomeadamente as PME, incentivar uma 
cultura empresarial e promover a criação 
e o crescimento das PME.

Or. en

Alteração 85
Reinhard Bütikofer
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(6-A) De forma a atingir os objetivos e 
apoiar a implementação da lei das 
pequenas empresas, pelo menos 0,5% do 
valor total do orçamento do Quadro 
Financeiro Plurianual 2014-2020 deve 
ser consagrado à implementação deste 
programa.

Or. en

Alteração 86
Inês Cristina Zuber

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 crescer de 
modo sustentável. Este objetivo não tem 
sido atingido, tendo pelo contrário 
dificultado o crescimento, autonomia e 
desenvolvimento duradouro, 
nomeadamente das micro, pequenas e 
médias empresas (MPME). 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 geradas por um quadro 
economicamente equilibrado do tecido 
industrial europeu. Isto é especialmente 
importante para as MPME, que 
representam mais de 99 % das empresas da 
União, fornecem dois em cada três dos 
postos de trabalho existentes no setor 
privado, e mais de 80 % dos postos de 
trabalho recentemente criados, além de 
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contribuírem com mais de metade do valor 
acrescentado total criado pelas empresas da 
União. As MPME são um motor 
fundamental de crescimento económico, 
emprego e integração social.

Or. pt

Alteração 87
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

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 crescer de 
modo sustentável. A competitividade 
sustentável reflete a capacidade de 
alcançar e de manter a competitividade 
económica das empresas em 
conformidade com os objetivos de 
desenvolvimento sustentável. O aumento 
da produtividade é a fonte dominante do
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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Justificação

Clarificação da alteração 3 (projeto de relatório). Substituição do termo "indústria" por 
"empresas", uma vez que este termo inclui empresas de todos os setores económicos.

Alteração 88
Reinhard Bütikofer
em nome do Grupo Verts/ALE

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 crescer de 
modo sustentável. O aumento da 
produtividade dos recursos e da energia é 
a fonte dominante do crescimento 
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

Alteração 89
Reinhard Bütikofer
em nome do Grupo Verts/ALE



PE491.338v01-00 10/131 AM\905685PT.doc

PT

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Na Comunicação da Comissão 
"Uma recuperação geradora de 
emprego"1 estima-se que as políticas que 
promovem a transição para uma 
economia verde, tais como as políticas em 
matéria de eficiência dos recursos, 
eficiência energética e alterações 
climáticas, podem criar mais de 9 milhões 
de empregos até 2020, nomeadamente no 
setor das PME; a sua análise sublinha 
que a criação de emprego nas indústrias 
ecológicas tem sido positiva ao longo da 
recessão, em comparação com muitos 
outros setores, e prevê-se que esta 
tendência se mantenha nos próximos 
anos; as iniciativas a nível da UE que 
permitem explorar o potencial que o 
crescimento verde oferece em matéria de 
emprego, nomeadamente a nível das 
PME, devem ser incluídas neste 
programa;
_______________
1 COM(2012)0173 final.

Or. en

Alteração 90
Inês Cristina Zuber

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A competitividade tem ocupado uma 
posição central no processo de elaboração 
das políticas da União nos últimos anos 
devido às deficiências de mercado, 
políticas e institucionais que prejudicam a 
competitividade das empresas da União, 

(9) A competitividade tem ocupado uma 
posição central no processo de elaboração 
das políticas da União nos últimos anos 
devido às deficiências de mercado, 
políticas institucionais que prejudicam a 
competitividade das empresas da União, 
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nomeadamente das PME. nomeadamente das micro, pequenas e 
médias empresas (MPME), que se veem 
confrontadas diariamente com a 
dominação dos mercados por parte das 
grandes empresas e grupos económicos.

Or. pt

Alteração 91
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A competitividade tem ocupado uma 
posição central no processo de elaboração 
das políticas da União nos últimos anos 
devido às deficiências de mercado, 
políticas e institucionais que prejudicam a 
competitividade das empresas da União, 
nomeadamente das PME.

(9) A competitividade tem ocupado uma 
posição central no processo de elaboração 
das políticas da União nos últimos anos 
devido às deficiências de mercado, 
políticas e institucionais que prejudicam a 
competitividade das empresas da União, 
nomeadamente das PME que, para serem 
criadas, ainda têm de enfrentar excessivos 
ónus administrativos.

Or. en

Alteração 92
Josefa Andrés Barea

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O programa deve, por conseguinte, 
resolver as deficiências de mercado que 
afetam a competitividade mundial da 
economia da União, decorrentes 
principalmente de questões que prejudicam 
a competitividade das empresas europeias 
face às suas homólogas em outras partes do 
mundo.

(10) O programa deve, por conseguinte, 
resolver as deficiências de mercado que 
afetam a competitividade mundial da 
economia da União, decorrentes 
principalmente de questões que prejudicam 
a competitividade das empresas europeias 
face às suas homólogas em outras partes do 
mundo, favorecer a execução das 
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prioridades da Estratégia Europa 2020, 
como a inovação, a economia verde e o 
recrutamento de jovens, aplicar os 
princípios da "Lei das Pequenas 
Empresas", assegurar a coordenação com 
os restantes programas europeus, ter em 
conta a necessidades das PME e 
simplificar e reduzir os encargos 
administrativos com que estas se 
confrontam.

Or. es

Alteração 93
Rachida Dati.

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O programa deve, por conseguinte, 
resolver as deficiências de mercado que 
afetam a competitividade mundial da 
economia da União, decorrentes 
principalmente de questões que prejudicam 
a competitividade das empresas europeias 
face às suas homólogas em outras partes do 
mundo.

(10) O programa deve, por conseguinte, 
resolver as deficiências de mercado que 
afetam a competitividade mundial da 
economia da União, decorrentes 
principalmente de questões que prejudicam 
a competitividade das empresas europeias 
face às suas homólogas em outras partes do 
mundo. Entre estas questões, há que 
referir as ligadas à ausência de 
reciprocidade nas condições de acesso ao 
mercado entre a UE e os seus 
concorrentes.

Or. fr

Justificação

A ação da UE deve visar uma aplicação mais rigorosa do princípio de reciprocidade, a fim 
de garantir uma igualdade de acesso real ao mercado europeu.

Alteração 94
Reinhard Bütikofer
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O programa deve, por conseguinte, 
resolver as deficiências de mercado que 
afetam a competitividade mundial da 
economia da União, decorrentes 
principalmente de questões que prejudicam 
a competitividade das empresas europeias 
face às suas homólogas em outras partes do 
mundo.

(10) O programa deve, por conseguinte, 
resolver as deficiências de mercado que 
afetam a competitividade e a 
sustentabilidade mundial da economia da 
União, decorrentes principalmente de 
questões que prejudicam a capacidade de 
inovação e a competitividade das empresas 
europeias face às suas homólogas em 
outras partes do mundo.

Or. en

Alteração 95
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) O programa deve apoiar 
igualmente a simplificação 
administrativa, a adaptação das PME aos 
objetivos UE 2020 e o acesso das PME a 
todos os programas relevantes da UE.

Or. en

Alteração 96
Inês Cristina Zuber

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) O programa visa particularmente as 
PME, tal como definidas pela 

(11) O programa visa particularmente as 
PME, tal como definidas pela 
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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.

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 (pelo que se recomenda 
que o acrónimo PME passe a MPME), 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.

Or. pt

Alteração 97
Patrizia Toia

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 

(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, em 
todos os setores de atividade conexos. 
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 
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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.

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.

Or. it

Alteração 98
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

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. Ao 
implementar o programa, a Comissão 
deve associar estreitamente as partes 
interessadas pertinentes, nomeadamente 
organizações representativas de PME, 
utilizando, sempre que possível, as 
estruturas existentes. Deverá ser prestada 
uma atenção especial às microempresas, às 
empresas de artesanato, aos trabalhadores 
por conta própria, aos profissionais 
liberais e às 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.

Or. en

Justificação

O programa COSME é dirigido especificamente às PME. Por forma a atingir os seus 
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objetivos, é essencial que as organizações representativas de PME estejam mais envolvidas. 
Por exemplo, a Comissão Europeia deve apoiar a colaboração com organizações de PME na 
fase de desenvolvimento da política relativa às PME, e ter em conta os seus pontos de vista 
na definição dos objetivos do programa de trabalho anual. É importante clarificar que, no 
âmbito da definição de PME, o programa COSME deve também abranger os trabalhadores 
por conta própria e os profissionais liberais.

Alteração 99
Henri Weber

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, 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. Deve ainda ser prestada 
atenção à promoção da transmissão de 
empresas, de spin-offs e spin-outs, bem 
como à promoção do direito dos 
empresários de ter uma segunda 
oportunidade.

Or. fr
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Alteração 100
Hermann Winkler

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, 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. A transmissão e a retoma de 
empresas também devem ser promovidas.

Or. de

Alteração 101
Josefa Andrés Barea

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, dos trabalhadores 
independentes, além de grupos-alvo 
específicos, como migrantes e empresários 
pertencentes a grupos socialmente 
desfavorecidos ou vulneráveis, como 
pessoas com deficiência, bem como à 
empregabilidade dos jovens e à formação 
dos empresários e dos seus empregados. O 
programa deve igualmente encorajar os 
mais velhos a criar empresas e a continuar 
na via empresarial e promover segundas 
oportunidades para os empresários.

Or. es

Alteração 102
Ioannis A. Tsoukalas

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 

(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 
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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.

pessoas com deficiência. O programa deve 
igualmente encorajar os mais velhos, cuja 
experiência e redes informais podem 
revelar-se de grande utilidade, a criar 
empresas e a continuar na via empresarial e 
promover segundas oportunidades para os 
empresários.

Or. en

Alteração 103
Amalia Sartori, Carlo Fidanza, Antonio Cancian

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, em qualquer setor de atividade. 
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.

Or. en

Alteração 104
Silvia-Adriana Ţicău
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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 
microempresas e 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.

Or. ro

Alteração 105
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) O agrupamento de PME é um 
instrumento fundamental para reforçar a 
sua capacidade de inovar e abordar 
mercados estrangeiros; há que prestar um 
apoio adequado a formas de cooperação 
entre empresas, como clusters, redes de 
empresas e consórcios de exportação, 
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através de políticas e instrumentos 
apropriados. 

Or. it

Alteração 106
Konrad Szymański, Vicky Ford

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) O programa deve financiar 
atividades que contribuam para 
minimizar todos os ónus, tanto 
regulamentares como administrativos, 
suportados pelas PME; tendo em conta os 
custos de conformidade, geralmente 
elevados, e os efeitos indiretos da 
legislação, tais como a redução da 
margem para a inovação das PME e em 
especial das microempresas, o programa 
deve igualmente examinar casos 
concretos em que estas empresas possam 
beneficiar de um regime mais leve, 
tomando devidamente em consideração as 
avaliações de impacto; 

Or. en

Alteração 107
Konrad Szymański, Vicky Ford

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, 

(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, 
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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.

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. Além disso, um 
maior acesso das entidades pequenas e 
micro a serviços bancários a preços 
acessíveis, em múltiplas jurisdições e 
divisas, favorecerá substancialmente o 
crescimento das exportações.

Or. en

Alteração 108
Reinhard Bütikofer
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Os estudos demonstram 
igualmente que, não apenas o acesso ao 
financiamento, mas também o acesso a 
competências, incluindo competências e 
conhecimentos de gestão, são fatores 
fundamentais para que as PME possam 
aceder aos fundos existentes, bem como 
para a inovação, a concorrência e o 
crescimento. A disponibilização de 
instrumentos financeiros deve, em 
consequência, ser acompanhada pelo 
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desenvolvimento de programas adequados 
de mentoria e tutoria e pela prestação de 
serviços empresariais baseados no 
conhecimento.

Or. en

Alteração 109
Reinhard Bütikofer
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 12-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-B) Devem igualmente ser tomadas 
medidas para avaliar de que forma as 
iniciativas de financiamento inovador, 
tais como o financiamento coletivo
("crowdfunding") podem beneficiar os 
novos empresários e as PME, se e de que 
forma devem ser promovidas a nível da 
UE e avaliar se é necessário prever um 
enquadramento jurídico para estas 
práticas;

Or. en

Justificação

O "crowdfunding" permite a um conjunto mais vasto de pequenos investidores investirem em 
projetos e pequenas empresas, geralmente através de portais da Internet. Nos Estados 
Unidos, foi adotado o "Jumpstart Our Business Startups Act" ou "JOBS Act" para incentivar 
o financiamento de pequenas empresas e fornecer um enquadramento jurídico para o 
"crowdfunding", instaurando um equilíbrio entre a proteção dos investidores e a promoção 
do crescimento económico.

Alteração 110
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Proposta de regulamento
Considerando 13
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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, eco-inovação 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 ("a 
rede") 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 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, eco-inovação 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. Contudo, o 
desempenho da rede deve ser ainda mais 
otimizado, nomeadamente através de uma 
colaboração mais estreita entre a rede e os 
Pontos de Contacto Nacionais (PCN) do 
Horizonte 2020, uma melhor integração 
dos serviços de internacionalização e de 
inovação, a melhoria da cooperação da 
rede com outras partes interessadas e 
estruturas de apoio já existentes, o 
aumento das consultas a organizações de 
acolhimento, a diminuição da burocracia, 
a melhoria do apoio informático e a 
promoção do perfil da rede. Tendo em 
vista um maior aperfeiçoamento do 
desempenho da rede, a Comissão deve 
refletir sobre as diferentes estruturas de 
governação na UE em colaboração com 
organizações de PME e agências de 
inovação. As funções da rede devem ser 
estabelecidas no programa, 
nomeadamente informações, reações, 
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cooperação empresarial e serviços de 
internacionalização no mercado único e 
em países terceiros, serviços de inovação e 
serviços que promovam a participação das 
PME no Horizonte 2020.

Or. en

(Ver artigo 9.º-A, anexo I-A (novo))

Justificação

Modificação da alteração 7 (projeto de relatório) relativamente aos Pontos de Contacto 
Nacionais no âmbito do Horizonte 2020 e aditamentos relativamente às potenciais melhorias 
(cooperação da rede com outras partes interessadas e estruturas de apoio já existentes, 
integração dos serviços de internacionalização e de inovação); as funções da rede devem ser 
estabelecidas neste regulamento.

Alteração 111
Bendt Bendtsen

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, eco-inovação e produção 
sustentada. A rede obteve ainda 
informações de retorno sobre a legislação e 
as normas da União. A sua competência 

(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 
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, eco-inovação e produção 
sustentada. A rede obteve ainda 
informações de retorno sobre a legislação e 
as normas da União. A sua competência 
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única é particularmente importante para 
superar as assimetrias de informação e 
reduzir os custos de transação associados 
às operações transfronteiras.

única é particularmente importante para 
superar as assimetrias de informação e 
reduzir os custos de transação associados 
às operações transfronteiras. No entanto, a 
estrutura da Rede Europeia de Empresas 
não presta serviços da mesma qualidade 
em toda a União. Em consequência, a 
estrutura de governação deve ser 
reforçada para aumentar a eficácia da 
rede, de forma a diminuir a burocracia, 
melhorando o apoio informático e 
promovendo o perfil da rede; a Comissão 
deve ter em conta as diferentes estruturas 
de governação e modalidades de 
utilização nos vários Estados-Membros, e 
a cooperação com os Pontos de Contacto 
Nacionais (PCN) do Horizonte 2020 deve 
ser reforçada.

Or. en

Alteração 112
Reinhard Bütikofer
em nome do Grupo Verts/ALE

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 

(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. No 
entanto, é necessário adotar medidas 
suplementares para melhorar a sua 
eficácia, nomeadamente no que diz 
respeito à utilização pelas PME dos 
serviços propostos, e é necessário abordar 
a questão do desequilíbrio da sua 
distribuição geográfica. A racionalização 
de metodologias e métodos de trabalho, 
bem como as disposições tendentes a 
imprimir uma dimensão europeia aos 
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intelectual, eco-inovação 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.

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, eco-inovação 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. en

Alteração 113
András Gyürk

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, eco-inovação 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 

(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 
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, eco-inovação 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 
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superar as assimetrias de informação e 
reduzir os custos de transação associados 
às operações transfronteiras.

superar as assimetrias de informação e 
reduzir os custos de transação associados 
às operações transfronteiras. De forma a 
assegurar a divulgação mais eficaz 
possível das informações, a Rede 
Europeia de Empresas deve ter como 
objetivo enviar um pacote informativo às 
empresas recentemente registadas.

Or. en

Alteração 114
Hermann Winkler

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 despeito 
dos êxitos já visíveis referidos, cumpre dar 
a conhecer a atividade das REE junto das 
empresas e a explorar totalmente o 
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potencial, uma vez que a falta de 
orientação constitui um dos obstáculos 
que enfrentam as PME que aspiram a um 
maior crescimento e competitividade.

Or. de

Alteração 115
Patrizia Toia

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, eco-inovação 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 
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, eco-inovação 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. As 
organizações representativas de PME 
devem estar estreitamente envolvidas na 
conceção e no funcionamento da rede, 
uma vez que se encontram em estreito 
contacto com o grupo-alvo.

Or. en
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Justificação

Ver artigo 9.º-B.

Alteração 116
Amalia Sartori

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, eco-inovação 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 no estrangeiro para fins de 
cooperação ou de transferência de 
tecnologia, e a obter consultoria sobre 
fontes de financiamento, propriedade 
intelectual, eco-inovação 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 
das PME em programas de financiamento 
da UE como o Sétimo Programa-Quadro 
(7.º PQ).

Or. en
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Justificação

A fim de descrever as atuais funções da rede e os resultados obtidos pela mesma de forma 
exaustiva, deve ser referida a importante função de incentivo à participação das PME nos 
programas de financiamento da UE.

Alteração 117
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

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, eco-inovação 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, eco-inovação 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 sua 
cooperação com outras iniciativas a nível 
da UE e nacional em matéria de acesso ao 
mercado é fundamental para aumentar a 
internacionalização das PME europeias.

Or. en
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Alteração 118
Rachida Dati

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A internacionalização limitada das 
PME, tanto dentro como fora da Europa, 
afeta a competitividade. Segundo algumas 
estimativas, atualmente 25 % das PME na 
União exportam, ou exportaram alguma 
vez nos últimos três anos, mas só 13 % 
exportam para fora da União numa base 
regular e só 2 % investiram fora do seu 
país de origem. Em conformidade com a 
lei das pequenas empresas, que instou a 
União e os Estados-Membros a apoiar as 
PME e a incentivá-las para tirar partido do 
crescimento dos mercados fora da União, a 
UE apoia uma rede de organizações de 
empresas europeias em mais de 20 
mercados no estrangeiro. Presta assistência 
financeira ao Centro de Cooperação 
Industrial UE-Japão, a organismos 
empresariais em Hong Kong, Malásia e 
Singapura, bem como ao Centro Europeu 
de Negócios e Tecnologia na Índia, aos 
Centros da UE para as PME na China e na 
Tailândia e ao centro de contacto das PME 
para defesa dos DPI na China. O valor 
acrescentado europeu decorre da reunião 
dos esforços nacionais neste domínio, 
evitando a duplicação, promovendo a 
cooperação e proporcionando serviços que 
careceriam de massa crítica se fossem 
prestados a nível nacional.

(14) A internacionalização limitada das 
PME, tanto dentro como fora da Europa, 
afeta a competitividade. Segundo algumas 
estimativas, atualmente 25 % das PME na 
União exportam, ou exportaram alguma 
vez nos últimos três anos, mas só 13 % 
exportam para fora da União numa base 
regular e só 2 % investiram fora do seu 
país de origem. Em conformidade com a 
lei das pequenas empresas, que instou a 
União e os Estados-Membros a apoiar as 
PME e a incentivá-las para tirar partido do 
crescimento dos mercados fora da União, a 
UE apoia uma rede de organizações de 
empresas europeias em mais de 20 
mercados no estrangeiro. Presta assistência 
financeira ao Centro de Cooperação 
Industrial UE-Japão, a organismos 
empresariais em Hong Kong, Malásia e 
Singapura, bem como ao Centro Europeu 
de Negócios e Tecnologia na Índia, aos 
Centros da UE para as PME na China e na 
Tailândia e ao centro de contacto das PME 
para defesa dos DPI na China. O valor 
acrescentado europeu decorre da reunião 
dos esforços nacionais neste domínio, 
evitando a duplicação, promovendo a 
cooperação e proporcionando serviços que 
careceriam de massa crítica se fossem 
prestados a nível nacional. Sempre que 
essas medidas de apoio e de 
acompanhamento forem insuficientes, 
devido essencialmente a obstáculos 
excessivos ao acesso ao mercado impostos 
de forma discriminatória às empresas 
estrangeiras, esta rede deverá informar as 
autoridades nacionais e europeias dos 
problemas detetados, para que sejam 
tomadas medidas adequadas.
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Or. fr

Justificação

As redes de apoio ao desenvolvimento internacional das PME constituem um sólido 
instrumento para a transmissão de informações fiáveis às autoridades. As redes devem ser 
encorajadas a comunicar às autoridades nacionais e europeias competentes todos os 
problemas com que se confrontam as PME nos mercados estrangeiros, para que essas 
autoridades possam avaliar se os parceiros comerciais em questão respeitam ou não a 
obrigação de reciprocidade.

Alteração 119
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A internacionalização limitada das 
PME, tanto dentro como fora da Europa, 
afeta a competitividade. Segundo algumas 
estimativas, atualmente 25% das PME na 
União exportam, ou exportaram alguma 
vez nos últimos três anos, mas só 13% 
exportam para fora da União numa base 
regular e só 2% investiram fora do seu país 
de origem. Em conformidade com a lei das 
pequenas empresas, que instou a União e 
os Estados-Membros a apoiar as PME e a 
incentivá-las para tirar partido do 
crescimento dos mercados fora da União, a 
UE apoia uma rede de organizações de 
empresas europeias em mais de 20 
mercados no estrangeiro. Presta assistência 
financeira ao Centro de Cooperação 
Industrial UE-Japão, a organismos 
empresariais em Hong Kong, Malásia e 
Singapura, bem como ao Centro Europeu 
de Negócios e Tecnologia na Índia, aos 
Centros da UE para as PME na China e na 
Tailândia e ao centro de contacto das PME 
para defesa dos DPI na China. O valor 
acrescentado europeu decorre da reunião 
dos esforços nacionais neste domínio, 
evitando a duplicação, promovendo a 

(14) A internacionalização limitada das 
PME, tanto dentro como fora da Europa, 
afeta a competitividade. Segundo algumas 
estimativas, atualmente 25% das PME na 
União exportam, ou exportaram alguma 
vez nos últimos três anos, mas só 13% 
exportam para fora da União numa base 
regular e só 2% investiram fora do seu país 
de origem. Em conformidade com a lei das 
pequenas empresas, que instou a União e 
os Estados-Membros a apoiar as PME e a 
incentivá-las para tirar partido do 
crescimento dos mercados fora da União, a 
UE apoia uma rede de organizações de 
empresas europeias em mais de 20 
mercados no estrangeiro. Presta assistência 
financeira ao Centro de Cooperação 
Industrial UE-Japão, a organismos 
empresariais em Hong Kong, Malásia e 
Singapura, bem como ao Centro Europeu 
de Negócios e Tecnologia na Índia, aos 
Centros da UE para as PME na China e na 
Tailândia e ao centro de contacto das PME 
para defesa dos DPI na China. O valor 
acrescentado europeu decorre da reunião 
dos esforços nacionais neste domínio, 
evitando a duplicação, promovendo a 
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cooperação e proporcionando serviços que 
careceriam de massa crítica se fossem 
prestados a nível nacional.

cooperação e proporcionando serviços que 
careceriam de massa crítica se fossem 
prestados a nível nacional. Estes serviços 
podem incluir, entre outros, informações 
sobre direitos de propriedade intelectual, 
normas e oportunidades de contratação 
pública.

Or. en

Justificação

Supressão da última frase da alteração 8 (projeto de relatório): uma vez que a Comissão está 
a realizar o exercício de mapeamento sobre os serviços de apoio existentes em países 
terceiros no âmbito do programa-quadro para a competitividade e a inovação, não é 
necessário formular tal pedido neste regulamento. Para clarificar a natureza indicativa da 
lista de serviços de apoio proposta, o termo "devem" é alterado para "podem".

Alteração 120
Reinhard Bütikofer
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A internacionalização limitada das 
PME, tanto dentro como fora da Europa, 
afeta a competitividade. Segundo algumas 
estimativas, atualmente 25% das PME na 
União exportam, ou exportaram alguma 
vez nos últimos três anos, mas só 13% 
exportam para fora da União numa base 
regular e só 2% investiram fora do seu país 
de origem. Em conformidade com a lei das 
pequenas empresas, que instou a União e 
os Estados-Membros a apoiar as PME e a 
incentivá-las para tirar partido do 
crescimento dos mercados fora da União, a 
UE apoia uma rede de organizações de 
empresas europeias em mais de 20 
mercados no estrangeiro. Presta assistência 
financeira ao Centro de Cooperação 
Industrial UE-Japão, a organismos 
empresariais em Hong Kong, Malásia e 

(14) A internacionalização limitada das 
PME, tanto dentro como fora da Europa, 
afeta a competitividade. Segundo algumas 
estimativas, atualmente 25% das PME na 
União exportam, ou exportaram alguma 
vez nos últimos três anos, mas só 13% 
exportam para fora da União numa base 
regular e só 2% investiram fora do seu país 
de origem. O inquérito Eurobarómetro de 
2012 mostra ainda o potencial 
inexplorado para o crescimento das PME 
da UE nos mercados verdes, dentro e fora 
da Europa, em termos de 
internacionalização e de acesso aos 
contratos públicos. Em conformidade com 
a lei das pequenas empresas, que instou a 
União e os Estados-Membros a apoiar as 
PME e a incentivá-las para tirar partido do 
crescimento dos mercados fora da União, a 
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Singapura, bem como ao Centro Europeu 
de Negócios e Tecnologia na Índia, aos 
Centros da UE para as PME na China e na 
Tailândia e ao centro de contacto das PME 
para defesa dos DPI na China. O valor 
acrescentado europeu decorre da reunião 
dos esforços nacionais neste domínio, 
evitando a duplicação, promovendo a 
cooperação e proporcionando serviços que 
careceriam de massa crítica se fossem 
prestados a nível nacional.

UE apoia uma rede de organizações de 
empresas europeias em mais de 20 
mercados no estrangeiro. Presta assistência 
financeira ao Centro de Cooperação 
Industrial UE-Japão, a organismos 
empresariais em Hong Kong, Malásia e 
Singapura, bem como ao Centro Europeu 
de Negócios e Tecnologia na Índia, aos 
Centros da UE para as PME na China e na 
Tailândia e ao centro de contacto das PME 
para defesa dos DPI na China. O valor 
acrescentado europeu decorre da reunião 
dos esforços nacionais neste domínio, 
evitando a duplicação, promovendo a 
cooperação e proporcionando serviços que 
careceriam de massa crítica se fossem 
prestados a nível nacional.

Or. en

Justificação

Eurobarómetro Flash n.º 342: "As PME rumo à eficiência de recursos e aos mercados 
verdes", realizado em janeiro - fevereiro de 2012 e publicado em março de 2012.

Alteração 121
Bendt Bendtsen

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A internacionalização limitada das 
PME, tanto dentro como fora da Europa, 
afeta a competitividade. Segundo algumas 
estimativas, atualmente 25% das PME na 
União exportam, ou exportaram alguma 
vez nos últimos três anos, mas só 13% 
exportam para fora da União numa base 
regular e só 2% investiram fora do seu país 
de origem. Em conformidade com a lei das 
pequenas empresas, que instou a União e 
os Estados-Membros a apoiar as PME e a 
incentivá-las para tirar partido do 
crescimento dos mercados fora da União, a 

(14) A internacionalização limitada das 
PME, tanto dentro como fora da Europa, 
afeta a competitividade. Segundo algumas 
estimativas, atualmente 25% das PME na 
União exportam, ou exportaram alguma 
vez nos últimos três anos, mas só 13% 
exportam para fora da União numa base 
regular e só 2% investiram fora do seu país 
de origem. Em conformidade com a lei das 
pequenas empresas, que instou a União e 
os Estados-Membros a apoiar as PME e a 
incentivá-las para tirar partido do 
crescimento dos mercados fora da União, a 
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UE apoia uma rede de organizações de 
empresas europeias em mais de 20 
mercados no estrangeiro. Presta assistência 
financeira ao Centro de Cooperação 
Industrial UE-Japão, a organismos 
empresariais em Hong Kong, Malásia e 
Singapura, bem como ao Centro Europeu 
de Negócios e Tecnologia na Índia, aos 
Centros da UE para as PME na China e na 
Tailândia e ao centro de contacto das PME 
para defesa dos DPI na China. O valor 
acrescentado europeu decorre da reunião 
dos esforços nacionais neste domínio, 
evitando a duplicação, promovendo a 
cooperação e proporcionando serviços que 
careceriam de massa crítica se fossem 
prestados a nível nacional.

UE apoia uma rede de organizações de 
empresas europeias em mais de 20 
mercados no estrangeiro. Presta assistência 
financeira ao Centro de Cooperação 
Industrial UE-Japão, a organismos 
empresariais em Hong Kong, Malásia e 
Singapura, bem como ao Centro Europeu 
de Negócios e Tecnologia na Índia, aos 
Centros da UE para as PME na China e na 
Tailândia e ao centro de contacto das PME 
para defesa dos DPI na China. O valor 
acrescentado europeu decorre da reunião 
dos esforços nacionais neste domínio, 
evitando a duplicação, promovendo a 
cooperação e proporcionando serviços que 
careceriam de massa crítica se fossem 
prestados a nível nacional. Estes serviços 
devem incluir informações sobre direitos 
de propriedade intelectual, sobre normas 
e sobre regulamentação e oportunidades 
de contratação pública. A eficácia dos 
sistemas de apoio da UE deve ser avaliada 
com base no "mapeamento" dos sistemas 
de apoio existentes a nível local, regional, 
nacional e europeu antes da introdução 
de novos sistemas. 

Or. en

Alteração 122
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A internacionalização limitada das 
PME, tanto dentro como fora da Europa, 
afeta a competitividade. Segundo algumas 
estimativas, atualmente 25 % das PME na 
União exportam, ou exportaram alguma 
vez nos últimos três anos, mas só 13 % 
exportam para fora da União numa base 
regular e só 2 % investiram fora do seu 
país de origem. Em conformidade com a 

(14) A internacionalização limitada das 
PME, tanto dentro como fora da Europa, 
afeta a competitividade. Segundo algumas 
estimativas, atualmente 25 % das PME na 
União exportam, ou exportaram alguma 
vez nos últimos três anos, mas só 13 % 
exportam para fora da União numa base 
regular e só 2 % investiram fora do seu 
país de origem. Em conformidade com a 



AM\905685PT.doc 37/131 PE491.338v01-00

PT

lei das pequenas empresas, que instou a 
União e os Estados-Membros a apoiar as 
PME e a incentivá-las para tirar partido do 
crescimento dos mercados fora da União, a 
UE apoia uma rede de organizações de 
empresas europeias em mais de 20 
mercados no estrangeiro. Presta assistência 
financeira ao Centro de Cooperação 
Industrial UE-Japão, a organismos 
empresariais em Hong Kong, Malásia e 
Singapura, bem como ao Centro Europeu 
de Negócios e Tecnologia na Índia, aos 
Centros da UE para as PME na China e na 
Tailândia e ao centro de contacto das PME 
para defesa dos DPI na China. O valor 
acrescentado europeu decorre da reunião 
dos esforços nacionais neste domínio, 
evitando a duplicação, promovendo a 
cooperação e proporcionando serviços que 
careceriam de massa crítica se fossem 
prestados a nível nacional.

lei das pequenas empresas, que instou a 
União e os Estados-Membros a apoiar as 
PME e a incentivá-las para tirar partido do 
crescimento dos mercados fora da União, a 
UE apoia uma rede de organizações de 
empresas europeias em mais de 20 
mercados no estrangeiro. Presta assistência 
financeira ao Centro de Cooperação 
Industrial UE-Japão, a organismos 
empresariais em Hong Kong, Malásia e 
Singapura, bem como ao Centro Europeu 
de Negócios e Tecnologia na Índia, aos 
Centros da UE para as PME na China e na 
Tailândia e ao centro de contacto das PME 
para defesa dos DPI na China. O valor 
acrescentado europeu decorre da reunião 
dos esforços nacionais neste domínio, 
evitando a duplicação, promovendo a 
cooperação e proporcionando serviços que 
careceriam de massa crítica se fossem 
prestados a nível nacional. Assim sendo, 
importa antes de mais estabelecer um 
inventário de todos os serviços de 
aconselhamento já existentes antes de 
uma ulterior intervenção da Comissão 
Europeia. De seguida, as associações de 
PME devem ser consultadas.

Or. de

Alteração 123
Josefa Andrés Barea

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A internacionalização limitada das 
PME, tanto dentro como fora da Europa, 
afeta a competitividade. Segundo algumas 
estimativas, atualmente 25 % das PME na 
União exportam, ou exportaram alguma 
vez nos últimos três anos, mas só 13 % 
exportam para fora da União numa base 
regular e só 2 % investiram fora do seu 

(14) A internacionalização limitada das 
PME, tanto dentro como fora da Europa, 
afeta a competitividade. Segundo algumas 
estimativas, atualmente 25% das PME na 
União exportam, ou exportaram alguma 
vez nos últimos três anos, mas só 13% 
exportam para fora da União numa base 
regular e só 2% investiram fora do seu país 
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país de origem. Em conformidade com a 
lei das pequenas empresas, que instou a 
União e os Estados-Membros a apoiar as 
PME e a incentivá-las para tirar partido do 
crescimento dos mercados fora da União, a 
UE apoia uma rede de organizações de 
empresas europeias em mais de 20 
mercados no estrangeiro. Presta assistência 
financeira ao Centro de Cooperação 
Industrial UE-Japão, a organismos 
empresariais em Hong Kong, Malásia e 
Singapura, bem como ao Centro Europeu 
de Negócios e Tecnologia na Índia, aos 
Centros da UE para as PME na China e na 
Tailândia e ao centro de contacto das PME 
para defesa dos DPI na China. O valor 
acrescentado europeu decorre da reunião 
dos esforços nacionais neste domínio, 
evitando a duplicação, promovendo a 
cooperação e proporcionando serviços que 
careceriam de massa crítica se fossem 
prestados a nível nacional.

de origem. No entanto, no futuro, 90% do 
crescimento será gerado fora da União.
Em conformidade com a lei das pequenas 
empresas, que instou a União e os Estados-
Membros a apoiar as PME e a incentivá-las 
para tirar partido do crescimento dos 
mercados fora da União, a UE apoia uma 
rede de organizações de empresas 
europeias em mais de 20 mercados no 
estrangeiro. Presta assistência financeira ao 
Centro de Cooperação Industrial UE-Japão, 
a organismos empresariais em Hong Kong, 
Malásia e Singapura, bem como ao Centro 
Europeu de Negócios e Tecnologia na 
Índia, aos Centros da UE para as PME na 
China e na Tailândia e ao centro de 
contacto das PME para defesa dos DPI na 
China. O valor acrescentado europeu 
decorre da reunião dos esforços nacionais 
neste domínio, evitando a duplicação, 
promovendo a cooperação e 
proporcionando serviços que careceriam de 
massa crítica se fossem prestados a nível 
nacional.

Or. en

Justificação

A fim de salientar a importância dos mercados dos países terceiros para o futuro crescimento 
na UE.

Alteração 124
Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) As 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 
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intelectual e normas técnicas.

Or. en

Justificação

Os direitos de propriedade intelectual e as normas técnicas representam frequentemente 
obstáculos à internacionalização. Em consequência, é oportuno mencionar explicitamente 
estes aspetos importantes.

Alteração 125
Josefa Andrés Barea

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) As 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

Justificação

Os direitos de propriedade intelectual e as normas técnicas representam frequentemente 
obstáculos à internacionalização. Em consequência, estes aspetos importantes devem ser 
mencionados explicitamente.

Alteração 126
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

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 

(15) Para melhorar a competitividade das 
empresas europeias, nomeadamente das 
PME, os Estados-Membros e a Comissão 
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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.

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. É 
importante desenvolver tecnologias de 
plataforma que promovam a liderança e 
vantagens competitivas num grande 
número de setores com impacto 
económico.

Or. en

Alteração 127
Reinhard Bütikofer
em nome do Grupo Verts/ALE

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 e dos 
setores em que estão mais particularmente 
ativas necessitam de especial atenção. A 
Comissão deve assegurar o envolvimento 
adequado das organizações 
representativas das PME e outros 
intervenientes, tais como organismos de 
normalização, organizações laborais e 
organizações da sociedade civil, no 
desenvolvimento e implementação das 
iniciativas da União. São necessárias 
iniciativas a nível da União para criar 
condições equitativas para as PME e para 
trocar informações e conhecimentos à 
escala europeia.

Or. en
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Alteração 128
Hermann Winkler

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, 
nomeadamente a redução do ónus 
administrativo, e dos setores em que estão 
mais particularmente ativas necessitam de 
especial atenção. São necessárias 
iniciativas ambiciosas a nível da União 
para criar condições equitativas para as 
PME e para trocar informações e 
conhecimentos à escala europeia.

Or. de

Alteração 129
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) O programa deve apoiar 
igualmente o desenvolvimento da política 
relativa às PME e a cooperação entre os 
decisores políticos e as organizações 
representativas das PME, por exemplo 
através do financiamento de reuniões, 
relatórios e bases de dados. Tais 
atividades devem concentrar-se em 
facilitar o acesso das PME a programas e 
em reduzir o ónus regulamentar geral, 
nomeadamente o ónus administrativo. A 
União deve, nomeadamente, estabelecer 
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uma meta nova e ambiciosa que vise 
reduzir em 25% o ónus administrativo 
líquido em toda a legislação pertinente da 
União até 2020. A meta quantitativa deve 
ser complementada por metas 
qualitativas, baseadas nas necessidades 
das empresas, em particular das PME.

Or. en

Justificação

Para complementar a meta quantitativa de redução do ónus administrativo, o relator 
considera útil estabelecer metas qualitativas, mediante uma abordagem "ascendente". 

Alteração 130
András Gyürk

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Para melhorar ainda mais a 
competitividade das empresas europeias, 
as PME devem poder aceder facilmente 
ao mercado europeu dos contratos 
públicos. De forma a reduzir os custos e 
aumentar a participação das PME, a 
utilização da contratação eletrónica deve 
ser incentivada, em conformidade com a 
Comunicação da Comissão "Uma 
estratégia para a contratação pública 
eletrónica"1 e com a Diretiva relativa aos 
contratos públicos2. 
_______________
1 COM (2012)0179.
2 COM (2011)0896.

Or. en

Alteração 131
Rachida Dati
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Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) A competitividade das empresas 
europeias fora da União depende também 
da sua capacidade para construir bases 
sólidas na Europa e competir em 
condições equitativas com os seus 
concorrentes no mercado mundial. As 
autoridades nacionais e europeias 
competentes devem apoiar o 
desenvolvimento das PME que produzem 
na Europa, reservando uma quota de 20% 
dos contratos públicos a essas PME.

Or. fr

Justificação

Alguns concorrentes da União favorecem as suas empresas aquando da atribuição de 
contratos públicos. Para proteger os seus empregos e a competitividade das suas empresas, a 
União Europeia deve reservar uma quota dos seus contratos públicos às empresas que 
produzem na Europa. Esta medida permitiria às PME crescer e desenvolver-se e reforçaria a 
sua capacidade de fazer face à concorrência internacional.

Alteração 132
Josefa Andrés Barea

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) O programa deve apoiar 
igualmente o desenvolvimento da política 
relativa às PME, por exemplo através do 
financiamento de reuniões, relatórios e 
bases de dados. Tais atividades devem 
concentrar-se em facilitar o acesso das 
PME a programas e em reduzir o ónus 
regulamentar geral, nomeadamente o 
ónus administrativo. Deve aplicar-se uma 
abordagem ambiciosa centrada nas 
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empresas para garantir que a redução do 
ónus regulamentar, incluindo o 
administrativo, responde às necessidades 
práticas identificadas pelas empresas, 
nomeadamente PME.

Or. en

Justificação

O programa deve aplicar a lei das pequenas empresas e, em consequência, deve também 
contribuir para o desenvolvimento da política relativa às PME. A redução do ónus 
administrativo constitui uma parte importante do programa e a Comissão deve escutar as 
empresas nesta matéria e oferecer-lhes atualmente as melhores condições possíveis para o 
seu crescimento.

Alteração 133
Bendt Bendtsen

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Deve ser obtido um ambiente 
empresarial favorável às empresas da 
União através de medidas para melhorar 
a conceção, a aplicação e a avaliação das 
políticas e de medidas destinadas a 
promover a cooperação na elaboração de 
políticas e o intercâmbio de boas práticas, 
incluindo em matéria de redução do ónus 
administrativo. Tais medidas podem 
incluir estudos, avaliações de impacto, 
avaliações e conferências, bem como a 
criação de grupos consultivos a nível da 
UE, como o Grupo de Alto Nível de Partes 
Interessadas Independentes sobre os 
Encargos Administrativos. A União deve, 
nomeadamente, estabelecer uma meta 
nova e ambiciosa que vise reduzir em 25% 
o ónus administrativo líquido em toda a 
legislação pertinente da União até 2020.

Or. en
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Alteração 134
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) O programa deve apoiar 
igualmente o desenvolvimento da política 
relativa às PME e a cooperação entre os 
decisores políticos, as organizações 
representativas das PME, as autoridades 
regionais e os intermediários financeiros, 
por exemplo através do financiamento de 
reuniões, relatórios e bases de dados. Tais 
atividades devem concentrar-se em 
facilitar o acesso das PME a programas e 
em reduzir o ónus regulamentar geral, 
nomeadamente o ónus administrativo. 
Deve aplicar-se uma abordagem 
ambiciosa centrada nas empresas para 
garantir que a redução do ónus 
regulamentar, incluindo o administrativo, 
responde às necessidades práticas 
identificadas pelas empresas, 
nomeadamente PME.

Or. en

Justificação

A cooperação entre decisores políticos, organizações representativas das PME, autoridades 
regionais e intermediários financeiros é também fundamental em matéria de instrumentos 
financeiros para as PME.

Alteração 135
Reinhard Bütikofer
em nome do Grupo Verts/ALE

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

(15-A) Reconhecendo que os custos do 
cumprimento podem ser frequentemente 
elevados para as pequenas empresas, a 
melhoria das condições-quadro e do 
ambiente empresarial das PME deve 
incluir atividades para avaliar e reduzir o 
ónus administrativo excessivo das PME. 
A questão deve ser abordada como um 
processo que envolva a consulta de um 
vasto leque de partes interessadas e 
grupos de peritos adequados, em 
particular o Grupo de Alto Nível de Partes 
Interessadas Independentes sobre os 
Encargos Administrativos, com o objetivo 
de promover a simplificação e uma 
melhor regulamentação, assegurando 
simultaneamente elevados padrões de 
proteção a nível social, ambiental e do 
consumidor e condições equitativas no 
mercado interno.

Or. en

Alteração 136
András Gyürk

Proposta de regulamento
Considerando 15-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-B) Uma vez que a identificação 
eletrónica é um elemento fundamental 
para o comércio europeu, devem 
promover-se o reconhecimento mútuo e a 
interoperabilidade da identificação 
eletrónica, a autentificação eletrónica, a 
assinatura eletrónica e a infraestrutura de 
chave privada, para garantir uma 
utilização eficiente destes recursos.

Or. en
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Justificação

Estas medidas de administração em linha são particularmente vantajosas para as PME, que 
enfrentam sérias dificuldades no domínio do comércio transfronteiras.

Alteração 137
Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Considerando 15-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-B) A opinião das partes interessadas 
pertinentes, incluindo organizações 
representativas de PME, deve ser tida em 
conta no desenvolvimento da política 
relativa às PME e de novas atividades. 
Para tal, devem utilizar-se as 
infraestruturas existentes sempre que 
possível, tais como a rede de 
representantes das PME, de forma a 
evitar a duplicação e a criação de novos 
níveis de burocracia.

Or. en

Justificação

É importante ter em conta os conhecimentos técnicos e a experiência das organizações 
representativas das PME na formulação das políticas relativas às PME. No entanto, tal deve 
ser feito de forma a não criar novas cargas administrativas, nem duplicar as estruturas 
existentes.

Alteração 138
Josefa Andrés Barea

Proposta de regulamento
Considerando 15-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-B) A opinião das partes interessadas 
pertinentes, incluindo organizações 
representativas de PME, deve ser tida em 
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conta no desenvolvimento da política 
relativa às PME e de novas atividades. 
Para tal, devem utilizar-se as 
infraestruturas existentes sempre que 
possível, tais como a rede de 
representantes das PME, de forma a 
evitar a duplicação e a criação de novos 
níveis de burocracia.

Or. en

Justificação

É importante ter em conta os conhecimentos técnicos e a experiência das organizações 
representativas das PME na formulação das políticas relativas às PME. No entanto, tal deve 
ser feito de forma a não criar novas cargas administrativas, nem duplicar as estruturas 
existentes.

Alteração 139
András Gyürk

Proposta de regulamento
Considerando 15-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-C) De acordo com a Comunicação da 
Comissão sobre "Aproveitar os benefícios 
da faturação eletrónica na Europa"1, a 
faturação eletrónica é um 
instrumento-chave de que dispõem as 
empresas europeias para reduzir o custo 
da faturação e aumentar a sua eficiência. 
A faturação eletrónica apresenta outras 
vantagens, como uma maior eficiência, a 
redução do prazo de pagamento, menor 
número de erros, melhor cobrança de IVA 
e custos inferiores.
_______________
1 COM (2010)0712.

Or. en
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Alteração 140
Amalia Sartori

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. Nomeadamente, 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

Justificação

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. Em 
consequência, o programa deve apoiar as empresas deste setor, que se caracteriza 
simultaneamente por uma elevada proporção de PME.

Alteração 141
Josefa Andrés Barea

Proposta de regulamento
Considerando 17
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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. Nomeadamente, 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

Justificação

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. Em 
consequência, o programa deve apoiar as empresas deste setor, que se caracteriza 
simultaneamente por uma elevada proporção de PME.

Alteração 142
Reinhard Bütikofer
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) O programa deve ainda apoiar 
atividades concretas para implementar a 
iniciativa "lei das pequenas empresas", 
com o objetivo de sensibilizar as PME 
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para as questões ambientais e energéticas 
e para as assistir na implementação da 
legislação, na avaliação do seu 
desempenho ambiental e energético e na 
melhoria das suas competências e 
qualificações.

Or. en

Justificação

Princípio IX estabelecido na lei das pequenas empresas: "permitir às PME transformar 
desafios ambientais em oportunidades".

Alteração 143
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

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 
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 

(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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estratégias transnacionais de promoção e 
ao intercâmbio das melhores práticas.

Or. en

Justificação

O turismo representa um importante setor económico na União, e as suas empresas 
contribuem substancialmente para o crescimento e o emprego. O fornecimento de dados 
ajuda a salientar esta importância.

Alteração 144
Marian-Jean Marinescu

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 
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.

(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 
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. Este setor desempenha 
um papel crucial no desenvolvimento 
económico da União e na consecução dos 
objetivos da estratégia Europa 2020. Por 
conseguinte, o setor do turismo deve ser 
incluído nos objetivos gerais bem como 
nos objetivos específicos do programa. 
Existe um claro valor acrescentado para as 
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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.

Or. en

Alteração 145
Ioan Enciu

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 
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.

(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 
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. Este setor desempenha 
um papel crucial no desenvolvimento 
económico da União e na consecução dos 
objetivos da estratégia Europa 2020. Por 
conseguinte, o setor do turismo deve ser 
incluído nos objetivos gerais bem como 
nos objetivos específicos do programa.
Existe um claro valor acrescentado para as 
iniciativas no setor do turismo ao nível da 
União, em especial no que toca à 
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disponibilização de dados e análises, ao 
desenvolvimento de estratégias 
transnacionais de promoção e ao 
intercâmbio das melhores práticas.

Or. en

Alteração 146
Gaston Franco

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 
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.

(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 
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. Não obstante este 
reconhecimento, o setor não beneficia de 
qualquer programa específico da União 
Europeia e não é considerado prioritário 
noutros programas, nomeadamente nos 
relativos à política de coesão. 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.
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Or. fr

Alteração 147
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi

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 
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.

(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 
desenvolvimento de atividades 
empresariais, uma vez que se trata 
sobretudo de PME. O Tratado de Lisboa 
reconhece a importância do turismo e do 
património cultural, sublinha as 
competências específicas da União neste 
domínio e a sua complementaridade com 
as ações dos Estados-Membros. O 
património gera um importante 
contributo para a economia, através do 
turismo. 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, e 
contribuindo para a sustentabilidade dos 
recursos e do emprego a nível local.

Or. en
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Alteração 148
Mario Pirillo

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 
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.

(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 
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 aptas a 
aumentar a sustentabilidade e a qualidade 
dos destinos turísticos europeus, bem 
como à identificação das melhores práticas 
suscetíveis de beneficiar setores 
específicos, como o turismo balnear ou 
costeiro.

Or. it

Alteração 149
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines
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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 
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.

(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 
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, o que 
justifica a realização de mais atividades 
neste domínio.

Or. en

Alteração 150
Bendt Bendtsen

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Como refere a Comunicação da 
Comissão de 30 de junho de 2010, 

(18) Como refere a Comunicação da 
Comissão de 30 de junho de 2010, 
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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 
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.

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 
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 domínio do turismo, 
no qual se verifica um claro valor 
acrescentado 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 151
Josefa Andrés Barea

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 

(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 
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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.

União e com 12% do emprego total, 
fazendo desta a terceira atividade 
socioeconómica mais importante na UE, 
além de terem um potencial significativo 
de desenvolvimento de atividades 
empresariais, uma vez que se trata 
sobretudo de PME.

Or. en

Justificação

O turismo representa um importante setor económico na União, e as suas empresas 
contribuem substancialmente para o crescimento e o emprego. O fornecimento de dados 
ajuda a salientar esta importância.

Alteração 152
Josefa Andrés Barea

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 
é 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 
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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

Justificação

O Tratado de Lisboa reconhece a importância do turismo, sublinha as competências 
específicas da União neste domínio e este programa aplicará essas competências. Por 
conseguinte, é necessário apresentar informações mais pormenorizadas no texto.

Alteração 153
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

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 
é 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
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Justificação

O Tratado de Lisboa reconhece a importância do turismo, sublinha as competências 
específicas da União neste domínio e este programa aplicará essas competências. Por 
conseguinte, é necessário apresentar informações mais pormenorizadas no texto.

Alteração 154
Josefa Andrés Barea

Proposta de regulamento
Considerando 18-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-B) A União Europeia é o primeiro 
destino turístico do mundo em termos de 
chegadas internacionais, e é necessário 
reforçar esta posição 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, da necessidade de 
garantir uma sustentabilidade maior e 
mais duradoura.

Or. en

Justificação

Ver supra.

Alteração 155
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Proposta de regulamento
Considerando 18-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

O Tratado de Lisboa reconhece a importância do turismo, sublinha as competências 
específicas da União neste domínio e este programa aplicará essas competências. Por 
conseguinte, é necessário apresentar informações mais pormenorizadas no texto.

Alteração 156
Josefa Andrés Barea

Proposta de regulamento
Considerando 18-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-C) 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 acontecimentos 
imprevistos que periodicamente afetam o 
setor. Por conseguinte, a União Europeia 
deve assegurar uma posição de liderança 
no setor do turismo.

Or. en

Justificação

Ver supra.
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Alteração 157
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Proposta de regulamento
Considerando 18-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-C) 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 acontecimentos 
imprevistos que periodicamente afetam o 
setor. Por conseguinte, a União Europeia 
deve assegurar uma posição de liderança 
no setor do turismo.

Or. en

Justificação

O Tratado de Lisboa reconhece a importância do turismo, sublinha as competências 
específicas da União neste domínio e este programa aplicará essas competências. Por 
conseguinte, é necessário apresentar informações mais pormenorizadas no texto.

Alteração 158
Amalia Sartori, Antonio Cancian

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 

(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 
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dos interesses financeiros da Comunidade. dos interesses financeiros da Comunidade.
Deve ser prestada particular atenção à 
monitorização dos instrumentos
financeiros. Um novo conjunto de 
indicadores de desempenho deve permitir 
que a implementação destes instrumentos 
financeiros seja feita com flexibilidade.

Or. en

Justificação

A flexibilidade deve ser a palavra-chave para a implementação de um sistema eficaz de 
acesso das PME ao financiamento.

Alteração 159
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

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, nomeadamente o 
Horizonte 2020 e os Fundos Estruturais.
Estas sinergias também podem tirar 
partido da experiência ascendente a nível 
nacional e regional dos programas 
Eureka e Eurostars no apoio às atividades 
de inovação e investigação das PME.

Or. en
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Alteração 160
Hermann Winkler

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. de

Alteração 161
Kent Johansson

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) As decisões para conceder apoio 
financeiro a uma PME devem ser 
precedidas de um processo transparente. 
A concessão desse apoio e o seu 
pagamento devem ser transparentes, 
isentos de burocracia e em conformidade 
com regras comuns.

Or. en

Alteração 162
Reinhard Bütikofer
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em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) O programa deve ser monitorizado e 
avaliado, a fim de permitir ajustamentos.

(25) O programa deve ser monitorizado e 
avaliado, a fim de permitir ajustamentos.
Deve ser elaborado um relatório anual 
sobre a sua execução que apresente o 
progresso alcançado e as atividades 
programadas; este relatório deve ser 
apresentado à comissão competente do 
Parlamento Europeu.

Or. en

Alteração 163
Inês Cristina Zuber

Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

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

É estabelecido um programa de ações da 
União destinadas a estabelecer um 
equilíbrio económico e social entre
empresas de diferentes dimensões,
promovendo em especial a criação, o 
crescimento sólido e o desenvolvimento 
duradouro para as micro, pequenas e 
médias empresas (MPME) (a seguir 
denominado «programa»), para o período 
compreendido entre 1 de janeiro de 2014 e 
31 de dezembro de 2020.

Or. pt

Alteração 164
Patrizia Toia
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Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O programa deve ser dirigido a todas as PME e ter em conta as diferenças de dimensão e 
tipo de empresas.

Alteração 165
Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

O programa deve ser dirigido a todas as PME e ter em conta as diferenças de dimensão das 
empresas.

Alteração 166
Josefa Andrés Barea

Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

O programa COSME deve rever medidas destinadas especificamente a este tipo de empresas.

Alteração 167
Konrad Szymański

Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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



AM\905685PT.doc 69/131 PE491.338v01-00

PT

31 de dezembro de 2020. 31 de dezembro de 2020.

Or. en

Justificação

O programa deve ser dirigido a todas as PME e ter em conta as diferenças de dimensão das 
empresas.

Alteração 168
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. ro

Alteração 169
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 170
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.° 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O programa contribui para os objetivos 
gerais que se descrevem em seguida, 
conferindo especial atenção às 
necessidades específicas das PME ao 
nível europeu e global.

1. O programa contribui para os objetivos 
gerais que se descrevem em seguida:

Or. de

Alteração 171
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O programa contribui para os objetivos 
gerais que se descrevem em seguida, 
conferindo especial atenção às 
necessidades específicas das PME ao nível 
europeu e global.

1. O programa contribui para os objetivos 
gerais que se descrevem em seguida, 
conferindo especial atenção às 
necessidades específicas das PME 
europeias.

Or. en

Justificação

Correção da alteração 19 (projeto de relatório).

Alteração 172
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.° 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

1. O programa contribui para os objetivos 
gerais que se descrevem em seguida, 
conferindo especial atenção às 
necessidades específicas das PME ao nível 
europeu e global.

1. O programa contribui para os objetivos 
gerais que se descrevem em seguida, 
conferindo especial atenção às 
necessidades específicas das PME da 
União e de países terceiros que participam 
no Programa a título do artigo 5.º:

Or. sl

Alteração 173
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.° 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O programa contribui para os objetivos 
gerais que se descrevem em seguida, 
conferindo especial atenção às 
necessidades específicas das PME ao nível 
europeu e global.

1. O programa contribui para os objetivos 
gerais que se descrevem em seguida, 
conferindo especial atenção às 
necessidades específicas das 
microempresas e das PME ao nível local, 
regional, europeu e global.

Or. ro

Alteração 174
Bendt Bendtsen

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O programa contribui para os objetivos 
gerais que se descrevem em seguida, 
conferindo especial atenção às 
necessidades específicas das PME ao nível 
europeu e global.

1. O programa contribui para os objetivos 
gerais que se descrevem em seguida, 
conferindo especial atenção às 
necessidades específicas das PME na 
União.

Or. en
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Alteração 175
Inês Cristina Zuber

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

Texto da Comissão Alteração

(-a) Estabelecer o equilíbrio económico e 
social entre empresas de diferentes 
dimensões;

Or. pt

Alteração 176
Ioannis A. Tsoukalas

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, 
incluindo as do setor do turismo, dado o 
contributo significativo deste setor para o 
PIB e a criação de emprego na União e a 
elevada proporção de PME que operam
neste setor;

Or. en

Alteração 177
Inês Cristina Zuber

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Reforçar a competitividade e 
sustentabilidade das empresas da União, 

(a) Incentivar a criação de MPME e 
assegurar as condições de financiamento, 
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incluindo no setor do turismo; autonomia, competitividade e 
sustentabilidade necessárias ao seu 
crescimento sólido e desenvolvimento 
duradouro, incluindo no setor do turismo;

Or. pt

Alteração 178
Konrad Szymański, Vicky Ford

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;

Or. en

Alteração 179
Silvia-Adriana Ţicău

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, 
em particular das microempresas e das 
PME, incluindo no setor do turismo;

Or. ro

Alteração 180
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.° 1 – alínea a)
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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 PME da União, 
incluindo no setor do turismo;

Or. de

Alteração 181
Reinhard Bütikofer
em nome do Grupo Verts/ALE

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;

Or. en

Alteração 182
Romana Jordan

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;

Or. sl

Alteração 183
Krišjānis Kariņš
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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;

Or. lv

Alteração 184
Inês Cristina Zuber

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) Garantir o pleno acesso e 
financiamento às MPME para a sua 
implantação e atualização;

Or. pt

Alteração 185
Patrizia Toia

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, 
desde o ensino secundário, e promover a 
criação, a consolidação e o crescimento de 
PME.

Or. it

Justificação

O objetivo do programa deve consistir em apoiar todas as fases da vida de uma empresa, 
incluindo, portanto, a consolidação entendida como reestruturação/reorganização 
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competitiva. É oportuno transmitir uma cultura e uma formação empresariais desde o ensino 
secundário, sobretudo nas escolas com vocação profissional.   

Alteração 186
Silvia-Adriana Ţicău

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 e o crescimento de 
microempresas e PME.

Or. ro

Alteração 187
Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Implementar os princípios da lei das 
pequenas empresas e aplicar as suas 
prioridades às políticas e programas da 
UE.

Or. en

Justificação

A lei das pequenas empresas estabelece 10 princípios e indica as ações políticas e 
legislativas para promover o potencial de crescimento e de criação de emprego das PME. A 
implementação da lei das pequenas empresas contribui para atingir os objetivos da 
estratégia Europa 2020; o texto da proposta não contém outras referências a esta iniciativa.

Alteração 188
Henri Weber, Catherine Trautmann
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Contribuir para a aplicação, 
controlo e avaliação da Lei das Pequenas 
Empresas.

Or. fr

Alteração 189
Josefa Andrés Barea

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Fomentar o desenvolvimento 
sustentável das PME. 

Or. es

Justificação

Os objetivos gerais do programa devem incluir uma referência específica ao desenvolvimento 
sustentável.

Alteração 190
Josefa Andrés Barea

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b-B (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-B) Aplicar os princípios da Lei das 
Pequenas Empresas e executar as suas 
prioridades nas políticas e programas da 
União.

Or. es



PE491.338v01-00 78/131 AM\905685PT.doc

PT

Alteração 191
Gaston Franco

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. No contexto das medidas adotadas 
para as PME e em aplicação do 
programa, a Comissão e os Estados-
Membros devem dedicar uma atenção 
particular à diversidade de formas destas 
empresas.

Or. fr

Alteração 192
Henri Weber

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. No contexto das medidas adotadas 
para as PME e em aplicação do 
programa, a Comissão e os Estados-
Membros devem dedicar uma atenção 
particular à diversidade de formas destas 
empresas.

Or. fr

Alteração 193
Patrizia Toia
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Taxa de crescimento do setor industrial 
da União em relação ao crescimento do 
PIB,

(a) Taxa de crescimento do setor industrial 
e do setor terciário ligado à indústria da 
União em relação ao crescimento do PIB,

Or. it

Justificação

O programa não deve centrar-se unicamente no setor industrial, mas abranger também o 
setor terciário.

Alteração 194
Inês Cristina Zuber

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Taxa de crescimento do setor industrial 
da União em relação ao crescimento do 
PIB,

(a) Taxa de crescimento do setor industrial
de cada Estado-Membro e da União em 
relação ao crescimento do PIB,

Or. pt

Alteração 195
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Taxa de crescimento do setor industrial 
da União em relação ao crescimento do 
PIB,

(a) Taxa de crescimento do setor industrial 
e do setor dos serviços da União em 
relação ao crescimento do PIB;

Or. ro
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Alteração 196
Inês Cristina Zuber

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

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Redução dos custos dos fatores de 
produção como a energia, transportes, 
comunicações, entre outros;

Or. pt

Alteração 197
Inês Cristina Zuber

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Crescimento da produção fabril das 
eco-indústrias da União;

(b) Crescimento da produção nacional em 
cada Estado-Membro e a produção fabril 
das eco-indústrias da União;

Or. pt

Alteração 198
Patrizia Toia

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Crescimento da produção fabril das 
eco-indústrias da União;

(b) Crescimento da produção fabril das 
eco-indústrias da União e da oferta de 
produtos e serviços eco-sustentáveis;

Or. it
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Justificação

As eco-indústrias são sectores cuja principal atividade é a produção de bens e serviços 
suscetíveis de conter, prevenir, limitar, minimizar ou corrigir danos ambientais causados à 
àgua, ao ar e à terra, bem no que se refere a questões como os resíduos, o ruído e os 
ecossistemas. Compreendem, portanto, as tecnologias, produtos e serviços que permitem 
reduzir o risco ambiental e minimizar a poluição. 

Alteração 199
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Crescimento da produção fabril das 
eco-indústrias da União;

(b) Crescimento da produção fabril e 
particularmente das eco-indústrias da 
União, mas sem se lhes limitar;

Or. ro

Alteração 200
Bendt Bendtsen

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

Texto da Comissão Alteração

(c) Alteração do ónus administrativo sobre 
as PME;

(c) Redução do ónus administrativo e 
regulamentar sobre as PME bem como 
alteração da taxa de criação de PME, do 
número de transferências de empresas e 
de falências de empresas;

Or. en

Alteração 201
Fiona Hall, Jürgen Creutzmann
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Alteração do ónus administrativo sobre 
as PME;

(c) Alteração do ónus administrativo e 
regulamentar sobre as PME;

Or. en

Alteração 202
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texto da Comissão Alteração

(c) Alteração do ónus administrativo sobre 
as PME;

(c) Alteração do ónus administrativo sobre 
as PME novas e já existentes;

Or. en

Alteração 203
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

(c) Alteração do ónus administrativo sobre 
as PME;

(c) Redução do ónus administrativo sobre 
as microempresas e as PME;

Or. ro

Alteração 204
Konrad Szymański, Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) Alteração do ónus administrativo sobre 
as PME;

(c) Redução do ónus administrativo e 
regulamentar sobre as PME; 

Or. en

Alteração 205
Patrizia Toia

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

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Implementar os princípios da lei das 
pequenas empresas e aplicar as suas 
prioridades às políticas e programas da 
UE.

Or. en

Justificação

A implementação da lei das pequenas empresas contribui para atingir os objetivos da 
estratégia Europa 2020; o texto da proposta não contém outras referências a esta iniciativa.

Alteração 206
Patrizia Toia

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

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Aumento dos investimentos em 
tecnologias limpas;

Or. it

Justificação

Esta alteração visa a coerência com a Estratégia Europa 2020.
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Alteração 207
Patrizia Toia

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

Texto da Comissão Alteração

(c-B) Simplificação do quadro legislativo;

Or. it

Alteração 208
Inês Cristina Zuber

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

Texto da Comissão Alteração

(d) Crescimento das PME em termos de 
valor acrescentado e número de 
trabalhadores;

(d) Crescimento das MPME em termos de 
valor acrescentado, número de 
trabalhadores e contratos de trabalho 
permanentes;

Or. pt

Alteração 209
Vicky Ford, Konrad Szymański

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

Texto da Comissão Alteração

(d) Crescimento das PME em termos de 
valor acrescentado e número de 
trabalhadores;

(d) Crescimento das PME;

Or. en
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Alteração 210
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

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

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Diferença entre o número de novas 
PME e de PME já existentes;

Or. en

Alteração 211
Patrizia Toia

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

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Apoio ao agrupamento e ao 
alargamento das PME;

Or. it

Justificação

Há que apoiar o agrupamento e o alargamento das PME sempre que tal possa dar valor 
acrescentado à competitividade.

Alteração 212
Konrad Szymański, Vicky Ford

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Alteração 213
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Aumento do número de 
microempresas e PME;

Or. ro

Alteração 214
Konrad Szymański, Vicky Ford

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

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Aumento da competitividade das 
PME da União em relação à 
competitividade das PME dos principais 
concorrentes;

Or. en

Alteração 215
Konrad Szymański, Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea e-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-B) Aumento da percentagem de PME 
que operam a nível transfronteiras dentro 
ou fora da União;

Or. en
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Alteração 216
Inês Cristina Zuber

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O programa apoia a execução da 
estratégia Europa 2020 e contribui para a 
realização do objetivo de crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo. Em 
especial, o programa contribui para o 
objetivo global em matéria de emprego.

3. O programa apoia o desenvolvimento 
equilibrado dos setores industriais nos 
Estados-membros e contribui para o 
equilíbrio económico e social entre 
empresas de diferentes dimensões, 
incentivando a criação de MPME e 
assegurando as condições de 
financiamento, competitividade e 
sustentabilidade necessárias ao seu 
crescimento sólido, inteligente e
desenvolvimento duradouro, garantindo o 
pleno acesso e financiamento às MPME 
para a sua implantação e atualização, 
gerando um importante contributo em
matéria de emprego.

Or. pt

Alteração 217
Marian-Jean Marinescu

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 o acesso das PME ao 
financiamento, sob forma de capital de 
risco e empréstimos:

Or. en
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Alteração 218
Inês Cristina Zuber

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

Texto da Comissão Alteração

(-a) Reduzir o atual desequilíbrio 
económico entre as diferentes dimensões 
de empresas;

Or. pt

Alteração 219
Mario Pirillo

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 e o desenvolvimento 
sustentável das empresas da União;

Or. it

Alteração 220
Konrad Szymański, Vicky Ford

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;

Or. en
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Alteração 221
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi

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, do 
acesso ao mercado e do desenvolvimento 
sustentável das empresas da União, 
incluindo no setor do turismo, no setor do 
património cultural, no setor das 
indústrias criativas e do artesanato;

Or. en

Alteração 222
Ioannis A. Tsoukalas

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, incluindo as do setor do turismo, 
dado o contributo significativo deste setor 
para o PIB e a criação de emprego na 
União e a elevada proporção de PME que 
operam neste setor;

Or. en

Alteração 223
Krišjānis Kariņš

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

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

(a) Melhorar as condições de 
enquadramento da competitividade e do 
desenvolvimento sustentável das empresas 
da UE em setores como, por exemplo, o 
turismo, a engenharia mecânica, a 
transformação de madeira, a 
transformação de alimentos, etc.;

Or. lv

Alteração 224
Silvia-Adriana Ţicău

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 particular das 
microempresas e das PME, incluindo no 
setor do turismo;

Or. ro

Alteração 225
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 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 e o desenvolvimento 
sustentável das PME da União, incluindo 
no setor do turismo;

Or. de
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Alteração 226
Kent Johansson

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Promover a inovação nas empresas 
para a adaptação e transição para uma 
economia com baixas emissões de 
carbono, resistente às alterações 
climáticas e que utilize eficientemente a 
energia e os recursos;

Or. en

Alteração 227
Inês Cristina Zuber

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Valorizar o papel fundamental das 
MPME na sua dimensão social 
incentivando-as, nomeadamente, à 
criação de empregos com direitos;

Or. pt

Alteração 228
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Fomentar a atratividade e a 
sustentabilidade das empresas ligadas ao 
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turismo;

Or. it

Alteração 229
Ioan Enciu

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Melhorar o acesso das PME ao 
financiamento, sob a forma de capital de 
risco e empréstimos;

Or. en

Alteração 230
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Melhorar o acesso ao 
aconselhamento.

Or. de

Alteração 231
Ioan Enciu

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-B) Promover o espírito empresarial e a 
cultura empresarial;
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Or. en

Alteração 232
Inês Cristina Zuber

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Promover o espírito empresarial, 
incluindo em grupos-alvo específicos, 
mediante as necessidades identificadas 
por cada Estado-Membro;

Or. pt

Alteração 233
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Promover o espírito empresarial, 
incluindo em grupos-alvo específicos, 
nomeadamente os jovens empresários e as 
mulheres empresárias;

Or. en

Alteração 234
Bendt Bendtsen

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Promover o espírito empresarial e a 
cultura empresarial;
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Or. en

Alteração 235
Marian-Jean Marinescu

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Promover o espírito empresarial e a 
cultura empresarial;

Or. en

Alteração 236
Konrad Szymański, Vicky Ford

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Promover o espírito empresarial;

Or. en

Alteração 237
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Promover o espírito empresarial, 
incluindo em grupos-alvo específicos, com 
uma incidência na flexibilização em caso 
de transmissão de empresas;

Or. de
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Alteração 238
Marian-Jean Marinescu

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

Texto da Comissão Alteração

(c) Melhorar o acesso das PME ao 
financiamento, sob forma de capital de 
risco e empréstimos:

(c) Melhorar o acesso aos mercados, em 
especial da União, e também a nível 
mundial;

Or. en

Alteração 239
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Melhorar o acesso das PME ao 
financiamento, sob forma de capital de 
risco e empréstimos:

(c) Melhorar o acesso das PME e das 
microempresas ao financiamento, sob a 
forma de capital de risco e empréstimos;

Or. ro

Alteração 240
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Texto da Comissão Alteração

(c) Melhorar o acesso das PME ao 
financiamento, sob forma de capital de 
risco e empréstimos:

(c) Melhorar o acesso das PME ao 
financiamento e aos instrumentos 
financeiros, sob forma de capital de risco e 
empréstimos:

Or. en
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Alteração 241
Marian-Jean Marinescu

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

Texto da Comissão Alteração

(d) Melhorar o acesso aos mercados da 
União e mundiais.

(d) Melhorar as condições de 
enquadramento da competitividade e da 
sustentabilidade das empresas da União, 
em especial as PME, em todos os setores 
incluindo no setor do turismo.

Or. en

Alteração 242
Ioan Enciu

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

Texto da Comissão Alteração

(d) Melhorar o acesso aos mercados da 
União e mundiais.

(d) Melhorar o acesso aos mercados, em 
especial da União, e a nível mundial.

Or. en

Alteração 243
Bendt Bendtsen

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

Texto da Comissão Alteração

(d) Melhorar o acesso aos mercados da 
União e mundiais.

(d) Melhorar o acesso aos mercados da 
União, mas também a nível mundial.

Or. en
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Alteração 244
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

(d) Melhorar o acesso aos mercados da 
União e mundiais.

(d) Melhorar o acesso das microempresas 
e das PME aos mercados da União e 
mundiais.

Or. ro

Alteração 245
Konrad Szymański

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Melhorar o acesso aos mercados, 
promovendo a adaptação de normas e 
regulamentação europeias às 
necessidades e realidades das micro e 
pequenas empresas;

Or. en

Alteração 246
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Melhorar o acesso aos mercados, 
promovendo a adaptação de normas e 
regulamentação europeias às 
necessidades e realidades das micro e 
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pequenas empresas;

Or. en

Justificação

Devem ser acrescentados os três objetivos específicos referidos nas alterações. O acesso e 
adaptação às normas e a transferência de empresas constituem um dos dez princípios da lei 
das pequenas empresas.

Alteração 247
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Apoiar e consolidar o 
desenvolvimento de uma indústria 
europeia de qualidade e a criação de um 
"rótulo europeu" como símbolo de 
excelência.

Or. en

Alteração 248
Henri Weber, Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Reforçar as ações que visem 
incentivar e permitir o acesso das PME, 
nomeadamente das microempresas, aos 
serviços de apoio;

Or. fr
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Alteração 249
Josefa Andrés Barea

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Favorecer o acesso das PME a 
serviços de consultoria;

Or. es

Alteração 250
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-B) Fomentar a inclusão das indústrias 
criativas, da inovação no design, do 
património cultural e de artes e ofícios 
tradicionais e qualificados no mercado, 
para garantir o reconhecimento destas 
atividades.

Or. en

Alteração 251
Konrad Szymański

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-B) Melhorar o acesso à consultoria e 
promover o apoio às PME, com especial 
ênfase nas micro e pequenas empresas;

Or. en
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Alteração 252
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea d-B (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-B) Melhorar o acesso à consultoria e 
promover o apoio às PME, com especial 
ênfase nas micro e pequenas empresas;

Or. en

Alteração 253
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea d-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-C) Facilitar a transferência de 
empresas.

Or. en

Alteração 254
Konrad Szymański

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea d-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-C) Facilitar a transferência de 
empresas.

Or. en
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Alteração 255
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea d-D (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-D) Apoiar o papel e as atividades das 
organizações intermediárias das PME.

Or. en

Alteração 256
Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As ações ao abrigo dos objetivos 
específicos devem contribuir para a 
aplicação da lei das pequenas empresas:
a) Melhorar o acesso aos mercados, 
promovendo a adaptação das normas e 
regulamentação europeias às 
necessidades e realidades das micro e 
pequenas empresas;
b) Melhorar o acesso à consultoria e 
promover o apoio às PME, com especial 
ênfase nas micro e pequenas empresas;
c) Facilitar a transferência de empresas;
d) Apoiar o papel e as atividades das 
organizações intermediárias das PME.

Or. en

Justificação

O acesso e adaptação às normas e a transferência de empresas constituem um dos dez 
princípios da lei das pequenas empresas – o acesso à consultoria pode ser uma ação ou 
objetivo adicional.
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Alteração 257
Bendt Bendtsen

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As ações no âmbito dos objetivos 
específicos contribuem para a aplicação 
da Comunicação da Comissão «Think 
Small First» – Um «Small Business Act» 
[«lei das pequenas empresas»] para a 
Europa.1

_______________
1 COM(2008)394.

Or. en

Alteração 258
Kent Johansson

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A necessidade de as empresas se 
adaptarem a uma economia com baixas 
emissões de carbono, resistente às 
alterações climáticas e que utiliza 
eficientemente os recursos e a energia 
será promovida na execução do 
programa.

Suprimido

Or. en

Alteração 259
Kent Johansson
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A necessidade de as empresas se 
adaptarem a uma economia com baixas 
emissões de carbono, resistente às 
alterações climáticas e que utiliza 
eficientemente os recursos e a energia será 
promovida na execução do programa.

2. A necessidade de as empresas se 
adaptarem a uma economia com baixas 
emissões de carbono, resistente às 
alterações climáticas e que utiliza 
eficientemente os recursos e a energia será 
promovida na planificação e execução do 
programa.

Or. en

Alteração 260
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. A necessidade de as empresas se 
adaptarem a uma economia com baixas 
emissões de carbono, resistente às 
alterações climáticas e que utiliza 
eficientemente os recursos e a energia será 
promovida na execução do programa.

2. A necessidade de as empresas se 
adaptarem à sociedade da informação e a 
uma economia com baixas emissões de 
carbono, resistente às alterações climáticas 
e que utiliza eficientemente os recursos e a 
energia será promovida na execução do 
programa.

Or. ro

Alteração 261
Patrizia Toia, Josefa Andrés Barea

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. O enquadramento financeiro para a 
execução do programa é equivalente a 
0,5% do Quadro Financeiro Plurianual, 
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milhões de euros serão afetados a 
instrumentos financeiros.

sendo pelo menos 60 % das dotações 
afetadas a instrumentos financeiros.

Or. it

Justificação

O montante final será afetado em função dependendo dos resultados das negociações do 
QFP. Para que o programa seja eficaz, deverá dispor de uma dotação financeira de pelo 
menos 0,5% do QFP e que 60%, no mínimo, dessa dotação seja efetivamente utilizada para 
prestar um apoio financeiro às PME.

Alteração 262
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 263
Konrad Szymański, Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. O enquadramento financeiro para a 
execução do programa é [2,522 mil 
milhões de euros], dos quais pelo menos
[1,4 mil milhões de euros/55,5 %] serão 
afetados a instrumentos financeiros.

Or. en
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Alteração 264
Bendt Bendtsen

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. O enquadramento financeiro para a 
execução do programa é [2,522 mil 
milhões de euros], dos quais cerca de 65%
serão afetados a instrumentos financeiros.

Or. en

Alteração 265
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. O enquadramento financeiro para a 
execução do programa é 2,522 mil milhões 
de euros, dos quais pelo menos [1,4 mil 
milhões de euros/55,5%] serão afetados a 
instrumentos financeiros.

Or. sl

Alteração 266
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. A dotação financeira fixada pelo 
presente regulamento pode também 

2. A dotação financeira fixada pelo 
presente regulamento pode também 
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abranger as despesas relativas a atividades 
de preparação, monitorização, controlo, 
auditoria e avaliação, necessárias para a 
gestão do programa e para a prossecução 
dos seus objetivos; nomeadamente, 
estudos, reuniões de peritos, ações de 
informação e de comunicação, incluindo a 
comunicação empresarial das prioridades 
políticas da União na medida em que 
estejam relacionadas com os objetivos 
gerais do programa, despesas ligadas às 
redes informáticas de intercâmbio e 
tratamento da informação, juntamente com 
todas as outras despesas de assistência 
técnica e administrativa efetuadas pela 
Comissão na gestão do programa.

abranger as despesas relativas a atividades 
de preparação, monitorização, controlo, 
auditoria e avaliação, necessárias para a 
gestão do programa e para a prossecução 
dos seus objetivos; nomeadamente, 
estudos, reuniões de peritos, ações de 
informação e de comunicação, incluindo a 
comunicação empresarial das prioridades 
políticas da União na medida em que 
estejam relacionadas com os objetivos 
gerais do programa, despesas ligadas às 
redes informáticas de intercâmbio e 
tratamento da informação, juntamente com 
todas as outras despesas de assistência 
técnica e administrativa efetuadas pela 
Comissão na gestão do programa. Estas 
despesas não devem ultrapassar 5% do 
valor da dotação financeira.

Or. ro

Alteração 267
Maurice Ponga

Proposta de regulamento
Artigo 5 – título

Texto da Comissão Alteração

Participação de países terceiros Participação dos países e territórios 
ultramarinos e de países terceiros

Or. fr

Alteração 268
Maurice Ponga

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea -a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(-a) Os países e territórios ultramarinos a 
que se refere a decisão [2001/822/CE do 
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Conselho, de 27 de novembro de 2001, 
relativa à associação dos países e 
territórios ultramarinos à Comunidade, 
alterada pela Decisão 2007/249/CE de 19 
de março de 2007];

Or. fr

Alteração 269
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 6 – título

Texto da Comissão Alteração

Ações destinadas a melhorar as condições 
quadro da competitividade e do 
desenvolvimento sustentável das empresas 
da União

Ações destinadas a melhorar as 
condições-quadro da competitividade e do 
desenvolvimento sustentável das empresas 
da União, em particular das 
microempresas e das PME

Or. ro

Alteração 270
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão apoia as ações destinadas a 
melhorar e a reforçar a competitividade e o 
desenvolvimento sustentável das empresas 
da União, nomeadamente das PME, a fim 
de aumentar a eficácia, a coerência e a 
consistência das políticas nacionais que 
promovem a competitividade, a 
sustentabilidade e o crescimento das 
empresas na Europa.

1. A Comissão apoia as ações destinadas a 
melhorar e a reforçar a competitividade e o 
desenvolvimento sustentável das empresas 
da União, nomeadamente das PME, a fim 
de aumentar a eficácia, a coerência e a 
consistência das políticas nacionais que 
promovem a competitividade, a 
consolidação, a sustentabilidade e o 
crescimento das empresas na Europa, 
sendo dada particular atenção à criação 
de empresas em setores inovadores e de 
elevada taxa de desenvolvimento 
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potencial, bem como à criação de uma
marca de origem (Made in ...).

Or. it

Justificação

O regulamento deve prever formas de apoio em todas as fases da vida de uma empresa, 
incluindo, portanto, a consolidação entendida como reestruturação/reorganização 
competitiva.

Alteração 271
Inês Cristina Zuber

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão apoia as ações destinadas a 
melhorar e a reforçar a competitividade e o
desenvolvimento sustentável das empresas
da União, nomeadamente das PME, a fim 
de aumentar a eficácia, a coerência e a 
consistência das políticas nacionais que 
promovem a competitividade, a 
sustentabilidade e o crescimento das 
empresas na Europa.

1. A Comissão apoia as ações destinadas a 
melhorar e a reforçar as condições de 
financiamento, autonomia,
competitividade e sustentabilidade 
necessárias ao crescimento sólido e 
desenvolvimento duradouro das MPME 
da União a fim de aumentar a eficácia, a 
coerência e a consistência das políticas 
nacionais na promoção e desenvolvimento 
do equilíbrio económico do tecido 
empresarial de cada Estado-Membro;

Or. pt

Alteração 272
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão apoia as ações destinadas a 
melhorar e a reforçar a competitividade e o 
desenvolvimento sustentável das empresas 

1. A Comissão apoia as ações destinadas a 
melhorar e a reforçar a competitividade e o 
desenvolvimento sustentável das PME, a 
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da União, nomeadamente das PME, a fim 
de aumentar a eficácia, a coerência e a 
consistência das políticas nacionais que 
promovem a competitividade, a 
sustentabilidade e o crescimento das 
empresas na Europa.

fim de aumentar a eficácia, a coerência e a 
consistência das políticas nacionais que 
promovem a competitividade, a 
sustentabilidade e o crescimento das 
empresas na Europa.

Or. de

Alteração 273
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão apoia as ações destinadas a 
melhorar e a reforçar a competitividade e o 
desenvolvimento sustentável das empresas 
da União, nomeadamente das PME, a fim 
de aumentar a eficácia, a coerência e a 
consistência das políticas nacionais que 
promovem a competitividade, a 
sustentabilidade e o crescimento das 
empresas na Europa.

1. A Comissão apoia as ações destinadas a 
melhorar e a reforçar a competitividade e o 
desenvolvimento sustentável das empresas 
da União, especialmente das PME, a fim 
de aumentar a eficácia, a coerência e a 
consistência das políticas nacionais que 
promovem a competitividade, a 
sustentabilidade e o crescimento das 
empresas na Europa.

Or. en

Alteração 274
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão apoia as ações destinadas a 
melhorar e a reforçar a competitividade e o 
desenvolvimento sustentável das empresas 
da União, nomeadamente das PME, a fim 
de aumentar a eficácia, a coerência e a 
consistência das políticas nacionais que 
promovem a competitividade, a 

1. A Comissão apoia as ações destinadas a 
melhorar e a reforçar a competitividade e o 
desenvolvimento sustentável das empresas 
da União, nomeadamente das PME, a fim 
de aumentar a eficácia, a coerência e a 
consistência das políticas locais, regionais 
e nacionais que promovem a 
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sustentabilidade e o crescimento das 
empresas na Europa.

competitividade, a sustentabilidade e o 
crescimento das empresas na Europa, 
nomeadamente no setor do turismo.

Or. fr

Alteração 275
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão apoia as ações destinadas a 
melhorar e a reforçar a competitividade e o 
desenvolvimento sustentável das empresas 
da União, nomeadamente das PME, a fim 
de aumentar a eficácia, a coerência e a 
consistência das políticas nacionais que 
promovem a competitividade, a 
sustentabilidade e o crescimento das 
empresas na Europa.

1. A Comissão apoia as ações destinadas a 
melhorar e a reforçar a competitividade e o 
desenvolvimento sustentável das empresas 
da União, nomeadamente das 
microempresas e das PME, a fim de 
aumentar a eficácia, a coerência e a 
consistência das políticas nacionais que 
promovem a competitividade, a 
sustentabilidade e o crescimento das 
empresas na Europa.

Or. ro

Alteração 276
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode apoiar ações 
destinadas a desenvolver novas estratégias 
de competitividade. Tais ações podem 
incluir, nomeadamente:

2. A Comissão deve apoiar ações 
destinadas a desenvolver novas estratégias 
de competitividade e de desenvolvimento 
contínuo das empresas, bem como ações 
que visem a aplicação da Lei das 
Pequenas Empresas. Tais ações podem 
incluir, nomeadamente:

Or. fr
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Alteração 277
Inês Cristina Zuber

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode apoiar ações 
destinadas a desenvolver novas estratégias 
de competitividade. Tais ações podem 
incluir, nomeadamente:

2. A Comissão pode apoiar ações 
destinadas a desenvolver novas estratégias 
de competitividade, integradas no reforço 
das condições de financiamento 
necessárias ao crescimento sólido e 
desenvolvimento duradouro das MPME. 
Tais ações podem incluir, nomeadamente:

Or. pt

Alteração 278
Henri Weber, Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode apoiar ações 
destinadas a desenvolver novas estratégias 
de competitividade. Tais ações podem 
incluir, nomeadamente:

2. A Comissão deve apoiar ações 
destinadas a desenvolver novas estratégias 
de competitividade e de desenvolvimento 
contínuo das empresas, bem como ações 
que visem a aplicação da Lei das 
Pequenas Empresas. Tais ações podem 
incluir, nomeadamente:

Or. fr

Alteração 279
Inês Cristina Zuber

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea a)
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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 inverter a conceção, a 
execução e a avaliação das políticas que 
afetam o crescimento e desenvolvimento 
duradouro das MPEM, assim como o seu 
difícil acesso aos mercados, a 
competitividade e a concorrência desleal 
face ao peso no mercado de grandes 
grupos económicos, pondo em causa a
sustentabilidade e sobrevivência das 
MPME, 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;

Or. pt

Alteração 280
Gaston Franco

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 desenvolvimento 
de infraestruturas adequadas, de clusters de 
dimensão internacional, de redes de 
empresas, a cooperação entre pólos de 
competitividade europeus e o reforço da 
sua atratividade, condições-quadro, o 
desenvolvimento de produtos, serviços e 
processos sustentáveis e o apoio às 
diligências em matéria de 
responsabilidade social das empresas;
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Or. fr

Alteração 281
Patrizia Toia

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 desenvolvimento 
de infraestruturas adequadas e de uma 
logística eficaz e fiável, de clusters de 
dimensão internacional, de redes de 
empresas, de condições-quadro e 
desenvolvimento de produtos, serviços e 
processos sustentáveis;

Or. it

Justificação

É necessário realçar a natureza estratégica da logística como factor-chave da 
competitividade em associação com o desenvolvimento de infraestruturas.

Alteração 282
Konrad Szymański, Vicky Ford

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 

(a) Medidas para melhorar a conceção, a 
execução e a avaliação das políticas que 
afetam a competitividade e a 
sustentabilidade das empresas, o 
intercâmbio de melhores práticas em 
matéria de condições-quadro e gestão de 
clusters de dimensão internacional, de 
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de dimensão internacional, de redes de 
empresas, de condições-quadro e 
desenvolvimento de produtos, serviços e 
processos sustentáveis;

redes de empresas e incentivar a 
colaboração transnacional entre clusters, 
e promover o desenvolvimento de 
produtos, serviços e processos sustentáveis;

Or. en

Alteração 283
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.° 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 desenvolvimento 
de infraestruturas adequadas, de clusters de 
dimensão internacional, de redes de 
empresas, de condições-quadro, como, por 
exemplo, a redução do ónus 
administrativo, e desenvolvimento de 
produtos, serviços e processos sustentáveis;

Or. de

Alteração 284
Vasilica Viorica Dăncilă

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 

(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 
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de infraestruturas adequadas, de clusters de 
dimensão internacional, de redes de 
empresas, de condições-quadro e 
desenvolvimento de produtos, serviços e 
processos sustentáveis;

de infraestruturas adequadas, de clusters de 
dimensão internacional, de redes de 
empresas, de condições-quadro e 
desenvolvimento de produtos, técnicas, 
serviços e processos sustentáveis;

Or. en

Alteração 285
Inês Cristina Zuber

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

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Medidas para salvaguardar setores 
em crise, ou profundamente ameaçados 
de liquidação com a predominância das 
MPME, em cada um dos 
Estados-Membros, com programas e 
medidas específicas de intervenção, 
nomeadamente no comércio de 
proximidade, na construção civil, no setor 
têxtil, no setor metalúrgico, entre outros 
casos;

Or. pt

Alteração 286
Ioan Enciu

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

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Medidas destinadas a incentivar a 
competitividade e a sustentabilidade das 
PME da União no setor do turismo, 
promovendo a cooperação entre os 
Estados-Membros, nomeadamente através 
do intercâmbio de boas práticas;



PE491.338v01-00 116/131 AM\905685PT.doc

PT

Or. en

Alteração 287
Ivo Belet

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

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Ações para apoiar e melhorar o 
papel das organizações representativas 
das PME no acompanhamento e 
consultoria das PME;

Or. en

Alteração 288
Patrizia Toia

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Medidas destinadas a promover a 
cooperação na elaboração de políticas e o 
intercâmbio de boas práticas entre os 
Estados-Membros, outros países 
participantes no programa e os principais 
concorrentes da União, e a analisar os 
aspetos internacionais das políticas de 
competitividade;

(b) Medidas destinadas a promover a 
cooperação na elaboração de políticas e o 
intercâmbio de boas práticas entre os 
Estados-Membros, outros países 
participantes no programa e os principais 
concorrentes da União, e a analisar os 
aspetos internacionais das políticas de 
competitividade, dando especial atenção 
aos mecanismos relativos à proteção 
contra as importações objeto de dumping 
por parte de países extracomunitários;

Or. it

Justificação

O regulamento deve prever mecanismos de proteção e defesa das PME europeias contra a 
concorrência desleal por parte de países extracomunitários, respeitando, contudo, a 
legislação existente em matéria de concorrência e comércio livre. 
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Alteração 289
Konrad Szymański, Vicky Ford

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Medidas destinadas a promover a 
cooperação na elaboração de políticas e o 
intercâmbio de boas práticas entre os 
Estados-Membros, outros países 
participantes no programa e os principais 
concorrentes da União, e a analisar os
aspetos internacionais das políticas de 
competitividade;

(b) Medidas destinadas a promover a 
cooperação na elaboração de políticas e o 
intercâmbio de boas práticas entre os 
Estados-Membros, outros países 
participantes no programa e os principais 
parceiros comerciais da União a nível 
mundial;

Or. en

Alteração 290
Bendt Bendtsen

Proposta de regulamento
Artigo 6 – ponto 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Medidas para melhorar as 
condições-quadro, nomeadamente para as 
PME, através da redução do ónus 
administrativo. Essas medidas podem 
incluir, entre outras:
– o estabelecimento de objetivos de 
redução líquida a nível qualitativo e 
quantitativo tendo em conta a legislação 
em vigor bem como a nova legislação que 
entre em vigor após o estabelecimento dos 
objetivos;
– a criação de grupos de peritos 
independentes que prestem consultoria à 
Comissão sobre a redução do ónus 
administrativo associado à legislação da 
União;
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– informação e intercâmbio de melhores 
práticas em matéria de transposição da 
legislação da UE para o direito nacional, 
incluindo a realização sistemática de um 
teste de PME.

Or. en

Alteração 291
Vasilica Viorica Dăncilă

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

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Medidas para incentivar a 
cooperação no intercâmbio de boas 
práticas entre as partes interessadas;

Or. en

Alteração 292
Ivo Belet

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

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Apoio ao intercâmbio de melhores 
práticas, cooperação e informação entre 
organizações representativas de PME;

Or. en

Alteração 293
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.° 2 – alínea c)
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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 microempresas e das PME e 
cooperação entre os decisores políticos, 
para que, nomeadamente, lhes seja mais 
fácil aceder aos programas e às medidas.

Or. ro

Alteração 294
Inês Cristina Zuber

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 MPME e cooperação entre os 
decisores políticos, para que, os fundos 
comunitários sejam comprovadamente 
transferidos e envolvidos nas MPME e
nomeadamente lhes seja mais fácil aceder 
aos programas e às medidas;

Or. pt

Alteração 295
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.° 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, em cooperação com as 
associações de PME enquanto porta-vozes 
das PME, cooperação entre os decisores 
políticos, para que, nomeadamente, lhes 
seja mais fácil aceder aos programas e às 
medidas.
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Or. de

Alteração 296
Henri Weber, Catherine Trautmann

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 e entre estes e as organizações de 
PME, para que, nomeadamente, lhes seja 
mais fácil aceder aos programas e às 
medidas.

Or. fr

Alteração 297
Kent Johansson

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, a sociedade civil e o setor 
empresarial, para que, nomeadamente, lhes 
seja mais fácil aceder aos programas e às 
medidas.

Or. en

Alteração 298
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea c)
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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, assegurando a coerência com os 
princípios da Lei das Pequenas Empresas 
e dedicando particular atenção ao papel 
que as autoridades locais podem 
desempenhar.

Or. it

Justificação

É necessário ter em conta as pequenas empresas e os princípios orientadores da Lei das 
Pequenas Empresas, em particular "Think Small First"; as autoridades locais devem ser 
igualmente envolvidas, pois conhecem as PME do seu território e as suas necessidades.  

Alteração 299
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

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 a nível europeu, regional e 
nacional, incluindo o Horizonte 2020 e os 
Fundos Estruturais.

Or. en

Alteração 300
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

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

Justificação

O Tratado de Lisboa reconhece a importância do turismo, sublinha as competências 
específicas da União neste domínio e este programa aplicará essas competências. Por 
conseguinte, é necessário apresentar informações mais pormenorizadas no texto.

Alteração 301
Reinhard Bütikofer
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Apoio às PME na aplicação da 
legislação, na avaliação e melhoria do seu 
desempenho ambiental e energético, na 
melhoria das suas competências e 
qualificações, no desenvolvimento de 
novos modelos de negócio sustentáveis e 
de cadeias de valor que utilizem os 
recursos de forma eficiente.

Or. en

Alteração 302
Patrizia Toia

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

(c-A) Apoio ao agrupamento, incluindo a 
criação de clusters e redes transnacionais, 
e ao alargamento das PME;

Or. it

Alteração 303
Marian-Jean Marinescu

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 da União no setor do turismo, por 
exemplo, incentivando a cooperação entre 
os Estados-Membros através do 
intercâmbio de boas práticas.

Or. en

Alteração 304
Ivo Belet

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

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Apoio à criação de 
redes/intercâmbio de 
experiência/melhores práticas entre 
organizações representativas de PME 
sobre a implementação da lei das 
pequenas empresas. 

Or. en
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Alteração 305
Josefa Andrés Barea

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

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Medidas destinadas a aplicar os 
princípios "think small first" e "only 
once" da Lei das Pequenas Empresas.

Or. es

Alteração 306
Edit Herczog

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

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Apoio ao desenvolvimento de 
sistemas para ajudar os cidadãos 
europeus a criar empresas e a aceder a 
mercados fora do seu Estado-Membro, de 
forma a aproveitar melhor o potencial do 
mercado único europeu;

Or. hu

Alteração 307
Maria Da Graça Carvalho

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

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Deve ser concedida prioridade ao 
apoio às empresas privadas, em particular 
às PME, para a introdução no mercado 
de ideias inovadoras do ponto de vista 
ambiental.
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Or. en

Alteração 308
Edit Herczog

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

Texto da Comissão Alteração

(c-B) Criação de uma base de 
conhecimentos e de um sistema de ensino 
eletrónico para as empresas europeias nas 
línguas dos 27 Estados-Membros, 
juntamente com um registo de consultores 
e uma plataforma de consultoria em 
linha, permitindo um acesso rápido e fácil 
a informações específicas de cada 
Estado-Membro. 

Or. hu

Alteração 309
Josefa Andrés Barea

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-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

Justificação

O turismo representa um importante setor económico na União, e as suas empresas 
contribuem substancialmente para o crescimento e o emprego.
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Alteração 310
Inês Cristina Zuber

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 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 pode apoiar iniciativas em 
prol da criação de indústrias competitivas 
baseadas em atividades transectoriais em 
áreas caracterizadas por uma proporção 
elevada de MPME e por um elevado 
contributo para o PIB dos Estados-
Membros, bem como da União. Tais 
iniciativas irão estimular o 
desenvolvimento das produções nacionais,
aumentar a produtividade, a eficiência dos 
recursos, a sustentabilidade e a 
responsabilidade social das empresas, 
permitindo um crescimento económico de 
fulcral importância para fazer face aos 
problemas sociais decorrentes da crise 
sistémica, nomeadamente para países de 
mais frágeis economias.

Or. pt

Alteração 311
Silvia-Adriana Ţicău

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 

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 microempresas e PME e por 
um elevado contributo para o aumento da 
taxa de emprego e do PIB da União. Tais 
iniciativas irão estimular o 
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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.

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.

Or. ro

Alteração 312
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 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 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, e da 
criação de indústrias inovadoras, 
nomeadamente indústrias criativas 
relacionadas com as inovações em 
matéria de TIC. 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.

Or. it

Justificação

Para aumentar a competitividade das PME europeias, é necessário colocar a tónica nas 
indústrias inovadoras e criativas.
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Alteração 313
Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 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 bens e serviços assentes 
nos modelos de negócio mais competitivos, 
produtos e processos melhorados, 
estruturas organizacionais alteradas ou 
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

Justificação

As atividades devem concentrar-se em iniciativas transectoriais que beneficiem o maior 
número possível de PME. Para além de modelos de negócio competitivos e cadeias de valor 
modificadas, o surgimento de indústrias competitivas pode beneficiar de produtos e processos 
melhorados e estruturas organizacionais alteradas.

Alteração 314
Konrad Szymański

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode apoiar iniciativas em 
prol da criação de indústrias competitivas 
baseadas em atividades transectoriais em 

3. A Comissão pode apoiar iniciativas em 
prol da criação de indústrias competitivas 
em áreas caracterizadas por uma proporção 



AM\905685PT.doc 129/131 PE491.338v01-00

PT

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.

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 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.

Or. en

Justificação

A limitação às atividades transectoriais não se justifica.

Alteração 315
Josefa Andrés Barea

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

Justificação

A Comissão deve poder apoiar iniciativas de setores específicos.

Alteração 316
Amalia Sartori, Carlo Fidanza
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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

Justificação

A Comissão deve poder apoiar iniciativas de setores específicos.

Alteração 265
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. O enquadramento financeiro para a 
execução do programa é 2,522 mil milhões 
de euros, dos quais pelo menos [1,4 mil 
milhões de euros/55,5%] serão afetados a 
instrumentos financeiros.

Or. sl

Alteração 317
Patrizia Toia

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão procederá à elaboração 
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de indicadores sobre o espírito 
empresarial das PME e à recolha dos
dados pertinentes. Os dados devem ser 
recolhidos a nível local e reunidos a nível 
europeu a fim de garantir a sua 
comparabilidade e a compreensão das 
boas práticas ou das falhas de 
funcionamento.

Or. it

Justificação

Para desenvolver estratégias eficazes em prol das PME, é oportuno dispor de indicadores
válidos que permitam a reunião dos dados e a sua comparação a fim de evitar falhas de 
funcionamento.


