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Alteração 318
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. ro

Alteração 319
Henri Weber

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. A Comissão contribui para a promoção 
do espírito empresarial mediante a 
melhoria das condições de enquadramento 
que afetam o desenvolvimento do espírito 
empresarial. A Comissão apoia um 
ambiente empresarial favorável à criação, 
ao desenvolvimento, ao crescimento e à 
transmissão das empresas, nomeadamente 
no caso das micro e pequenas empresas.

Or. fr

Alteração 320
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 321
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. A Comissão contribui para a promoção 
do espírito empresarial mediante a 
melhoria das condições de enquadramento 
que afetam o desenvolvimento do espírito 
empresarial, harmonizando a legislação 
em vigor e reduzindo os encargos 
burocráticos suportados pelas PME nos 
diferentes Estados-Membros. A Comissão 
apoia um ambiente empresarial favorável 
ao desenvolvimento, ao crescimento e à 
consolidação das empresas.

Or. it

Justificação

Há que prestar igualmente apoio às empresas nas fases do ciclo de vida que se seguem ao 
arranque, reforçando a sua posição no mercado (consolidação) através de uma 
reorganização competitiva/reestruturação destinada a fazer face aos novos desafios da 
economia, bem como harmonizando a legislação.
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Alteração 322
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. A Comissão contribui para a promoção 
do espírito empresarial mediante a 
melhoria das condições de enquadramento 
que afetam o desenvolvimento do espírito 
empresarial. A Comissão apoia um 
ambiente empresarial favorável ao 
desenvolvimento e ao crescimento das 
empresas, dando especial atenção às 
estratégias e necessidades das PME.

Or. en

Alteração 323
Konrad Szymański, Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 324
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

empresários, empresários novos e 
potenciais e às mulheres, aos artesãos, 
bem como a grupos-alvo específicos.

Or. fr

Alteração 325
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Será prestada particular atenção a jovens 
empresários, empresários novos e 
potenciais e às mulheres, bem como a 
grupos-alvo específicos, tais como 
empresários de idades compreendidas 
entre os 30 e 60 anos atingidos pela crise.

Or. it

Justificação

A crise económica atingiu fortemente os empresários com mais de 50 anos, pelo que é 
necessário incluí-los nas categorias a que a Comissão deve dedicar uma atenção particular.

Alteração 326
Kent Johansson

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en



AM\908222PT.doc 7/106 PE492.830v01-00

PT

Alteração 327
Reinhard Bütikofer
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Será prestada particular atenção a jovens 
empresários, empresários novos e 
potenciais e às mulheres, bem como a 
grupos-alvo específicos, por exemplo, 
migrantes e grupos socialmente 
desfavorecidos ou vulneráveis, como as 
pessoas com deficiência.

Or. en

Alteração 328
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Será prestada particular atenção a jovens 
empresários, empresários novos e 
potenciais e às mulheres, bem como a 
grupos-alvo específicos, incluindo os 
empresários veteranos, cuja experiência e 
cujas redes informais se podem revelar de 
grande valor.

Or. en

Justificação

Convém não subestimar o papel dos cidadãos veteranos em termos de empreendedorismo. 
Atendendo à sua experiência e aos seus contactos, os cidadãos veteranos podem dar um 
contributo significativo para a constituição de empresas e ser assim membros ativos de uma 
sociedade em curso de envelhecimento.
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Alteração 329
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 330
Edit Herczog

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Será prestada particular atenção a jovens 
empresários, empresários novos e 
potenciais e às mulheres, bem como, por 
conseguinte, a organismos específicos,
possuidores de conhecimentos técnicos, 
que os apoiem.

Or. hu

Alteração 331
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão pode promover a criação 



AM\908222PT.doc 9/106 PE492.830v01-00

PT

de redes de infraestruturas para a 
recuperação das artes e ofícios, das suas 
competências e técnicas tradicionais, que 
estão associados ao património cultural e 
ao setor do luxo.

Or. en

Alteração 332
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode apoiar as medidas dos 
Estados-Membros para promover a 
educação, as competências e as atitudes 
favoráveis ao espírito empresarial, em 
especial entre os potenciais e os novos 
empresários.

3. A Comissão pode apoiar as medidas dos 
Estados-Membros e das regiões para 
promover a educação, as competências e as 
atitudes favoráveis ao espírito empresarial, 
nomeadamente a nível local, em especial 
entre os potenciais e os novos empresários, 
inclusivamente através de formas de 
tutoria e mentoria dos empresários (figura 
da gestão temporária).

Or. it

Justificação

É oportuno fazer referência a iniciativas bem-sucedidas lançadas a nível regional para 
apoiar o crescimento das empresas através da mentoria (tutoria, consultoria, etc.) por parte 
de figuras profissionais externas à empresa.

Alteração 333
Edit Herczog

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode apoiar as medidas dos 
Estados-Membros para promover a 

3. A Comissão pode apoiar as medidas dos 
Estados-Membros para promover a 
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educação, as competências e as atitudes 
favoráveis ao espírito empresarial, em 
especial entre os potenciais e os novos 
empresários.

educação, as competências e as atitudes 
favoráveis ao espírito empresarial, em 
especial entre os potenciais e os novos 
empresários, bem como programas que 
promovam o trabalho por conta própria e 
a opção pelo empreendedorismo entre os 
jovens aspirantes a empresários.

Or. hu

Alteração 334
Bendt Bendtsen

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode apoiar as medidas dos 
Estados-Membros para promover a 
educação, as competências e as atitudes 
favoráveis ao espírito empresarial, em 
especial entre os potenciais e os novos 
empresários.

3. A Comissão pode apoiar as medidas dos 
Estados-Membros para promover a 
educação, as competências e as atitudes 
favoráveis ao espírito empresarial, em 
especial entre os potenciais e os novos 
empresários, bem como a promoção de 
iniciativas destinadas a apoiar uma 
segunda oportunidade para empresários 
anteriormente falidos.

Or. en

Alteração 335
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3 -A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão apoia as ações 
empresariais destinadas às PME do setor 
do turismo, a fim de patrocinar um 
turismo de qualidade e sustentável, 
nomeadamente através da identificação 
de boas práticas suscetíveis de beneficiar 
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setores específicos, como o turismo 
balnear e costeiro.

Or. it

Alteração 336
Edit Herczog

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Deve ser dada especial atenção à 
eliminação do desemprego jovem, 
motivando os jovens desempregados a 
tornar-se trabalhadores por conta própria 
e empresários, tendo em conta as 
especializações do grupo-alvo e utilizando 
o conhecimento específico sobre o grupo-
alvo das organizações de jovens 
empresários;

Or. hu

Alteração 337
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Vittorio Prodi

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão pode reforçar a 
educação dos potenciais empresários 
através dos programas Aprendizagem ao 
Longo da Vida e Erasmus para Todos, a 
fim de melhorar a respetiva capacidade 
tecnológica e a gestão de empresas.

Or. en
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Alteração 338
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão apoiará o reforço de 
capacidades das organizações 
intermediárias de PME, com vista a 
melhorar a qualidade e disponibilidade de 
aconselhamento às pequenas e médias 
empresas na área da responsabilidade 
social das empresas.

Or. en

Alteração 339
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. A Comissão pode apoiar as medidas 
dos Estados-Membros que visem a 
concessão de benefícios fiscais às PME.

Or. it

Justificação

Na atual época de crise, considera-se necessário favorecer todas as ações, nomeadamente a 
nível nacional, que fomentem o crescimento e a consolidação das empresas.

Alteração 340
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3-C (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-C. A Comissão apoia a criação, nos 
Estados-Membros, de empresas spin-off 
universitárias e de aceleradores e 
incubadoras de empresas.

Or. it

Justificação

É necessário desenvolver e consolidar o papel que as universidades podem desempenhar na 
criação de novas empresas e no fornecimento de ideias.

Alteração 341
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. A Comissão apoia as ações destinadas a 
melhorar o acesso das PME ao 
financiamento nas suas fases de arranque, 
de crescimento e de transmissão, que 
complementem a utilização de 
instrumentos financeiros destinados às 
PME, pelos Estados-Membros a nível 
nacional, regional e local. Para garantir a 
complementaridade, tais ações serão objeto 
de uma estreita coordenação com as 
empreendidas no âmbito da política de 
coesão, do programa Horizonte 2020 e ao 
nível nacional, regional ou local. Essas 
ações destinam-se a incentivar a oferta de 
financiamento do capital de risco e de 
empréstimos.

Or. en

Justificação

Aditamento à alteração 41 (projeto de relatório): os instrumentos financeiros utilizados ao 
abrigo do presente programa deverão ser complementares dos mecanismos existentes ao 
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nível nacional, regional e local. Além das autoridades nacionais e regionais, as autoridades 
locais, por exemplo, municipais, desempenham também um papel importante com vista a 
facilitar o acesso das PME a financiamentos.

Alteração 342
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Alteração 343
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão apoia as ações destinadas a 
melhorar o acesso das PME ao 
financiamento nas suas fases de arranque e 
de crescimento, que complementem a 
utilização de instrumentos financeiros 
destinados às PME, pelos Estados-

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

Membros a nível nacional e regional. Para 
garantir a complementaridade, tais ações 
serão objeto de uma estreita coordenação 
com as empreendidas no âmbito da política 
de coesão ao nível nacional. Essas ações 
destinam-se a incentivar a oferta de 
financiamento do capital de risco e de 
empréstimos. A Comissão presta especial 
atenção à visibilidade do financiamento 
comunitário concedido às PME, a fim de 
dar a conhecer e reconhecer o apoio da 
União Europeia.

Or. fr

Alteração 344
Henri Weber, Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 345
Hermann Winkler
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 346
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. ro

Alteração 347
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. A Comissão apoia as ações destinadas a 
melhorar o acesso das PME ao 
financiamento nas suas fases de arranque e 
de crescimento, que complementem a 
utilização de instrumentos financeiros 
destinados às PME, pelos Estados-
Membros a nível nacional e regional. Para 
garantir a complementaridade, tais ações 
serão objeto de uma estreita coordenação 
com as empreendidas no âmbito da política 
de coesão, do programa Horizonte 2020 e 
ao nível nacional. Essas ações destinam-se 
a incentivar a oferta de financiamento do 
capital de risco e de empréstimos.

Or. en

Alteração 348
Reinhard Bütikofer
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão apoia as ações destinadas a 
melhorar o acesso das PME ao 
financiamento nas suas fases de arranque e 
de crescimento, que complementem a 
utilização de instrumentos financeiros 
destinados às PME, pelos Estados-

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

Membros a nível nacional e regional. Para 
garantir a complementaridade, tais ações 
serão objeto de uma estreita coordenação 
com as empreendidas no âmbito do 
programa Horizonte 2020, da política de 
coesão e ao nível nacional e regional. 
Essas ações destinam-se a incentivar a 
oferta e a absorção de capital semente,
financiamento por parte de «business 
angels», capital, quase-capital e
empréstimos.

Or. en

Alteração 349
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Entre as ações descritas no n.º 1, a 
Comissão desenvolve medidas em função 
da procura de mercado para melhorar o 
financiamento transfronteiras e 
multinacional, dessa forma ajudando as 
PME a internacionalizar as suas 
atividades/os seus negócios, em 
conformidade com a legislação da União.

2. Entre as ações descritas no n.º 1, a 
Comissão desenvolve medidas em função 
da procura de mercado para melhorar o 
financiamento transfronteiras e 
multinacional, dessa forma ajudando as 
PME a internacionalizar as suas 
atividades/os seus negócios ou estabelecer 
alianças e fusões com outras PME, em 
conformidade com a legislação da União.

Or. it

Justificação

Deve ser apoiado o agrupamento e o alargamento das PME sempre que daí resulte um valor 
acrescentado para a competitividade.

Alteração 355
Josefa Andrés Barea

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. es

Justificação

Há que estabelecer uma distinção entre as ações destinadas a melhorar o acesso ao mercado 
e as ações de informação, consultoria e acompanhamento das empresas. Por conseguinte, 
propõe-se a divisão do artigo 9.º em dois artigos separados.

Alteração 350
Edit Herczog

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Por forma a colmatar as lacunas de 
financiamento no ciclo de vida das 
empresas, é necessário favorecer a 
assistência tendente a que as empresas 
start-up, inovadoras, entrem o mais 
depressa possível na fase de crescimento e 
promover o progresso das empresas start-
up até uma fase em que sejam capazes de 
atrair capitais. Tal será facilitado por 
novos projetos prontos para receber o 
mais depressa possível capital semente e 
capital de risco, sendo o objetivo o de 
promover o crescimento do mercado de 
capital de risco e, por conseguinte, das 
empresas (e da economia da UE).

Or. hu
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Alteração 351
Reinhard Bütikofer
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. No âmbito das iniciativas destinadas 
a melhorar o acesso ao financiamento, as 
atividades desenvolvidas assegurarão que 
o acesso a um instrumento financeiro seja 
acompanhado por uma orientação 
apropriada sobre o acesso a possibilidades 
de «mentoring», mecanismos de 
«coaching» e obtenção de serviços 
destinados às empresas baseadas no 
conhecimento, que podem ser cruciais 
para assegurar o acesso aos fundos.

Or. en

Justificação

Não basta disponibilizar instrumentos financeiros às PME sem lhes proporcionar acesso a 
«mentoring» e aconselhamento apropriados. As competências técnicas e as capacidades no 
domínio da gestão (por exemplo, para a elaboração de um bom plano de negócios) podem ser 
tão cruciais como a disponibilidade de financiamento. A existência de possibilidades de 
financiamento através de instrumentos financeiros tem que ser acompanhada, consoante 
necessário, por possibilidades em matéria de «coaching» e «mentoring».

Alteração 352
Reinhard Bütikofer
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. No âmbito das ações mencionadas no 
n.º 1, a Comissão examinará a 
possibilidade de apoiar, desenvolver ou 
enquadrar um instrumento financeiro 
inovador, que possa ser vantajoso para as 
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PME, por exemplo, um mecanismo de 
financiamento coletivo («crowdfunding»), 
em consulta com os intervenientes 
relevantes, incluindo organizações 
representativas de PME.

Or. en

Justificação

O «crowdfunding» permite o investimento de um conjunto mais numeroso de pequenos 
investidores, geralmente através de portais da Internet, em projetos e pequenas empresas. 
Nos Estados Unidos, foi adotado um diploma denominado «Jumpstart Our Business Startups 
Act» («JOBS Act»), destinado a encorajar o financiamento de pequenas empresas e prevendo 
um quadro legal do «crowdfunding» com base no equilíbrio entre a proteção dos investidores 
e a promoção do crescimento económico.

Alteração 353
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os pormenores das ações referidas no n.º 
1 do presente artigo são enumerados no 
anexo II.

3. Os pormenores das ações referidas no n.º 
1 do presente artigo são enumerados no 
artigo 14.º, n.º 1-A.

Or. sl

Alteração 354
Henri Weber, Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 9 – título

Texto da Comissão Alteração

Ações para melhorar o acesso aos 
mercados

Ações para melhorar o acesso aos 
mercados e o acesso a serviços de apoio

Or. fr
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Alteração 356
Konrad Szymański

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. A fim de continuar a melhorar a 
competitividade e o acesso aos mercados 
das empresas da União, a Comissão 
mantém o seu apoio à Rede Europeia de 
Empresas. A Rede Europeia de Empresas 
não substituirá nem duplicará, mas 
completará, a atividade das organizações 
existentes no setor das PME e 
microempresas, e basear-se-á, de 
preferência, nas organizações 
representativas de PME. As modalidades 
de concretização territorial da Rede 
Europeia de Empresas deverão refletir a 
diversidade das PME e propiciar sinergias 
e a coerência com o papel já 
desempenhado pelas organizações 
representativas de PME.

Or. en

Justificação

Em muitas regiões as organizações representativas de PME estão desligadas da Rede 
Europeia de Empresas e, por esta razão, não é possível constituir uma rede entre as 
empresas e as organizações de empresas.

Alteração 357
Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de continuar a melhorar a 
competitividade e o acesso aos mercados 

1. A fim de continuar a melhorar a 
competitividade e o acesso aos mercados 



AM\908222PT.doc 23/106 PE492.830v01-00

PT

das empresas da União, a Comissão 
mantém o seu apoio à Rede Europeia de 
Empresas.

das empresas da União, a Comissão 
mantém o seu apoio à Rede Europeia de 
Empresas. As atividades futuras da rede 
devem prosseguir, desenvolver e reforçar 
as suas atividades atuais. A rede faculta 
serviços integrados de apoio para 
empresas às PME europeias que 
pretendam explorar as possibilidades 
existentes no mercado único e em países 
terceiros.

Or. en

Justificação

A experiência e a capacidade técnica da rede deverão servir futuramente para desenvolver 
mais o seu apoio às PME. Além disso, seria útil uma descrição mais detalhada da ação 
planeada.

Alteração 358
Reinhard Bütikofer
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. A fim de continuar a melhorar a 
competitividade e o acesso aos mercados 
das empresas da União, a Comissão 
mantém o seu apoio à Rede Europeia de 
Empresas. A Comissão deve, contudo, 
avaliar a eficácia, a governação e a 
repartição geográfica da rede com vista a 
melhorar a absorção dos serviços 
propostos pelas PME, melhorar a 
participação dos intervenientes relevantes 
na governação da rede e garantir uma 
repartição geográfica mais equilibrada.

Or. en
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Alteração 359
Maurice Ponga

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. A fim de continuar a melhorar a 
competitividade e o acesso aos mercados 
das empresas da União, bem como das 
empresas dos países e territórios 
ultramarinos associados à União, a 
Comissão mantém o seu apoio à Rede 
Europeia de Empresas.

Or. fr

Alteração 360
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. A fim de continuar a melhorar a 
competitividade e o acesso aos mercados 
das empresas da União, a Comissão alarga 
o seu apoio à Rede Europeia de Empresas, 
sem, contudo, criar duplicações 
desnecessárias.

Or. de

Alteração 361
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

competitividade e o acesso aos mercados 
das empresas da União, a Comissão 
mantém o seu apoio à Rede Europeia de 
Empresas, verificando a eficácia dos 
atores da rede a nível local.

Or. it

Alteração 362
Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Entre outras, as ações empreendidas 
no âmbito da rede podem incluir:
(a) Serviços de informação e 
aconselhamento sobre iniciativas e 
legislação da UE;
(b) Apoio ao reforço das capacidades de 
gestão com vista a aumentar a 
competitividade das PME;
(c) Apoio à melhoria do conhecimento das 
PME no domínio financeiro;
(d) Medidas com vista a aumentar o 
acesso das PME a apoio técnico na área 
da eficiência energética, do clima e do 
ambiente;
(e) Promoção de outras fontes de 
financiamento da UE;
(f) Facilitação de parcerias 
transfronteiras no domínio das empresas, 
da I&D, da tecnologia e da inovação;
(g) Disponibilidade de um canal de 
comunicação entre as PME e a Comissão.

Or. en

Justificação

Seria útil inserir uma descrição de possíveis tarefas da rede, mas que não deverá ser 
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demasiado prescritiva e que deverá dar margem de adaptação à evolução futura.

Alteração 363
Henri Weber

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. A Comissão pode apoiar ações 
destinadas a melhorar o acesso das PME ao 
mercado único, incluindo ações de 
informação e de sensibilização. Apoia, 
designadamente, as ações de 
acompanhamento das PME realizadas 
pelas suas organizações representativas a 
nível europeu ou nacional e, 
nomeadamente, ações com os seguintes 
objetivos:
- execução do programa,
- conformidade das PME com a legislação 
comunitária,
- simplificação do acesso das PME aos 
programas e aos financiamentos 
europeus,
- identificação de boas práticas e 
cooperação entre estas organizações.

Or. fr

Alteração 364
Josefa Andrés Barea

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. A Comissão pode apoiar ações 
destinadas a melhorar o acesso das PME ao 
mercado único, incluindo ações de 
informação e de sensibilização e medidas 
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informação e de sensibilização. destinadas a promover a participação das 
PME e das microempresas no processo de 
elaboração e adaptação dos requisitos e 
normas europeus, bem como o seu 
cumprimento pelas empresas.

Or. es

Alteração 365
Reinhard Bütikofer
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. A Comissão apoia ações destinadas a 
melhorar o acesso das PME ao mercado 
único, incluindo ações de informação e de 
sensibilização. A Comissão apoia também 
o reforço da participação das 
organizações representativas de PME no 
desenvolvimento de iniciativas no domínio 
das políticas relativas ao mercado interno, 
por exemplo, contratos públicos, 
processos de normalização e regimes de 
propriedade intelectual.

Or. en

Alteração 366
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 367
Kent Johansson

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 368
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 369
Henri Weber

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. No âmbito da aplicação do presente 
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artigo, a Comissão presta especial atenção 
às micro e pequenas empresas, bem como 
à coerência das ações realizadas a título 
dos n.ºs 1 e 2.

Or. fr

Alteração 370
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. As medidas específicas têm por objetivo 
facilitar o acesso das PME a mercados fora 
da União e reforçar a presença nesses 
mercados dos serviços de apoio existentes. 
Para evitar duplicações, a Comissão 
procederá primeiro a um levantamento 
das possibilidades de aconselhamento já 
existentes neste domínio, antes de serem 
criados quaisquer novos serviços de 
consultadoria. Numa próxima fase, serão 
consultadas as organizações 
representativas das PME, a fim de 
identificar as necessidades das empresas. 
O programa pode oferecer apoio às PME 
no tocante a normas e direitos de 
propriedade intelectual em países terceiros 
prioritários.

Or. de

Alteração 371
Konrad Szymański, Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

tenham por objetivo facilitar o acesso das 
PME a mercados fora da União, 
nomeadamente facultando informações 
sobre os entraves à entrada nos mercados 
e as oportunidades de negócio e 
melhorando os serviços de apoio no 
tocante a informação sobre normas, 
contratos públicos e direitos de 
propriedade intelectual em países terceiros 
prioritários. Essas medidas devem ser 
complementares, mas não redundantes, 
em relação às atividades principais de 
promoção do comércio.

Or. en

Alteração 372
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. As medidas específicas têm por objetivo
facilitar o acesso das PME a mercados fora 
da União e reforçar a presença nesses 
mercados dos serviços de apoio existentes,
como a disponibilização de ferramentas 
de diagnóstico, a difusão da informação e 
um apoio destinado a perenizar a 
atividade internacional dessas empresas.
O programa pode oferecer apoio às PME 
no tocante a normas e direitos de 
propriedade intelectual em países terceiros 
prioritários. É visado o conjunto das 
necessidades das PME, sejam elas primo-
exportadoras, exportadoras ocasionais ou 
exportadoras confirmadas.

Or. fr

Alteração 373
Amalia Sartori
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Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. As medidas específicas têm por objetivo 
facilitar o acesso das PME a mercados fora 
da União e reforçar a presença nesses 
mercados dos serviços de apoio existentes. 
O programa oferece apoio às PME, 
nomeadamente facultando informações 
sobre os entraves ao acesso aos mercados 
e as oportunidades de negócio e 
melhorando os serviços de apoio em áreas 
como as normas e os direitos de 
propriedade intelectual em países terceiros 
prioritários.

Or. en

Justificação

Seria útil inserir uma descrição mais detalhada de possíveis atividades com vista a apoiar a 
internacionalização de PME, mas que não deverá ser demasiado prescritiva e que deverá dar 
margem de adaptação à evolução futura.

Alteração 374
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it
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Justificação

Considera-se oportuno apoiar as empresas nas fases de penetração no mercado único e nos 
mercados fora da UE. O conhecimento dos procedimentos aduaneiros e a reorganização com 
base em boas práticas atenuarão os riscos de distorção do comércio de bens e serviços.

Alteração 375
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As ações ao abrigo do programa visam 
promover a cooperação industrial 
internacional, incluindo o diálogo 
industrial e regulamentar com países 
terceiros. As medidas específicas visam 
reduzir as diferenças entre os quadros 
normativos para os produtos industriais da 
União e de outros países, em matéria de 
política industrial e melhoria do ambiente 
empresarial.

4. As ações ao abrigo do programa visam 
promover a cooperação industrial 
internacional e a cooperação no setor 
terciário ligado às empresas, incluindo o 
diálogo industrial e regulamentar com 
países terceiros. As medidas específicas 
visam reduzir as diferenças entre os 
quadros normativos para os produtos 
industriais e os serviços da União e de 
outros países, em matéria de política 
industrial e melhoria do ambiente 
empresarial.

Or. it

Justificação

No que se refere às ações e indicadores, é desejável reequilibrar a avaliação do impacto do 
programa COSME, que visa apoiar, para além das empresas industriais, as empresas de 
serviços e do turismo.

Alteração 376
Rachida Dati

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As ações ao abrigo do programa visam 
promover a cooperação industrial 

4. As ações ao abrigo do Programa visam 
promover a cooperação industrial 
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internacional, incluindo o diálogo 
industrial e regulamentar com países 
terceiros. As medidas específicas visam 
reduzir as diferenças entre os quadros 
normativos para os produtos industriais da 
União e de outros países, em matéria de 
política industrial e melhoria do ambiente 
empresarial.

internacional, incluindo o diálogo e a 
reciprocidade industriais e 
regulamentares com países terceiros. As 
medidas específicas visam reduzir as 
diferenças entre os quadros normativos 
para os produtos industriais da União e de 
outros países, em matéria de política 
industrial e melhoria do ambiente 
empresarial.

Or. fr

Justificação

As ações da União devem visar uma estrita aplicação do princípio da reciprocidade, com 
vista a garantir uma verdadeira igualdade de acesso ao mercado europeu.

Alteração 377
Konrad Szymański

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As ações ao abrigo do programa visam 
promover a cooperação industrial
internacional, incluindo o diálogo 
industrial e regulamentar com países 
terceiros. As medidas específicas visam 
reduzir as diferenças entre os quadros 
normativos para os produtos industriais da 
União e de outros países, em matéria de 
política industrial e melhoria do ambiente 
empresarial.

4. As ações ao abrigo do programa visam 
promover a cooperação internacional, 
incluindo o diálogo industrial e 
regulamentar com países terceiros. As 
medidas específicas visam reduzir as 
diferenças entre os quadros normativos 
para os produtos da União e de outros 
países, em matéria de política para as 
empresas e melhoria do ambiente 
empresarial.

Or. en

Justificação

Dever-se-á suprimir a palavra «industrial/industriais». Não há nenhuma razão para limitar
as ações em questão à cooperação industrial, aos produtos industriais e à política industrial.
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Alteração 378
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão apoiará medidas 
destinadas a assegurar a participação das 
PME no processo de normalização 
europeu e internacional, de modo a 
adaptar as normas e os requisitos 
europeus e internacionais às necessidades 
e particularidades das PME e facilitar a 
aplicação destas normas pelas PME.

Or. en

(A normalização é geralmente considerada um instrumento importante para permitir o 
acesso aos mercados, tornando as normas mais facilmente acessíveis e menos dispendiosas.)

Alteração 379
Rachida Dati

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. As medidas específicas visam 
assegurar uma adjudicação justa dos 
contratos públicos às PME que produzem 
na Europa. Uma parte equivalente a 20% 
dos contratos públicos deve ser reservada 
a estas empresas.

Or. fr

Justificação

Certos concorrentes da União favorecem as suas próprias empresas quando da atribuição 
dos contratos públicos. No intuito de proteger os nossos empregos e a competitividade das 
nossas empresas, a União Europeia deve reservar uma parte dos seus contratos públicos a 
empresas que produzem na Europa. Desta maneira, as PME podem consolidar-se e 
desenvolver-se e, consequentemente, terão uma maior capacidade de enfrentar a 
concorrência internacional.
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Alteração 380
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Proposta de regulamento
Artigo 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A
Rede Europeia de Empresas

1. A Comissão mantém o apoio à Rede 
Europeia de Empresas (a «rede») por 
forma a facultar serviços integrados de 
apoio para empresas, nomeadamente a 
PME.
Tendo em conta a experiência e as 
competências comprovadas das redes 
europeias de apoio para empresas já 
existentes, pode ser concedido apoio 
financeiro aos participantes nas redes 
com vista à prestação de, nomeadamente:
(a) Serviços de informação e 
aconselhamento, feedback, cooperação 
empresarial e internacionalização no 
mercado único e em países terceiros;
(b) Serviços de inovação e transferência 
de tecnologia e conhecimentos;
(c) Serviços de incentivo à participação 
das PME nos programas europeus, 
incluindo o programa Horizonte 2020 e os 
fundos estruturais.
2. Os pormenores sobre estes serviços 
figuram no anexo II-A.
3. Os serviços prestados pela rede em 
nome de outros programas da União são 
financiados por esses programas.
4. Tendo em vista a adoção de outras 
medidas destinadas a melhorar o 
desempenho da rede, a Comissão deve 
examinar as diferentes estruturas de 
governação e os padrões de utilização do 
conjunto dos Estados-Membros em 
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colaboração com as organizações de PME 
e os serviços para a inovação.

Or. en

Alteração 381
Josefa Andrés Barea

Proposta de regulamento
Artigo 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A
Ações em matéria de informação, 

consultoria e acompanhamento das 
empresas

1. A Comissão facilita o acesso das 
organizações de PME aos programas da 
União e prevê medidas de assistência 
técnica destinadas a prestar informação e 
consultoria às PME. 
2. A fim de continuar a melhorar a 
competitividade das empresas da União e 
o seu acesso aos mercados, a Comissão 
mantém o seu apoio à Rede Europeia de 
Empresas, cuja atividade deve ser 
definida em concertação com as 
organizações europeias que representam 
as PME.

Or. es

Justificação

Uma das prioridades deve ser garantir o acesso de todas as PME à informação, consultoria e 
acompanhamento.

Alteração 382
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 9-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A
Ações para melhorar o acompanhamento 
das PME e o acesso a serviços de apoio

1. No intuito de realizar uma ação 
destinada a facilitar a informação e o 
aconselhamento das PME, a Comissão 
mantém o seu apoio à Rede Europeia de 
Empresas (REE). Com vista a melhorar a 
clareza para as PME e a promover um 
acompanhamento coerente, esta rede 
coopera estreitamente com as diferentes 
redes existentes a nível local, regional e 
nacional.
2. A Comissão apoia também as ações de 
acompanhamento das PME realizadas 
pelas suas organizações representativas a 
nível europeu ou nacional, mormente as 
ações com os seguintes objetivos:
Execução do programa
- conformidade das PME com a 
regulamentação comunitária,
- simplificação do acesso das PME aos 
programas e financiamentos europeus,
- identificação de boas práticas e 
cooperação entre estas organizações.
3. No âmbito da aplicação do presente 
artigo, a Comissão presta especial atenção 
às micro e pequenas empresas, bem como 
à coerência das ações realizadas a título 
dos n.ºs 1 e 2.

Or. fr

Justificação

Cumpre incentivar a sinergia e a racionalização das ações que visam o acompanhamento e o 
apoio das PME, a fim de contribuir para a criação dos balcões únicos.

Alteração 383
Konrad Szymański, Vicky Ford
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Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Para executar o programa, a Comissão 
adota separadamente programas de 
trabalho anuais para instrumentos 
financeiros e não financeiros em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 16.º, n.º 2. Os 
programas de trabalho anuais estabelecem 
os objetivos a realizar, os resultados 
esperados, o método de execução e os 
respetivos montantes totais. Incluem ainda 
uma descrição das ações a financiar, uma 
indicação do montante atribuído a cada 
ação, um calendário indicativo da 
execução, o perfil de pagamentos, 
informações essenciais sobre os 
instrumentos financeiros, por exemplo, o 
nível de garantia, e a relação com o 
programa Horizonte 2020, bem como 
indicadores adequados para monitorizar a 
eficácia em termos de produção de 
resultados e de concretização dos 
objetivos. Inclui as prioridades, os critérios 
essenciais de avaliação e a taxa máxima de 
cofinanciamento aplicáveis às subvenções.

Or. en

Justificação

É importante assegurar a coerência entre os instrumentos financeiros COSME e Horizonte 
2020.

Alteração 384
Kent Johansson

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão deve promover o 
estabelecimento de sistemas em linha, 
integrados e de fácil utilização, que 
assegurem a disponibilização de todas as 
informações e programas relevantes para 
as PME, por exemplo, procedimentos de 
candidatura, prazos, regras e 
regulamentos, visão geral dos projetos em 
curso e concluídos e relatórios.

Or. en

Alteração 385
Reinhard Bütikofer
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O programa de trabalho é elaborado 
em consulta com as organizações de 
intervenientes, incluindo não só as 
organizações representativas de PME mas 
também outros intervenientes, por 
exemplo, organismos de normalização, 
organizações de trabalhadores e 
organizações ambientais.

Or. en

Alteração 386
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A elaboração, a aplicação e a 
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avaliação do programa anual são objeto 
de consulta das organizações europeias 
das empresas, bem como das PME.

Or. fr

Alteração 387
Henri Weber

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A elaboração, a aplicação e a 
avaliação do programa anual são objeto 
de consulta das organizações europeias 
das empresas, bem como das PME.

Or. fr

Alteração 388
Kent Johansson

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Identificação de boas práticas e 
abordagens políticas, bem como o seu 
desenvolvimento;

(b) Identificação e difusão de boas práticas 
e abordagens políticas, bem como o seu 
desenvolvimento;

Or. en

Alteração 389
Reinhard Bütikofer
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Identificação de boas práticas e 
abordagens políticas, bem como o seu 
desenvolvimento;

(b) Identificação de boas práticas e 
abordagens políticas, bem como o seu 
desenvolvimento e difusão;

Or. en

Alteração 390
Gaston Franco

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 391
Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

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

(c) Controlos de adequação da legislação 
existente e avaliações de impacto das 
novas medidas da União de particular 
importância para a competitividade das 
empresas, com vista a identificar áreas da 
legislação em vigor que devam ser 
simplificadas e garantir que os encargos 
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para as PME sejam minimizados nos 
domínios em que são propostas novas 
medidas legislativas;

Or. en

Alteração 392
Henri Weber

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 393
Hermann Winkler

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

Texto da Comissão Alteração

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

(c) Avaliações de impacto das medidas da 
União de particular importância para a 
competitividade das empresas, 
nomeadamente das PME, com vista a 
identificar áreas da legislação em vigor que 
devam ser simplificadas, ou domínios em 
que a necessidade de novas medidas 
legislativas se faz sentir, mediante a 
realização de um teste às PME, que 
corresponda ao princípio «pensar 
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primeiro em pequena escala» e inclua 
uma análise exaustiva de todas as 
possibilidades de simplificação, 
especialmente vocacionadas para as 
pequenas empresas;

Or. de

Alteração 394
Konrad Szymański, Vicky Ford

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

Texto da Comissão Alteração

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

(c) Controlos de adequação da legislação 
existente e avaliações de impacto das 
novas medidas da União de particular 
importância para a competitividade das 
empresas, com vista a identificar áreas da 
legislação em vigor que devam ser 
simplificadas ou em que possam ser 
aplicadas isenções específicas às PME, e 
garantir que os encargos para as PME 
sejam minimizados nos domínios em que a 
necessidade de novas medidas legislativas 
se faz sentir;

Or. en

Justificação

A execução de controlos de adequação é também importante para permitir reexaminar a 
legislação existente e procurar minimizar os encargos para as empresas da UE, 
particularmente as PME.

Alteração 395
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Na alínea d), relativa à «avaliação da legislação suscetível de afetar as empresas», importa 
clarificar que estas duas medidas serão executadas dando especial atenção às PME e, mais 
particularmente, microempresas e pequenas empresas. Trata-se também da aplicação 
pragmática do princípio «Think Small First».

Alteração 396
Henri Weber

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 397
Konrad Szymański

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

Texto da Comissão Alteração

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

afetar as empresas, em particular as PME, 
da política industrial e das medidas 
especificamente relacionadas com 
competitividade;

Or. en

Alteração 398
Gaston Franco

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 399
Henri Weber, Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea d-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Acompanhamento e avaliação da 
aplicação do Small Business Act e da 
abordagem «Think Small First».

Or. fr

Alteração 400
Reinhard Bütikofer
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Estas medidas de apoio previstas no n.º 1 
não fazem necessariamente parte dos 
programas de trabalho anuais referidos no 
artigo 10.º.

2. Estas medidas de apoio previstas no n.º 1 
fazem parte dos programas de trabalho 
anuais referidos no artigo 10.º.

Or. en

Alteração 401
Konrad Szymański, Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Estas medidas de apoio previstas no n.º 1 
não fazem necessariamente parte dos 
programas de trabalho anuais referidos no 
artigo 10.º.

2. Estas medidas de apoio previstas no n.º 1 
não fazem necessariamente parte dos 
programas de trabalho anuais referidos no 
artigo 10.º e devem ter um custo não 
superior a [2,5%] do envelope financeiro 
do programa.

Or. en

Alteração 402
Reinhard Bütikofer
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão elabora um relatório anual 
de monitorização onde analisa a eficiência 
e a eficácia das ações apoiadas, em termos 
de execução financeira, resultados 
alcançados e, sempre que possível, impacto 
obtido. O relatório inclui a informação 

2. A Comissão elabora um relatório anual 
de monitorização onde analisa a eficiência 
e a eficácia das ações apoiadas, em termos 
de execução financeira, resultados 
alcançados e, sempre que possível, impacto 
obtido. O relatório inclui a informação 
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sobre o montante das despesas relacionadas 
com o clima e o impacto do apoio aos 
objetivos relacionados com as alterações 
climáticas na medida em que a recolha 
desta informação não crie mais encargos 
injustificados para as PME.

sobre o montante das despesas relacionadas 
com o clima e o impacto do apoio aos 
objetivos relacionados com as alterações 
climáticas na medida em que a recolha 
desta informação não crie mais encargos 
injustificados para as PME. O relatório 
anual é apresentado à comissão 
competente do Parlamento Europeu e 
disponibilizado ao público.

Or. en

Alteração 403
Kent Johansson

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O mais tardar em 2018, a Comissão 
elabora um relatório de avaliação sobre a 
consecução dos objetivos de todas as ações 
apoiadas pelo programa, ao nível de 
resultados e impactos, eficiência na 
utilização dos recursos e seu valor 
acrescentado europeu, tendo em vista a 
tomada de uma decisão quanto à 
renovação, modificação ou suspensão das 
medidas. A avaliação examina além disso 
as possibilidades de simplificação, a 
coerência interna e externa, a manutenção 
da pertinência de todos os objetivos, assim 
como a contribuição das medidas para as 
prioridades da União em termos de 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. A Comissão tem em conta os 
resultados das avaliações do impacto a 
longo prazo das medidas precedentes.

3. O mais tardar em 2018, a Comissão 
elabora um relatório de avaliação sobre a 
consecução dos objetivos de todas as ações 
apoiadas pelo programa, ao nível de 
resultados e impactos, eficiência na 
utilização dos recursos, taxa de 
acessibilidade pelos grupos de 
destinatários e seu valor acrescentado 
europeu, tendo em vista a tomada de uma 
decisão quanto à renovação, modificação 
ou suspensão das medidas. A avaliação 
examina além disso as possibilidades de 
simplificação, a coerência interna e 
externa, a manutenção da pertinência de 
todos os objetivos, assim como a 
contribuição das medidas para as 
prioridades da União em termos de 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. A Comissão tem em conta os 
resultados das avaliações do impacto a 
longo prazo das medidas precedentes.

Or. en
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Alteração 404
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Será desenvolvido um conjunto de 
indicadores de desempenho para avaliar 
em que medida foram alcançados os 
objetivos das ações apoiadas pelo 
programa. Os indicadores devem ser 
avaliados em função de referências de 
base, previamente definidas, que reflitam 
a situação antes da aplicação das ações.

Suprimido

Or. en

Justificação

Dado que os indicadores serão definidos no presente regulamento pelos colegisladores, é 
desnecessário desenvolver mais indicadores.

Alteração 405
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Será desenvolvido um conjunto de 
indicadores de desempenho para avaliar em 
que medida foram alcançados os objetivos 
das ações apoiadas pelo programa. Os 
indicadores devem ser avaliados em função 
de referências de base, previamente 
definidas, que reflitam a situação antes da 
aplicação das ações.

5. Será desenvolvido, em cooperação com 
peritos e intervenientes relevantes, 
incluindo organizações representativas de 
PME, autoridades regionais e 
intermediários financeiros, um conjunto 
de indicadores de desempenho para avaliar 
em que medida foram alcançados os 
objetivos das ações apoiadas pelo 
programa. Os indicadores devem ser 
avaliados em função de referências de 
base, previamente definidas, que reflitam a 
situação antes da aplicação das ações.

Or. en
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Alteração 406
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os instrumentos financeiros no âmbito 
do programa devem ser explorados com o 
objetivo de facilitar o acesso ao 
financiamento das PME com potencial de 
crescimento, contemplando também as 
suas fases de arranque e de transmissão. 
Os instrumentos financeiros incluem um 
instrumento de capital próprio e um 
mecanismo de garantia de empréstimo. A 
afetação de fundos aos diferentes 
mecanismos deve basear-se na procura do 
mercado e ter em conta as opiniões de 
organizações representativas de PME, 
autoridades regionais e intermediários 
financeiros.

Or. en

Alteração 407
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 408
Fiona Hall

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 409
Henri Weber, Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os instrumentos financeiros no âmbito 
do programa devem ser explorados com o 
objetivo de facilitar o acesso ao 
financiamento das PME com potencial de 
crescimento e/ou em todas as fases do seu 
ciclo de vida. Os instrumentos financeiros 
incluem um instrumento de capital próprio 
e um mecanismo de garantia de 
empréstimo.

Or. fr
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Alteração 410
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 411
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Justificação

Harmonização com as alterações introduzidas no artigo 8.º
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Alteração 412
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O mecanismo de capital próprio do 
Programa Competitividade e PME e o 
mecanismo de capital próprio para o 
crescimento (EFG) perfazem a moldura 
de um instrumento único da União para 
apoiar com capital próprio o crescimento 
das empresas da União e a IDT, desde 
uma fase precoce (incluindo o capital de 
semente) até à fase de crescimento 
financeiramente apoiada pelo programa 
Horizonte 2020 e pelo presente programa.
O EFG recorrerá ao mesmo sistema de 
realização que o mecanismo de capital 
próprio para a IDT, a estabelecer no 
âmbito do programa Horizonte 2020, 
segundo os termos a seguir.
O mecanismo de garantia de empréstimo 
(LGF) fará parte de um instrumento 
único de financiamento por empréstimos 
da UE destinado ao crescimento e à IDT 
das empresas, com o mesmo sistema de 
concretização que a vertente procura do 
mecanismo de financiamento por 
empréstimos de Horizonte 2020 (RSI II), 
segundo os termos a seguir. 
Os mecanismos de capital próprio e 
garantia de empréstimo são conformes às 
disposições relativas a instrumentos 
financeiros previstas no Regulamento 
Financeiro e no ato delegado que 
substitui as regras de execução, bem como 
com mais requisitos específicos de 
funcionamento que a Comissão fixará nas 
suas orientações.
Os mecanismos de capital próprio e 
garantia de empréstimo complementam a 
utilização que os Estados-Membros 
fizerem dos instrumentos financeiros 



AM\908222PT.doc 53/106 PE492.830v01-00

PT

destinados às PME no quadro da política 
de coesão. Os mecanismos de capital 
próprio e garantia de empréstimo podem, 
se adequado, permitir a reunião de 
recursos financeiros com os Estados-
Membros que queiram contribuir com 
uma parte do investimento que receberam 
dos Fundos Estruturais, em conformidade 
com o [artigo 33.º, n.º 1, alínea a) do 
regulamento dos Fundos Estruturais]. As 
receitas e os reembolsos relacionados com 
o Mecanismo a favor das PME 
Inovadoras e de Elevado Crescimento 
(MIC 2), ao abrigo do programa-quadro 
de Competitividade e Inovação, serão 
atribuídos ao programa Competitividade e 
PME. 
Os instrumentos financeiros destinados a 
PME orientadas para o crescimento são 
executados em conformidade com as 
regras da União pertinentes em matéria 
de auxílios estatais.

Or. sl

Alteração 413
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. O EFG centra-se nos fundos que 
facultam capital de risco e financiamento 
intermédio, como os empréstimos 
subordinados e participativos, à expansão 
e ao crescimento das empresas, em 
particular as que operam além-fronteiras, 
mas também pode investir nas fases 
precoces das empresas em conjunto com o 
mecanismo de capital próprio para a IDT, 
no âmbito de Horizonte 2020. Neste 
último caso, o investimento do EFG não 
excede 20% do total do investimento da 
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União, exceto nos casos de fundos 
multifase, em que o financiamento do 
EFG e do mecanismo de capital próprio 
para a IDT serão fornecidos 
proporcionalmente, consoante a política 
de investimento dos fundos. O EFG evita 
o capital para a aquisição de empresas ou 
de substituição destinado ao seu 
desmantelamento. A Comissão pode 
decidir alterar o limite de 20 % à luz das 
alterações do mercado. 
O apoio assumirá a forma de um dos 
seguintes investimentos:
(a) Diretamente pelo Fundo Europeu de 
Investimentos (FEI) ou outras instituições 
responsáveis pela execução em nome da 
Comissão; ou
(b) Por fundos de fundos ou veículos de 
investimento que investem além-
fronteiras, estabelecidos pelo FEI ou 
outras entidades responsáveis pela 
execução em nome da Comissão 
juntamente com investidores privados 
e/ou instituições financeiras públicas 
nacionais

Or. sl

Alteração 414
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-C. O LGF será gerido pelo FEI ou 
outras instituições financeiras 
responsáveis pela execução em nome da 
Comissão. O mecanismo faculta:
(a) Contragarantias e outros mecanismos 
de partilha de risco para os mecanismos 
de garantia
(b) Garantias diretas e outros mecanismos 
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de partilha de risco para outros 
intermediários financeiros que satisfaçam 
os critérios de elegibilidade.
O LGF é composto pelas duas vertentes 
seguintes:
A primeira ação, financiamento de 
empréstimos por empréstimos, incluindo 
empréstimos subordinados ou 
participativos, ou locação financeira, 
reduz as dificuldades específicas que as 
PME enfrentam para obter 
financiamento, quer devido à sua 
perceção de elevado risco ou à 
insuficiência de garantias à sua 
disposição. 
A segunda ação, de titularização das 
carteiras de créditos concedidos às 
PME, destina-se a mobilizar meios 
suplementares de financiamento através 
de empréstimos para PME, no âmbito de 
acordos adequados de partilha de riscos 
com as instituições em causa. 
Para que estas transações beneficiem de 
apoio, as instituições emissoras devem 
comprometer-se a consagrar uma parte 
significativa da liquidez gerada ou dos 
capitais mobilizados à concessão de novos 
empréstimos às PME num prazo razoável. 
O montante deste novo financiamento de 
empréstimos será calculado em função do 
montante do risco de carteira garantido e 
será negociado, juntamente com o prazo, 
individualmente com cada uma das 
instituições emissoras.
Exceto no caso de empréstimos da 
carteira titularizada, o LGF garante 
empréstimos com uma maturidade 
mínima de 12 meses. O LGF é concebido 
de modo a ser possível informar sobre as 
PME inovadoras apoiadas, quer em 
termos de número quer de volume de 
empréstimos.

Or. sl
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Alteração 415
Henri Weber, Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 416
Konrad Szymański, Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 417
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 418
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os mecanismos de capital próprio e 
garantia de empréstimo podem 
complementar a utilização que os 
Estados-Membros fizerem dos 
instrumentos financeiros destinados às 
PME no quadro da política de coesão.

Or. en
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Alteração 419
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Os mecanismos de capital próprio e 
de garantia de empréstimo podem, se 
adequado, permitir a reunião de recursos 
financeiros com os Estados-Membros 
e/ou as regiões que queiram contribuir 
com uma parte do investimento que 
receberam dos Fundos Estruturais, em 
conformidade com o [artigo 33.º, n.º 1, 
alínea a) do regulamento dos Fundos 
Estruturais].

Or. en

Alteração 420
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os instrumentos financeiros 
associados ao presente programa devem 
funcionar em estreita coordenação com os 
mecanismos de dívida e de capital próprio 
associados ao programa Horizonte 2020, 
tendo em vista a criação de um 
instrumento único para os intermediários 
e permitir às PME identificar o programa 
que melhor corresponda às suas 
necessidades através de uma fonte comum 
de informação.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa clarificar que, enquanto não se pode esperar que os intermediários 
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financeiros funcionem com instrumentos financeiros tanto associados ao programa COSME 
como ao programa Horizonte 2020, ambos os programas deverão ser objeto de uma estreita 
coordenação, por forma a facultar aos intermediários um instrumento único e orientar as 
PME para o programa de apoio que melhor corresponda às suas necessidades através de 
uma fonte comum de informação, por exemplo, uma página da Internet destinada a este fim 
pela UE.

Alteração 421
Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão e os Estados-Membros 
devem tomar medidas adequadas com 
vista à difusão de informação sobre os 
instrumentos financeiros disponíveis 
junto das PME e dos intermediários.

Or. en

Alteração 422
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Os instrumentos financeiros 
destinados a PME são executados em 
conformidade com a legislação da UE 
aplicável em matéria de auxílios estatais. 
As condições de eventual exclusão dos 
instrumentos financeiros em relação às 
regras em matéria de auxílios estatais são 
claramente enunciadas nas orientações e 
nos manuais relativos ao programa.

Or. en
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Justificação

A fim de simplificar os procedimentos e facilitar o acesso ao programa COSME, as condições 
de eventual exclusão dos instrumentos financeiros em relação às regras em matéria de 
auxílios estatais (por exemplo, limiar de aplicação ou condições contratuais) deverão ser 
claramente enunciadas nas orientações e nos manuais relativos ao programa COSME.

Alteração 423
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. É necessário garantir que as 
informações relativas à disponibilidade 
dos instrumentos financeiros cheguem 
aos níveis locais. Os procedimentos para a 
utilização dos instrumentos financeiros 
devem ser iguais em todos os Estados-
Membros e ser objeto de simplificação e 
publicação.

Or. it

Alteração 424
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. A Comissão elabora contratos 
obrigatórios com os intermediários 
financeiros nos quais seja estipulada a 
obrigatoriedade de publicitar esses 
instrumentos.

Or. it
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Justificação

O financiamento concedido pela Comissão deve ser adequadamente publicitado e conhecido.

Alteração 425
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 4-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-C. Prevê-se a possibilidade de cumular 
os instrumentos financeiros de garantia 
europeus com os instrumentos nacionais e 
regionais e de utilizar os fundos 
estruturais como garantia financeira.

Or. it

Justificação

Perante a necessidade de acesso ao crédito das PME, é oportuno garantir a possibilidade de 
cumulação de todos os instrumentos financeiros.

Alteração 426
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 4-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-D. Os instrumentos financeiros devem 
poder ser utilizados em combinação com 
os outros fundos europeus, em particular 
com os fundos estruturais.

Or. it
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Alteração 427
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 14.º-A
Mecanismo de capital próprio para o 

crescimento
1. O mecanismo de capital próprio do 
Programa Competitividade e PME e o 
mecanismo de capital próprio para o 
crescimento (EFG) perfazem a moldura 
de um instrumento único da UE para 
apoiar com capital próprio o crescimento 
das empresas da UE e a IDT, desde uma 
fase precoce (incluindo o capital de 
semente) até à fase de crescimento 
financeiramente apoiada pelo programa 
Horizonte 2020 e pelo presente programa, 
utilizando instrumentos desenvolvidos em 
interdependência.
2. O EFG centra-se nos fundos que 
facultam capital de risco e financiamento 
intermédio, como os empréstimos 
subordinados e participativos, à expansão 
e ao crescimento das empresas, em 
particular as que operam além-fronteiras, 
mas também pode investir nas fases 
precoces das empresas em conjunto com o 
mecanismo de capital próprio para a IDT, 
no âmbito de Horizonte 2020. Neste 
último caso, o investimento do EFG não 
excede 20 % do total do investimento da 
UE, exceto nos casos de fundos multifase, 
em que o financiamento do EFG e do 
mecanismo de capital próprio para a IDT 
serão fornecidos proporcionalmente, 
consoante a política de investimento dos 
fundos. O EFG evita o capital para a 
aquisição de empresas ou de substituição 
destinado ao seu desmantelamento. A 
Comissão pode decidir alterar o limite de 
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20 % à luz das alterações do mercado.
3. O apoio assumirá a forma de um dos 
seguintes investimentos:
(a) Diretamente pelo Fundo Europeu de 
Investimentos (FEI) ou outras instituições 
responsáveis pela execução em nome da 
Comissão; or
(b) Por fundos de fundos ou veículos de 
investimento que investem além-
fronteiras, estabelecidos pelo FEI ou 
outras entidades responsáveis pela 
execução em nome da Comissão 
juntamente com investidores privados 
e/ou instituições financeiras públicas 
nacionais.

Or. en

Alteração 428
Andrzej Grzyb

Proposta de regulamento
Artigo 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 14.º-A
Mecanismo de garantia de empréstimo

1. O mecanismo de garantia de 
empréstimo (LGF) proporciona:
(a) Contragarantias e outros mecanismos 
de partilha de risco para os mecanismos 
de garantia;
(b) Garantias diretas e outros mecanismos 
de partilha de risco para outros 
intermediários financeiros que satisfaçam 
os critérios de elegibilidade.
2. O mecanismo de garantia de 
empréstimo utiliza no seu funcionamento 
o mesmo sistema que o mecanismo de 
financiamento por empréstimos em 
função da procura para as PME do 
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programa Horizonte 2020. O mecanismo 
de garantia de empréstimo é composto 
pelos seguintes elementos:
(a) Financiamento sob a forma de 
empréstimos, incluindo empréstimos 
subordinados ou participativos, ou 
locação financeira, que reduz as 
dificuldades específicas que as PME 
enfrentam para obter financiamento, quer 
devido à perceção de um elevado risco 
associado às PME quer devido à 
insuficiência das garantias à sua 
disposição;
(b) Titularização das carteiras de créditos 
concedidos às PME, que se destina a 
mobilizar meios suplementares de 
financiamento através de empréstimos 
para PME, no âmbito de acordos 
adequados de partilha de riscos com as 
instituições em causa. Para que estas 
transações beneficiem de apoio, as 
instituições emissoras devem 
comprometer-se a consagrar uma parte 
significativa da liquidez gerada ou dos 
capitais mobilizados à concessão de novos 
empréstimos às PME num prazo razoável. 
O montante deste novo financiamento de 
empréstimos será calculado em função do 
montante do risco de carteira garantido e 
será negociado, juntamente com o prazo, 
individualmente com cada uma das 
instituições emissoras.
(c) O LGF garante empréstimos, exceto 
na carteira titularizada, até 1.000.000 de 
euros e maturidade mínima de 12 meses. 
O LGF é concebido de modo a ser 
possível informar sobre as PME 
inovadoras apoiadas, quer em termos de 
número quer de volume de empréstimos.

Or. en

Alteração 429
Gaston Franco
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Proposta de regulamento
Artigo 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 14.º-A
Instrumento EFG (Mecanismo de Capital 

Próprio para o Crescimento)
1. O instrumento EFG centra-se em 
fundos que facultam: capital de risco e 
financiamento intermédio, como os 
empréstimos subordinados e participativos 
a empresas em expansão ou em fase de 
crescimento, nomeadamente às que 
operam em mercados além-fronteiras, 
possibilitando também os investimentos 
em fundos em fases precoces, em 
conjunto com o mecanismo de 
mobilização de capital próprio para a 
investigação e inovação no âmbito da 
iniciativa Horizonte 2020, e que fornecem 
mecanismos de coinvestimento para 
«business angels». No caso do 
investimento numa fase inicial da 
empresa, o investimento do instrumento 
EFG não deve exceder 20% do 
investimento total da União, exceto nos 
casos de fundos multifase ou "fundos de 
fundos", em que o financiamento do EFG 
e do instrumento EFG para a 
investigação e inovação deve ser 
fornecido de acordo com o método de pro 
rata, com base na política de investimento 
dos fundos. A Comissão evita o capital de 
resgate ou de substituição destinado ao 
desmantelamento de uma empresa 
adquirida. A Comissão pode decidir 
alterar o limiar de 20% à luz da evolução 
das condições do mercado.
2. O instrumento "capital de risco" do 
Programa, o EFG, é aplicado enquanto 
vertente de um instrumento único da 
União para apoiar com capital de risco o 
crescimento, a investigação e a inovação 
das empresas da União, desde uma fase 
inicial (capital de semente) até à fase de 
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crescimento financeiramente apoiada pela 
iniciativa Horizonte 2020 e pelo presente 
programa.
O EFG utiliza o mesmo mecanismo que o 
instrumento"capital de risco" para a I&D 
a aplicar no quadro do PQ Horizonte 
2020.
3. O apoio do EFG assume a forma de um 
dos seguintes investimentos:
a) Diretamente pelo Fundo Europeu de 
Investimentos (FEI) ou por outras 
entidades responsáveis pela execução em 
nome da Comissão; ou
b) Fundos de fundos públicos e privados 
ou veículos de investimento que investem 
além-fronteiras, estabelecidos pelo FEI 
ou por outras entidades responsáveis pela 
execução em nome da Comissão, 
juntamente com investidores privados 
e/ou instituições financeiras públicas;
4. O EFG investe em fundos 
intermediários de capital de risco que 
investem em PME, geralmente em fases 
de expansão e crescimento. Os 
investimentos feitos no âmbito do 
instrumento EFG são de longo prazo, ou 
seja, envolvem geralmente posições de 5 a 
15 anos em fundos de capital de risco. Em 
todo o caso, os investimentos do EFG não 
podem ser realizados por um período 
superior a 20 anos a contar da data de 
assinatura da convenção entre a 
Comissão e a entidade responsável pela 
sua execução.

Or. fr

Alteração 430
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 14-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 14.º-B
Fundo de fundos de capital de risco

À luz da situação muito difícil do mercado 
europeu de capital de risco e tendo em 
conta a situação de urgência, deveria ser 
possível estabelecer um projeto-piloto 
para um fundo de fundos de capital de 
risco antes do próximo período 
orçamental de 2014-2020, financiado 
parcialmente por fundos comunitários 
não utilizados, a par de outros 
investidores.

Or. fr

Justificação

O capital de risco é uma fonte vital de financiamento para as empresas inovadoras em fase 
de arranque e PME europeias de elevado crescimento, as quais acedem com muita 
dificuldade ao financiamento bancário.  A criação de um projeto-piloto de fundos de fundos 
de capital de risco, que permita maximizar o efeito de alavanca do orçamento comunitário, 
contribuirá para a luta contra a crise. A UE dotar-se-á, assim, de um instrumento financeiro 
operacional para o início da próxima programação financeira (2014-2020).

Alteração 431
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão é assistida por um comité. 
Esse comité é um comité na aceção do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.

1. A Comissão é assistida por um comité 
que consulta as partes interessadas. Esse 
comité é um comité na aceção do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.

Or. fr
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Alteração 432
Kent Johansson

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão é assistida por um comité. 
Esse comité é um comité na aceção do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.

1. A Comissão é assistida por um comité. 
Esse comité é um comité na aceção do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011. É 
promovido o equilíbrio de género na 
composição do comité.

Or. en

Alteração 433
Konrad Szymański, Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que se faça referência ao 
presente número, é aplicável o artigo 5.º do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.

2. Sempre que se faça referência ao 
presente número, é aplicável o artigo 5.º do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011. Quando 
o comité não emite parecer, a Comissão 
não adota o projeto de ato de execução, 
sendo aplicável o disposto no artigo 5.º, 
n.º 4, terceiro parágrafo, do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.

Or. en

Justificação

Com a presente alteração, nenhuma proposta de programa anual de trabalho poderia ser 
adotada na ausência de parecer (isto é, na eventualidade de uma minoria de bloqueio se opor 
à proposta).  Nessa circunstância, a Comissão ou altera a sua proposta ou a remete ao 
comité de recurso.

Alteração 434
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Serão atribuídos poderes à Comissão 
para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 18.º, relativos a 
alterações a aspetos pormenorizados das 
ações específicas estabelecidas no anexo 
II do presente regulamento, se a evolução 
dos mercados económicos assim o exigir, 
ou em conformidade com os resultados 
alcançados pelo mecanismo de garantia 
de empréstimo (LGF) do programa de 
competitividade e inovação e pelo 
instrumento de partilha de riscos (RSI) do 
7.ºPQ, para o mecanismo financeiro de 
partilha de riscos.

2. Em relação aos instrumentos 
financeiros, serão atribuídos poderes à 
Comissão para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 18.º, relativos a 
alterações da quota de investimento do 
EFG em relação ao investimento total da 
UE em fundos de capital de risco para as 
fases precoces e da composição das 
carteiras de empréstimos titularizados.

Or. en

Alteração 435
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se imperativos de urgência assim o 
exigirem, tais como a rápida alteração das 
condições económicas, o procedimento 
previsto no artigo 19.º aplica-se aos atos 
delegados adotados ao abrigo do presente 
artigo.

Suprimido

Or. en

Alteração 436
Konrad Szymański, Vicky Ford
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Proposta de regulamento
Artigo 19

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º Suprimido
Procedimento de urgência
1. Os atos delegados adotados nos termos 
do presente artigo entram em vigor 
imediatamente e são aplicáveis desde que 
não tenha sido formulada qualquer 
objeção em conformidade com o n.º 2. A 
notificação do ato delegado ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho expõe 
os motivos que justificam o recurso ao 
procedimento de urgência.
2. Tanto o Parlamento Europeu como o 
Conselho podem formular objeções a um 
ato delegado nos termos do procedimento 
a que se refere o artigo 18.º, n.º 5. Nesse 
caso, a Comissão deve revogar o ato sem 
demora na sequência da notificação do 
Parlamento Europeu ou do Conselho 
sobre a decisão de formular objeções.

Or. en

Alteração 437
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 19

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º Suprimido
Procedimento de urgência
1. Os atos delegados adotados nos termos 
do presente artigo entram em vigor 
imediatamente e são aplicáveis desde que 
não tenha sido formulada qualquer 
objeção em conformidade com o n.º 2. A 
notificação do ato delegado ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho expõe 
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os motivos que justificam o recurso ao 
procedimento de urgência.
2. Tanto o Parlamento Europeu como o 
Conselho podem formular objeções a um 
ato delegado nos termos do procedimento 
a que se refere o artigo 18.º, n.º 5. Nesse 
caso, a Comissão deve revogar o ato sem 
demora na sequência da notificação do 
Parlamento Europeu ou do Conselho 
sobre a decisão de formular objeções.

Or. en
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Alteração 438
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Anexo I – Objetivo geral – ponto 1 – Reforçar a competitividade e sustentabilidade das empresas da União, incluindo no setor do 
turismo

Texto da Comissão

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

Indicador de impacto Situação atual Objetivo de longo prazo (2020) e etapa 
intermédia

Crescimento da competitividade industrial 2009: -3,1%, 2008: -0,3%, 2007: +0,7% Crescimento anual de 1 % e 5 % em 2015

2009: -3,1%
Alteração do ónus administrativo sobre as PME 
(n.º de dias para a criação de uma nova 
empresa)

Número de dias para criar uma nova PME: 7 dias úteis Redução do número de dias para criar uma nova PME:
3 dias úteis em 2020

Crescimento da produção fabril nas eco-
indústrias da UE (% de variação em relação ao 
ano anterior)

Crescimento anual de 6-7 % durante os últimos anos Crescimento anual de 8 %, em média, durante a 
próxima década; até 2015, realizar um aumento de 50 
% na produção

Alteração
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Objetivo geral: 1. Reforçar a competitividade sustentável das empresas da União, em particular as PME
Indicador de impacto Situação atual Objetivo de longo prazo (2020) e etapa 

intermédia
Aumento da competitividade das PME da União 
Europeia comparativamente à competitividade 
das PME dos principais concorrentes (maior 
crescimento da competitividade industrial da UE 
comparativamente aos principais concorrentes)

2009: -3,1%, 2008: -0,3%, 2007: +0,7% Crescimento anual de 1 %

Alteração do ónus administrativo e normativo 
sobre as PME (n.º de dias e custo para a criação 
de uma nova empresa, tempo necessário à 
obtenção das licenças e autorizações para iniciar 
e exercer a atividade específica de uma empresa)

Número de dias para criar uma nova PME em 2011: 6,5
dias úteis. 

Redução do número de dias para criar uma nova PME 
para 3 dias úteis 

Custo de constituição: 379 euros. Redução dos custos de constituição para 100 euros.1

Número de Estados-Membros que cumprem o objetivo 
previsto pela Lei das Pequenas Empresas relativo à 
redução para um mês do tempo necessário para obter 
licenças e autorizações (incluindo as licenças 
ambientais) para lançar e exercer a atividade específica 
de uma empresa: 2

Número de Estados-Membros que cumprem o objetivo 
previsto pela Lei das Pequenas Empresas relativo à 
redução para um mês do tempo necessário para obter 
licenças e autorizações (incluindo as licenças 
ambientais) para lançar e exercer a atividade específica 
de uma empresa: 242

Número de Estados-Membros com um balcão único 
para a constituição de empresas, para que os 
empresários possam cumprir todas as formalidades 
necessárias (por exemplo, registo, impostos, IVA, 
Segurança Social) através de um interlocutor 
administrativo único, seja físico (repartição), virtual 
(Internet) ou físico e virtual, em 2009: 18

Aumento do número de Estados-Membros com um 
balcão único para a constituição de empresas para 283

Intensidade energética da indústria da UE 
(consumo final de energia/VAB) (para a UE-23) 

2000: 0,18, 2005: 0,17, 2008: 0,16 2020: informação a completar

Produtividade material (VAB/tonelada de 2000: 0,29, 2003: 0,30, 2005: 0,29, 2006: 0,30, 2007: 2020: informação a completar



PE492.830v01-00 74/106 AM\908222PT.doc

PT

consumo direto de materiais) (para a UE-27) 0,30

Quota de PME da União que oferecem produtos 
ou serviços amigos do ambiente 

2011: 26% 2020: 38%

________________
1 As conclusões do Conselho «Competitividade» de 31 
de maio de 2011 convidaram os Estados-Membros a 
«reduzirem o tempo de constituição de uma nova 
empresa para 3 dias úteis e o custo para 100 euros até 
2012».

A análise da Lei das Pequenas Empresas convidou os 
Estados-Membros a reduzirem para um mês, até ao 
final de 2013, o tempo necessário para obter licenças e 
autorizações (incluindo as licenças ambientais) para 
lançar e exercer a atividade específica de uma empresa. 
24 Estados-Membros já reduziram o tempo necessário 
para 3 meses.
3 Segundo as conclusões do Conselho da primavera de 
2006, todos os Estados-Membros devem dispor de um 
balcão único ou de um sistema equivalente, para que 
todas as formalidades inerentes à constituição de uma 
sociedade possam ser cumpridas no mesmo local.

Or. en

Alteração 439
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Proposta de regulamento
Anexo I – Objetivo geral – ponto 1 – Reforçar a competitividade e sustentabilidade das empresas da União, incluindo no setor do 
turismo

Texto da Comissão

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

Indicador de impacto Situação atual Objetivo de longo prazo (2020) e etapa 
intermédia

Crescimento da competitividade industrial 2009: -3,1%, 2008: -0,3%, 2007: +0,7% Crescimento anual de 1 % e 5 % em 2015

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

Número de dias para criar uma nova PME: 7 dias úteis Redução do número de dias para criar uma nova PME: 
3 dias úteis em 2020 

Crescimento da produção fabril nas eco-
indústrias da UE (% de variação em relação ao 
ano anterior)

Crescimento anual de 6-7 % durante os últimos anos Crescimento anual de 8 %, em média, durante a 
próxima década; até 2015, realizar um aumento de 50 
% na produção

Alteração

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

Indicador de impacto Situação atual Objetivo de longo prazo (2020) e etapa 
intermédia

Crescimento da competitividade industrial 2009: -3,1%, 2008: -0,3%, 2007: +0,7% Crescimento anual de 1 % e 5 % em 2015

Alteração do ónus administrativo sobre as PME Número de dias para criar uma nova PME: 7 dias úteis Redução do número de dias para criar uma nova PME: 3 
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(n.º de dias para a criação de uma nova empresa e 
custos)

dias úteis em 2020 Custos: inferiores à média dos países 
de alto rendimento da OCDE.

Crescimento da produção fabril nas eco-indústrias 
da UE (% de variação em relação ao ano anterior)

Crescimento anual de 6-7 % durante os últimos anos Crescimento anual de 8 %, em média, durante a próxima 
década; até 2015, realizar um aumento de 50 % na 
produção

Or. en

Alteração 440
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Anexo I – Objetivo específico: Melhorar as condições de enquadramento da competitividade e do desenvolvimento sustentável das 
empresas da UE, incluindo no setor do turismo – Atividades para melhorar a competitividade

Texto da Comissão

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

Indicador de resultados Último resultado conhecido Objetivo a médio prazo (resultado) 2017
Atividades para melhorar a 
competitividade 
Número das medidas de simplificação 
adoptadas 

O programa de simplificação da Comissão foi atualizado
em 2010 e está em vias de realizar 25 % de redução da 
burocracia em 2012. Até 2010, realizaram-se por ano 5 

Cerca de 7 medidas de simplificação por ano



AM\908222PT.doc 77/106 PE492.830v01-00

PT

medidas de simplificação.

Número de controlos sobre a adequação da 
qualidade e o valor acrescentado das 
atividades

Foram lançados quatro controlos de adequação em 2010, 
incluindo às partes interessadas, sobre as políticas de 
ambiente, transportes, emprego e indústria. As 
informações obtidas incluíram observações sobre a 
legislação e o valor acrescentado das atividades.

A informação obtida com os controlos de adequação será 
alargada a outras políticas e conduzirá a simplificações 
com um impacto positivo sobre a indústria. Estão previstos 
cerca de doze controlos de adequação, com o objetivo de 
legislar melhor.

Nível de adoção por parte das empresas de 
instrumentos de produção e de produtos 
sustentáveis, incluindo as normas EMAS, 
rótulo ecológico e design ecológico

Cerca de 35 000 certificações ISO e 14001 EMS e 4 500 
registos EMAS, 18 000 licenças para o rótulo europeu da
UE (Ecolabel)

Um número significativo de empresas monitoriza o seu 
desempenho, aplica sistemas de gestão ambiental e alcança 
melhorias de produtividade de recursos e resultados 
ambientais. Uma parte significativa da produção é 
composta por produtos eficientes em termos ambientais e 
ecológicos

Alterações do Parlamento

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

Indicador de resultados Último resultado conhecido Objetivo a médio prazo (resultado) 2017
Atividades para melhorar a competitividade 
Número das medidas de simplificação adoptadas O programa de simplificação da Comissão foi atualizado 

em 2010 e está em vias de realizar 25 % de redução da 
burocracia em 2012. Até 2010, realizaram-se por ano 5 
medidas de simplificação.

Cerca de 7 medidas de simplificação por ano

Número de controlos sobre a adequação da qualidade e 
o valor acrescentado das atividades

Foram lançados quatro controlos de adequação em 2010, 
incluindo às partes interessadas, sobre as políticas de 
ambiente, transportes, emprego e indústria. As 
informações obtidas incluíram observações sobre a 
legislação e o valor acrescentado das atividades.

A informação obtida com os controlos de 
adequação será alargada a outras políticas e 
conduzirá a simplificações com um impacto 
positivo sobre a indústria. Estão previstos cerca de 
doze controlos de adequação, com o objetivo de 



PE492.830v01-00 78/106 AM\908222PT.doc

PT

legislar melhor.

Nível de adoção por parte das empresas de instrumentos 
de produção e de produtos sustentáveis, incluindo as 
normas EMAS, rótulo ecológico e design ecológico

Cerca de 35 000 certificações ISO e 14001 EMS e 4 500 
registos EMAS, 18 000 licenças para o rótulo europeu da 
UE (Ecolabel)

Um número significativo de empresas monitoriza 
o seu desempenho, aplica sistemas de gestão 
ambiental e de TI e alcança melhorias de 
produtividade de recursos e resultados ambientais. 
Uma parte significativa da produção é composta 
por produtos eficientes em termos ambientais e 
ecológicos

Nível de adoção das novas tecnologias por parte das 
empresas

Or. ro

Alteração 441
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Anexo I – Objetivo específico: Melhorar as condições de enquadramento da competitividade e do desenvolvimento sustentável das 
empresas da UE, incluindo no setor do turismo

Texto da Comissão

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

Indicador de resultados Último resultado conhecido Objetivo a médio prazo (resultado) 2017
Desenvolver a política das PME
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Número de Estados-Membros que 
utilizam o teste PME

Número de Estados-Membros que utilizam o 
teste PME: 15 EM

Número de Estados-Membros que utilizam o 
teste PME: 21 EM

Maior publicidade à escala da UE para os 
Prémios Europeus de Iniciativa 
Empresarial, incluindo publicações e 
anúncios nos meios de comunicação 
social em todos os Estados-Membros

Número de publicações/anúncios nos meios de 
comunicação social em todos os Estados-
Membros: 60 em 2010

Número de publicações/anúncios nos meios de 
comunicação social em todos os Estados-
Membros: 80

Redução de tempo e de procedimentos 
para criar novas empresas

Redução do tempo de arranque: 7 dias úteis Redução do tempo de arranque: 5 dias úteis

Alteração do Parlamento

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

Indicador de resultados Último resultado conhecido Objetivo a médio prazo (resultado) 2017
Desenvolver a política das PME
Número de Estados-Membros que 
utilizam o teste PME

Número de Estados-Membros que utilizam o 
teste PME: 15 EM

Número de Estados-Membros que utilizam o 
teste PME: 21 EM

Maior publicidade à escala da UE para os 
Prémios Europeus de Iniciativa 
Empresarial, incluindo publicações e 
anúncios nos meios de comunicação 
social em todos os Estados-Membros

Número de publicações/anúncios nos meios de 
comunicação social em todos os 
Estados-Membros: 60 em 2010

Número de publicações/anúncios nos meios de 
comunicação social em todos os 
Estados-Membros: 80

Redução de tempo e de procedimentos Redução do tempo de arranque: 7 dias úteis Redução do tempo de arranque: 3 dias úteis até 
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para criar novas empresas 2020

Or. it

Alteração 442
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de regulamento
Anexo I – Objetivo específico: Melhorar as condições de enquadramento da competitividade e do desenvolvimento sustentável das 
empresas da UE, incluindo no setor do turismo – Desenvolver a política das PME

Texto da Comissão

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

Indicador de resultados Último resultado conhecido Objetivo a médio prazo (resultado) 2017
Desenvolver a política das PME
Número de Estados-Membros que utilizam o teste 
PME

Número de Estados-Membros que utilizam o teste 
PME: 15 EM

Número de Estados-Membros que utilizam o teste 
PME: 21 EM

Maior publicidade à escala da UE para os Prémios 
Europeus de Iniciativa Empresarial, incluindo 
publicações e anúncios nos meios de comunicação 
social em todos os Estados-Membros

Número de publicações/anúncios nos meios de 
comunicação social em todos os Estados-Membros: 
60 em 2010

Número de publicações/anúncios nos meios de 
comunicação social em todos os Estados-Membros: 
80

Redução de tempo e de procedimentos para criar Redução do tempo de arranque: 7 dias úteis Redução do tempo de arranque: 5 dias úteis
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novas empresas

Alteração

Objetivo específico: Melhorar as condições de enquadramento da competitividade sustentável das empresas da UE, 
em especial das PME

Indicador de resultados Último resultado conhecido Objetivo a médio prazo (resultado) 2017
Desenvolver a política das PME
Número de Estados-Membros que utilizam o 
teste PME

Número de Estados-Membros que utilizam o teste 
PME: 15 EM

Número de Estados-Membros que utilizam o teste 
PME: 23 EM

Maior publicidade à escala da UE para os 
Prémios Europeus de Iniciativa Empresarial, 
incluindo publicações e anúncios nos meios 
de comunicação social em todos os Estados-
Membros

Número de publicações/anúncios nos meios de 
comunicação social em todos os Estados-Membros: 
60 em 2010

Número de publicações/anúncios nos meios de 
comunicação social em todos os Estados-Membros: 
80

Redução de tempo e de procedimentos para 
criar novas empresas

Redução do tempo de arranque: 7 dias úteis Redução do tempo de arranque: 4 dias úteis

Or. en

Alteração 443
Mario Pirillo
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Proposta de regulamento
Anexo I – Objetivo específico: Melhorar as condições de enquadramento da competitividade e do desenvolvimento sustentável das 
empresas da UE, incluindo no setor do turismo

Texto da Comissão

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

Indicador de resultados Último resultado conhecido Objetivo a médio prazo (resultado) 2017

Turismo
Número de candidaturas a 
financiamento

Número de candidaturas a financiamento 
(para todos os convites à apresentação de 
propostas) no total: cerca de 75 por ano 
(média de 2011)

Número de candidaturas a financiamento 
(para todos os convites à apresentação de 
propostas) no total: mais de 100 por ano

Percentagem de PME (e tendências) em 
candidaturas relacionadas com o 
financiamento para o turismo

Até à data, nenhum convite à apresentação de 
propostas foi diretamente destinado às PME

30 % de convites à apresentação de propostas 
diretamente dirigidos a PME

Número de entidades que adotaram o 
rótulo de qualidade do turismo europeu

Até à data nenhuma entidade adotou o rótulo 
de qualidade do turismo europeu (ação em 
elaboração)

Cobertura de 50 % dos regimes de avaliação 
elegíveis para participar no rótulo de 
qualidade do turismo europeu

Número de destinos a adotar modelos 
sustentáveis de desenvolvimento turístico 
promovidos pelos destinos europeus de 
excelência

Número de destinos europeus de excelência 
atribuídos no total - 98 (em média, 20 por ano 
– em 2007, 10, em 2008, 20, em 2009, 22, em 
2010, 25, e em 2011, 21)

200 ou mais destinos que adotam modelos 
sustentáveis de desenvolvimento turístico, 
promovidos pelos destinos europeus de 
excelência (até 30 por ano).
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Alteração do Parlamento

Suprimido Suprimido Suprimido

Or. it

Alteração 444
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de regulamento
Anexo I – Objetivo específico: Melhorar as condições de enquadramento da competitividade e do desenvolvimento sustentável das 
empresas da UE, incluindo no setor do turismo – Turismo

Texto da Comissão

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

Indicador de resultados Último resultado conhecido Objetivo a médio prazo (resultado) 2017
Turismo
Número de candidaturas a financiamento Número de candidaturas a financiamento (para todos os 

convites à apresentação de propostas) no total: cerca de 
75 por ano (média de 2011)

Número de candidaturas a financiamento (para todos os 
convites à apresentação de propostas) no total: mais de 
100 por ano 

Percentagem de PME (e tendências) em 
candidaturas relacionadas com o financiamento 

Até à data, nenhum convite à apresentação de propostas 
foi diretamente destinado às PME

30 % de convites à apresentação de propostas 
diretamente dirigidos a PME
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para o turismo

Número de entidades que adotaram o rótulo de 
qualidade do turismo europeu

Até à data nenhuma entidade adotou o rótulo de 
qualidade do turismo europeu (ação em elaboração)

Cobertura de 50 % dos regimes de avaliação elegíveis 
para participar no rótulo de qualidade do turismo 
europeu

Número de destinos a adotar modelos sustentáveis 
de desenvolvimento turístico promovidos pelos 
destinos europeus de excelência

Número de destinos europeus de excelência atribuídos 
no total - 98 (em média, 20 por ano – em 2007, 10, em 
2008, 20, em 2009, 22, em 2010, 25, e em 2011, 21) 

200 ou mais destinos que adotam modelos sustentáveis 
de desenvolvimento turístico, promovidos pelos destinos 
europeus de excelência (até 30 por ano).

Alteração

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

Indicador de resultados Último resultado conhecido Objetivo a médio prazo (resultado) 2017
Turismo e património cultural
Número de candidaturas a financiamento Número de candidaturas a financiamento (para todos os 

convites à apresentação de propostas) no total: cerca de 
75 por ano (média de 2011)

Número de candidaturas a financiamento (para todos os 
convites à apresentação de propostas) no total: mais de 
100 por ano 

Percentagem de PME (e tendências) em 
candidaturas relacionadas com o financiamento 
para o turismo, incluindo projetos relativos à 
conservação e reconstrução e à difusão do 
património cultural.

Até à data, nenhum convite à apresentação de propostas 
foi diretamente destinado às PME

30 % de convites à apresentação de propostas 
diretamente dirigidos a PME

Número de entidades que adotaram o rótulo de 
qualidade do turismo europeu

Até à data nenhuma entidade adotou o rótulo de 
qualidade do turismo europeu (ação em elaboração)

Cobertura de 50 % dos regimes de avaliação elegíveis 
para participar no rótulo de qualidade do turismo 
europeu

Número de destinos a adotar modelos sustentáveis 
de desenvolvimento turístico promovidos pelos 

Número de destinos europeus de excelência atribuídos 
no total - 98 (em média, 20 por ano – em 2007, 10, em 

200 ou mais destinos que adotam modelos sustentáveis 
de desenvolvimento turístico, promovidos pelos destinos 
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destinos europeus de excelência 2008, 20, em 2009, 22, em 2010, 25, e em 2011, 21) europeus de excelência (até 30 por ano).

Or. en

Alteração 445
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Anexo I – Objetivo específico: Melhorar as condições de enquadramento da competitividade e do desenvolvimento sustentável das 
empresas da UE, incluindo no setor do turismo - Turismo

Texto da Comissão

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

Indicador de resultados Último resultado conhecido Objetivo a médio prazo (resultado) 2017
Turismo
Número de candidaturas a financiamento Número de candidaturas a financiamento (para todos os convites 

à apresentação de propostas) no total: cerca de 75 por ano 
(média de 2011)

Número de candidaturas a financiamento (para 
todos os convites à apresentação de propostas) 
no total: mais de 100 por ano 

Percentagem de PME (e tendências) em candidaturas 
relacionadas com o financiamento para o turismo

Até à data, nenhum convite à apresentação de propostas foi 
diretamente destinado às PME

30 % de convites à apresentação de propostas 
diretamente dirigidos a PME

Número de entidades que adotaram o rótulo de qualidade 
do turismo europeu

Até à data nenhuma entidade adotou o rótulo de qualidade do 
turismo europeu (ação em elaboração)

Cobertura de 50 % dos regimes de avaliação 
elegíveis para participar no rótulo de qualidade 



PE492.830v01-00 86/106 AM\908222PT.doc

PT

do turismo europeu

Número de destinos a adotar modelos sustentáveis de 
desenvolvimento turístico promovidos pelos destinos 
europeus de excelência

Número de destinos europeus de excelência atribuídos no total -
98 (em média, 20 por ano – em 2007, 10, em 2008, 20, em 
2009, 22, em 2010, 25, e em 2011, 21) 

200 ou mais destinos que adotam modelos 
sustentáveis de desenvolvimento turístico, 
promovidos pelos destinos europeus de 
excelência (até 30 por ano).

Alteração do Parlamento

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

Indicador de resultados Último resultado conhecido Objetivo a médio prazo (resultado) 
2017

Turismo
Número de candidaturas a financiamento Número de candidaturas a financiamento (para todos os convites 

à apresentação de propostas) no total: cerca de 75 por ano 
(média de 2011)

Número de candidaturas a financiamento (para 
todos os convites à apresentação de propostas) 
no total: mais de 100 por ano 

Percentagem de PME (e tendências) em candidaturas 
relacionadas com o financiamento para o turismo

Até à data, nenhum convite à apresentação de propostas foi 
diretamente destinado às PME

30 % de convites à apresentação de propostas 
diretamente dirigidos a PME

Número de entidades que adotaram o rótulo de qualidade 
do turismo europeu

Até à data nenhuma entidade adotou o rótulo de qualidade do 
turismo europeu (ação em elaboração)

Cobertura de 50 % dos regimes de avaliação 
elegíveis para participar no rótulo de qualidade 
do turismo europeu

Número de destinos a adotar modelos sustentáveis de 
desenvolvimento turístico promovidos pelos destinos 
europeus de excelência e pela rede de regiões europeias 
para um turismo sustentável e competitivo.

Número de destinos europeus de excelência atribuídos no total -  
98 (em média, 20 por ano – em 2007, 10, em 2008, 20, em 
2009, 22, em 2010, 25, e em 2011, 21) 

200 ou mais destinos que adotam modelos 
sustentáveis de desenvolvimento turístico, 
promovidos pelos destinos europeus de 
excelência e pelas regiões europeias para um 
turismo sustentável e competitivo (até 30 por 
ano).
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Número de destinos que já testaram a viabilidade dos 
indicadores de turismo sustentável: 29 em 2011 e 12 em 2012.
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Or. fr

Alteração 446
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Anexo I – Objetivo específico: Promover a atratividade e a sustentabilidade das empresas ligadas ao turismo (novo)

Texto da Comissão

Alteração do Parlamento

Objetivo específico: Promover a atratividade e a sustentabilidade das empresas ligadas ao turismo
Indicador de resultados Último resultado conhecido Objetivo a médio prazo (resultado) 2017
Ações destinadas a apoiar a atratividade 
das empresas ligadas ao turismo
Número de candidaturas a financiamento Número de candidaturas a 

financiamento (para todos os convites 
à apresentação de propostas) no total: 
cerca de 75 por ano (média de 2011)

Número de candidaturas a financiamento (para 
todos os convites à apresentação de propostas) no 
total: mais de 100 por ano 

Percentagem de PME (e tendências) em Até à data, nenhum convite à 30 % de convites à apresentação de propostas 
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candidaturas relacionadas com o 
financiamento para o turismo

apresentação de propostas foi 
diretamente destinado às PME

diretamente dirigidos a PME

Promover um modelo de turismo 
sustentável
Número de entidades que adotaram o 
rótulo de qualidade do turismo europeu

Até à data nenhuma entidade adotou o 
rótulo de qualidade do turismo 
europeu (ação em fase de 
desenvolvimento)

Cobertura de 50 % dos regimes de avaliação 
elegíveis para participar no rótulo de qualidade do 
turismo europeu

Número de destinos que adotam modelos 
de desenvolvimento sustentável do 
turismo promovidos pelos destinos 
europeus de excelência

Número de destinos europeus de 
excelência atribuídos no total - 98 (em 
média, 20 por ano – 10 em 2007, 20 em 
2008, 22 em 2009, 25 em 2010 e 21 em 
2011)

Mais de 200 destinos que adotam os modelos de 
desenvolvimento sustentável do turismo promovidos 
pelos destinos europeus de excelência (até 30 por 
ano).

Or. it

Alteração 447
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Anexo I – Objetivo específico: Melhorar o acesso das PME ao financiamento, sob forma de capital de risco e de empréstimos

Texto da Comissão

Objetivo específico: Melhorar o acesso das PME ao financiamento, sob forma de capital de risco e de empréstimos
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Indicador de resultados Último resultado conhecido Objetivo a médio prazo (resultado) 2017
Instrumentos financeiros de crescimento
Número de empresas que beneficiam de 
garantias de empréstimo (crédito) e valor dos 
empréstimos

Instrumentos propostos ainda não lançados, diferentes 
dos atuais instrumentos, de modo que os dados dos 
atuais instrumentos podem não ser comparáveis

Número de empresas que beneficiam de garantias de 
empréstimo (crédito) (+/- 95 000) e valor dos 
empréstimos (+/- 10,7 mil milhões de euros)

Número de empresas com ajuda de VB e valor 
dos investimentos (dos quais, transações 
transfronteiras)

Número de empresas com ajuda VB  (+/- 180) e valor 
dos investimentos (+/- 220 milhões de euros)

Alteração

Objetivo específico: Melhorar o acesso das PME ao financiamento 
Indicador de resultados Último resultado conhecido Objetivo a médio prazo (2017)
Instrumentos financeiros de crescimento
Número de empresas beneficiárias de 
empréstimos (crédito) com uma garantia do 
programa e valor dos empréstimos

Desde 31 de dezembro de 2011 foram mobilizados 10,2 
mil milhões de euros em empréstimos, de que 
beneficiaram 171 000 PME (GPME).

Número de empresas beneficiárias de empréstimos
(crédito) com uma garantia (+/- 145 000) e valor dos 
empréstimos (+/- 9,6 mil milhões de euros)

Número de empresas beneficiárias de 
investimentos em capital de risco do programa e 
volume global investido

Desde 31 de dezembro de 2011 foram mobilizados 1,9 
mil milhões de euros em VB, de que beneficiaram 194 
PME (MIC).

Número de empresas beneficiárias de investimentos em 
capital de risco do programa e volume global investido:
(+/- 240) e valor global dos investimentos (+/- 2,0 mil 
milhões de euros)

Or. en
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Alteração 448
Edit Herczog

Proposta de regulamento
Anexo I – Objetivo específico: Melhorar o acesso das PME ao financiamento, sob forma de capital de risco e de empréstimos –
Instrumentos financeiros de crescimento

Texto da Comissão

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

Indicador de resultados Último resultado conhecido Objetivo a médio prazo (resultado) 
2017

Instrumentos financeiros de crescimento
Número de empresas que beneficiam de 
garantias de empréstimo (crédito) e valor 
dos empréstimos

Instrumentos propostos ainda não lançados, 
diferentes dos atuais instrumentos, de modo que 
os dados dos atuais instrumentos podem não ser 
comparáveis

Número de empresas que beneficiam 
de garantias de empréstimo (crédito) 
(+/- 95 000) e valor dos empréstimos 
(+/- 10,7 mil milhões de euros)

Número de empresas com ajuda de VB e 
valor dos investimentos (dos quais, 
transações transfronteiras)

Número de empresas com ajuda VB 
(+/- 180) e valor dos investimentos 
(+/- 220 milhões de euros)

Alterações do Parlamento

Objetivo específico: Melhorar o acesso das PME ao financiamento, sob forma de capital de risco e de 
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empréstimos
Indicador de resultados Último resultado conhecido Objetivo a médio prazo (resultado) 

2017
Instrumentos financeiros de crescimento
Número de empresas que beneficiam de 
garantias de empréstimo (crédito) e valor 
dos empréstimos

Instrumentos propostos ainda não lançados, 
diferentes dos atuais instrumentos, de modo que 
os dados dos atuais instrumentos podem não ser 
comparáveis

Número de empresas que beneficiam 
de garantias de empréstimo (crédito) 
(+/- 95 000) e valor dos empréstimos 
(+/- 10,7 mil milhões de euros)

Número de empresas com ajuda de VB e 
valor dos investimentos (dos quais, 
transações transfronteiras)

Número de empresas com ajuda VB 
(+/- 180) e valor dos investimentos 
(+/- 220 milhões de euros)

(novo) Número de Estados-Membros 
participantes nos programas de capital e 
empréstimos

Devem participar no programa 
instituições financeiras pelo menos 
de 20 (ou dos 27) Estados-Membros.

Or. hu

Justificação

Dado que instituições financeiras oriundas de 11 Estados-Membros beneficiaram do programa de garantias do PCI-PEEI, o acesso às estruturas 
dos instrumentos financeiros do programa COSME pelas instituições dos Estados-Membros que anteriormente ainda não estiveram envolvidos tem 
que ser assegurado através de disposições especiais.

Alteração 449
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Proposta de regulamento
Anexo I – Objetivo específico: Melhorar o acesso aos mercados da União e mundiais – Rede Europeia de Empresas

Texto da Comissão

Objetivo específico: Melhorar o acesso aos mercados da União e mundiais
Indicador de resultados Último resultado conhecido Objetivo a médio prazo (resultado) 2017
Rede Europeia de Empresas Rede Europeia de Empresas Rede Europeia de Empresas 
Número de acordos de parceria assinados Acordos de parceria assinados: 1.950 (2010) Acordos de parceria assinados: 3.000/ano

Marca de Rede e cultura de marca cada vez mais 
reconhecidas (por exemplo, o conhecimento da 
marca no universo de PME)

Marca de Rede e cultura de marca cada vez mais 
reconhecidas: ainda por medir

Marca de Rede e cultura de marca cada vez mais 
reconhecidas: 30 % de PME abrangidas

Taxa de satisfação dos clientes (% de PME 
satisfeitas, valor acrescentado de serviços 
específicos)

Taxa de satisfação dos clientes (% de PME satisfeitas, 
valor acrescentado do serviço específico): 78%

Taxa de satisfação dos clientes (% de PME satisfeitas, 
valor acrescentado do serviço específico): >80%

Número de PME que beneficia de serviços de 
apoio

Número de PME que beneficiam de serviços de apoio: 
435.000 (2010)

Número de PME que beneficiam de serviços de apoio 
500 000/ano

Número de PME que participaram nos eventos de 
corretagem e missões empresariais

Número de PME que participaram nos eventos de 
corretagem e missões empresariais: 45.000 (2010)

Número de PME que participaram nos eventos de 
corretagem e missões empresariais: 60 000/ano

Alteração

Objetivo específico: Melhorar o acesso aos mercados da União e mundiais
Indicador de resultados Último resultado conhecido Objetivo a médio prazo (resultado) 2017
Rede Europeia de Empresas Rede Europeia de Empresas Rede Europeia de Empresas 
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Número de acordos de parceria assinados Acordos de parceria assinados: 1.950 (2010) Acordos de parceria assinados: 3.000/ano

Marca de Rede e cultura de marca cada vez mais 
reconhecidas (por exemplo, o conhecimento da 
marca no universo de PME)

Marca de Rede e cultura de marca cada vez mais 
reconhecidas: ainda por medir

Marca de Rede e cultura de marca cada vez mais 
reconhecidas: 30 % de PME abrangidas

Taxa de satisfação dos clientes (% de PME 
satisfeitas, valor acrescentado de serviços 
específicos)

Taxa de satisfação dos clientes (% de PME satisfeitas, 
valor acrescentado do serviço específico): 78%

Taxa de satisfação dos clientes (% de PME satisfeitas, 
valor acrescentado do serviço específico): ≥85%

Número de PME que beneficia de serviços de 
apoio

Número de PME que beneficiam de serviços de apoio: 
435.000 (2010)

Número de PME que beneficiam de serviços de apoio 
500 000/ano

Número de PME que participaram nos eventos de 
corretagem e missões empresariais

Número de PME que participaram nos eventos de 
corretagem e missões empresariais: 45.000 (2010)

Número de PME que participaram nos eventos de 
corretagem e missões empresariais: 60 000/ano

Or. en

Alteração 450
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de regulamento
Anexo I – Objetivo específico: Melhorar o acesso aos mercados da União e mundiais – Apoio às PME em mercados fora da UE

Texto da Comissão

Objetivo específico: Melhorar o acesso aos mercados da União e mundiais
Indicador de resultados Último resultado conhecido Objetivo a médio prazo (resultado) 2017
Apoio às PME em mercados fora da UE
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Percentagem (%) de PME envolvidas em 
atividades internacionais (exportações, 
importações, IDE e outras atividades) fora da UE

13 % (2009) 17 % (2017)

Alteração

Objetivo específico: Melhorar o acesso aos mercados da União e mundiais
Indicador de resultados Último resultado conhecido Objetivo a médio prazo (resultado) 2017
Apoio às PME em mercados fora da UE
Percentagem (%) de PME envolvidas em 
atividades internacionais (exportações, 
importações, IDE e outras atividades) fora da UE

13 % (2009) 20 % (2017)

Or. en
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Alteração 451
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Proposta de regulamento
Anexo I-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

ANEXO I-A
Pormenores sobre os serviços prestados 
pela Rede Europeia de Empresas a que se 
refere o artigo 9.º-A
1. Serviços de informação, feedback, 
cooperação empresarial e 
internacionalização no mercado único e 
em países terceiros:
(a) Difundir informação sobre o 
funcionamento e as oportunidades do 
mercado interno de bens e serviços, 
incluindo a legislação aplicável da União, 
as normas e as oportunidades em matéria 
de contratação pública, o acesso ao 
financiamento e o reforço da 
sustentabilidade das PME;
(b) Promover pró-ativamente as 
iniciativas, as políticas e os programas da 
União aplicáveis às PME nas respetivas 
regiões e facultar informação às PME 
sobre os procedimentos de candidatura a 
tais programas;
(c) Explorar os instrumentos que 
permitam determinar o impacto da 
legislação em vigor nas PME;
(d) Contribuir para a realização dos 
estudos de avaliação de impacto pela 
Comissão;
(e) Utilizar quaisquer outros meios 
adequados de envolver as PME no 
processo de decisão política da União;
(f) Auxiliar as PME a realizar atividades 
transfronteiriças e redes internacionais;
(g) Auxiliar as PME a encontrar 
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parceiros comerciais adequados dos 
setores privado ou público através de 
instrumentos apropriados.
2. Serviços de inovação e transferência de 
tecnologia e conhecimentos:
(a) Proceder a atividades de difusão, 
informação e sensibilização relativas às 
políticas, à legislação e aos programas de 
apoio no âmbito da inovação;
(b) Participar na difusão e na exploração 
dos resultados da investigação;
(c) Oferecer serviços de mediação para a 
transferência de tecnologia e de 
conhecimentos e para o estabelecimento 
de parcerias entre todos os tipos de 
agentes da inovação;
(d) Aumentar a capacidade de inovação 
das empresas, em especial das PME;
(e) Facilitar a ligação a outros serviços no 
âmbito da inovação, incluindo serviços 
relacionados com a propriedade 
intelectual.
3. Serviços de incentivo à participação das 
PME no programa Horizonte 2020:
(a) Sensibilizar as PME para o programa 
Horizonte 2020;
(b) Auxiliar as PME a identificar as suas 
necessidades de investigação e 
desenvolvimento tecnológico e a 
encontrar os parceiros adequados;
(c) Assistir as PME na preparação e 
coordenação de propostas de projetos 
tendo em vista a participação no 
programa Horizonte 2020.

Or. en

Justificação

Aditamento à alteração 77 do projeto de relatório (no n.º 1, alínea b): «nas respetivas 
regiões».
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Alteração 452
Andrzej Grzyb

Proposta de regulamento
Anexo II

Texto da Comissão Alteração

Suprimido.

Or. en

Alteração 453
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Anexo II

Texto da Comissão Alteração

O anexo é suprimido.

Or. sl

Alteração 454
Andrzej Grzyb

Proposta de regulamento
Anexo II – Secção 1

Texto da Comissão Alteração

Suprimida

Or. en

Alteração 455
Josefa Andrés Barea

Proposta de regulamento
Anexo II – secção 1 – ponto 3
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Texto da Comissão Alteração

3. O mecanismo de garantia de empréstimo 
(LGF) fará parte de um instrumento único 
de financiamento por empréstimos da UE 
destinado ao crescimento e à IDT das 
empresas, com o mesmo sistema de 
concretização que a vertente procura do 
mecanismo de financiamento por 
empréstimos de Horizon 2020 (RSI II), 
segundo os termos a seguir.

3. O mecanismo de garantia de empréstimo 
(LGF) fará parte de um instrumento único 
de financiamento por empréstimos da UE 
destinado ao crescimento e à IDT das 
empresas, com o mesmo sistema de 
concretização que a vertente procura do 
mecanismo de financiamento por 
empréstimos de Horizonte 2020 (RSI II), 
segundo os termos a seguir. Este 
instrumento será aplicado a todas as fases 
da vida da empresa: criação, 
desenvolvimento e transmissão, sem 
qualquer distinção baseada na atividade 
ou na dimensão do mercado. Este 
instrumento será igualmente aplicável a 
qualquer tipo de investimento, incluindo 
os investimentos incorpóreos.

Or. es

Alteração 456
Andrzej Grzyb

Proposta de regulamento
Anexo II – Secção 2

Texto da Comissão Alteração

Instrumento de capital próprio para o 
crescimento (EFG)

Suprimido

1. O EFG centra-se nos fundos que 
facultam capital de risco e financiamento 
intermédio, como os empréstimos 
subordinados e participativos, à expansão 
e ao crescimento das empresas, em 
particular as que operam além-fronteiras, 
mas também pode investir nas fases 
precoces das empresas em conjunto com o 
mecanismo de capital próprio para a IDT, 
no âmbito de Horizon 2020. Neste último 
caso, o investimento do EFG não excede 
20 % do total do investimento da UE, 
exceto nos casos de fundos multifase, em 



PE492.830v01-00 100/106 AM\908222PT.doc

PT

que o financiamento do EFG e do 
mecanismo de capital próprio para a IDT 
serão fornecidos proporcionalmente, 
consoante a política de investimento dos 
fundos. O EFG evita o capital para a 
aquisição de empresas ou de substituição 
destinado ao seu desmantelamento. A 
Comissão pode decidir alterar o limite de 
20 % à luz das alterações do mercado.
2. O apoio assumirá a forma de um dos 
seguintes investimentos:
(a) Diretamente pelo Fundo Europeu de 
Investimentos (FEI) ou outras instituições 
responsáveis pela execução em nome da 
Comissão; or
(b) Por fundos de fundos ou veículos de 
investimento que investem além-
fronteiras, estabelecidos pelo FEI ou 
outras entidades responsáveis pela 
execução em nome da Comissão 
juntamente com investidores privados 
e/ou instituições financeiras públicas 
nacionais

Or. en

Alteração 457
Konrad Szymański, Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo II – secção 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O EFG centra-se nos fundos que 
facultam capital de risco e financiamento 
intermédio, como os empréstimos 
subordinados e participativos, à expansão e 
ao crescimento das empresas, em particular
as que operam além-fronteiras, mas 
também pode investir nas fases precoces 
das empresas em conjunto com o 
mecanismo de capital próprio para a IDT, 
no âmbito de Horizon 2020. Neste último 
caso, o investimento do EFG não excede 

1. O EFG centra-se nos fundos que 
facultam capital de risco e financiamento 
intermédio, como os empréstimos 
subordinados e participativos, à expansão e 
ao crescimento das empresas, em particular 
as que operam além-fronteiras, mas 
também pode investir nas fases precoces 
das empresas em conjunto com o 
mecanismo de capital próprio para a IDT, 
no âmbito de Horizon 2020. O EFG evita o 
capital para a aquisição de empresas ou de 
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20 % do total do investimento da UE, 
exceto nos casos de fundos multifase, em 
que o financiamento do EFG e do 
mecanismo de capital próprio para a IDT 
serão fornecidos proporcionalmente, 
consoante a política de investimento dos 
fundos. O EFG evita o capital para a 
aquisição de empresas ou de substituição 
destinado ao seu desmantelamento. A 
Comissão pode decidir alterar o limite de 
20 % à luz das alterações do mercado.

substituição destinado ao seu 
desmantelamento.

Or. en

Justificação

O limiar de 20% diminui a flexibilidade e obsta à utilização dos instrumentos de capital do 
programa COSME e do programa Horizonte 2020 como um instrumento único.

Alteração 458
Konrad Szymański, Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo II – secção 2 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Por fundos de fundos ou veículos de 
investimento que investem além-fronteiras, 
estabelecidos pelo FEI ou outras entidades 
responsáveis pela execução em nome da 
Comissão juntamente com investidores 
privados e/ou instituições financeiras 
públicas nacionais

(b) Por fundos de fundos ou veículos de 
investimento que investem além-fronteiras, 
estabelecidos pelo FEI ou outras entidades 
(incluindo gestores do setor privado e 
operadores nacionais) responsáveis pela 
execução em nome da Comissão 
juntamente com investidores do setor 
privado e/ou instituições financeiras 
públicas nacionais.

Or. en

Justificação

Do regulamento deverá resultar claro que a execução pode ser confiada a gestores do setor 
privado e a operadores nacionais, e que estes não são apenas coinvestidores.
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Alteração 459
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Anexo II – secção 2 – ponto 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Por fundos de fundos ou veículos de 
investimento que investem além-fronteiras, 
estabelecidos pelo FEI ou outras entidades 
responsáveis pela execução em nome da 
Comissão juntamente com investidores 
privados e/ou instituições financeiras 
públicas nacionais

(b) Por fundos de fundos ou veículos de 
investimento que investem além-fronteiras, 
estabelecidos pelo FEI ou outras entidades 
responsáveis pela execução em nome da 
Comissão juntamente com investidores 
privados, instituições financeiras públicas 
nacionais e operadores de capital de risco 
ativos a nível regional e local.

Or. it

Justificação

A reduzida dimensão das PME exige, nas fases iniciais, a presença de investidores locais, 
nomeadamente para reduzir tanto quanto possível as deficiências de mercado decorrentes de 
eventuais assimetrias de informação.

Alteração 460
Andrzej Grzyb

Proposta de regulamento
Anexo II – secção 3

Texto da Comissão Alteração

Mecanismo de garantia de empréstimo 
(LGF)

Suprimido

1. O LGF será gerido pelo FEI ou outras 
instituições financeiras responsáveis pela 
execução em nome da Comissão. O 
mecanismo faculta:
· Contragarantias e outros mecanismos de 
partilha de risco para os mecanismos de 
garantia
· Garantias diretas e outros mecanismos 
de partilha de risco para outros 
intermediários financeiros que satisfaçam 
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os critérios de elegibilidade.
2. O LGF é composto pelas duas vertentes 
seguintes:
· A primeira ação, financiamento de 
empréstimos por empréstimos, incluindo 
empréstimos subordinados ou 
participativos, ou locação financeira, 
reduz as dificuldades específicas que as 
PME enfrentam para obter 
financiamento, quer devido à sua 
perceção de elevado risco ou à 
insuficiência de garantias à sua 
disposição.
· A segunda ação, de titularização das 
carteiras de créditos concedidos às 
PME, destina-se a mobilizar meios 
suplementares de financiamento através 
de empréstimos para PME, no âmbito de 
acordos adequados de partilha de riscos 
com as instituições em causa. Para que 
estas transações beneficiem de apoio, as 
instituições emissoras devem 
comprometer-se a consagrar uma parte 
significativa da liquidez gerada ou dos 
capitais mobilizados à concessão de novos 
empréstimos às PME num prazo razoável. 
O montante deste novo financiamento de 
empréstimos será calculado em função do 
montante do risco de carteira garantido e 
será negociado, juntamente com o prazo, 
individualmente com cada uma das 
instituições emissoras.
3. O LGF garante empréstimos, exceto na 
carteira titularizada, até 150 000 euros e 
maturidade mínima de 12 meses. O LGF é 
concebido de modo a ser possível 
informar sobre as PME inovadoras 
apoiadas, quer em termos de número quer 
de volume de empréstimos.

Or. en

Alteração 461
Gaston Franco
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Proposta de regulamento
Anexo II – secção 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O LGF garante empréstimos, exceto na 
carteira titularizada, até 150 000 euros e
maturidade mínima de 12 meses. O LGF é 
concebido de modo a ser possível informar
sobre as PME inovadoras apoiadas, quer 
em termos de número quer de volume de 
empréstimos.

3. O LGF garante empréstimos, exceto na 
carteira titularizada, com maturidade 
mínima de 12 meses.

Cada convenção de execução concluído 
com um intermediário financeiro integra 
um montante máximo de empréstimo 
elegível para o mecanismo LGF. O 
montante assim definido tem em conta os 
objetivos fixados, a tipologia das empresas 
e o tipo de ações contemplados na referida 
convenção. Não pode ser superior a 300 
000 euros.
O LGF é concebido de modo a ser possível 
elaborar relatórios segundo os vários tipos 
de empresas identificados na 
Recomendação 2003/361/CE 
relativamente à definição das PME, quer 
em termos de número quer de volume de 
empréstimos.

Or. fr

Justificação

O limiar de 150 000 euros penaliza as pequenas empresas e exclui o auxílio a ações que 
beneficiam atualmente do apoio da Garantia às PME. Priva essas empresas de qualquer 
outro financiamento, porquanto as suas especificidades não lhes permitem ser elegíveis para 
o EFG (mecanismo de capital de risco) ou para os instrumentos do PQ Horizonte 2020, uma 
vez que esses instrumentos visam objetivos e empresas diferentes. Além do mais, os 
instrumentos financeiros do FEDER não lhes dizem respeito.

Alteração 462
Bendt Bendtsen
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Proposta de regulamento
Anexo II – secção 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O LGF garante empréstimos, exceto na 
carteira titularizada, até 150 000 euros e 
maturidade mínima de 12 meses. O LGF é 
concebido de modo a ser possível 
informar sobre as PME inovadoras 
apoiadas, quer em termos de número quer 
de volume de empréstimos.

3. O LGF garante empréstimos, exceto na 
carteira titularizada, até 150 000 euros e 
maturidade mínima de 12 meses. O LGF 
garante também empréstimos superiores a 
EUR 150 000 nos casos em que as PME, 
que satisfazem os critérios de elegibilidade 
ao abrigo do programa COSME, não 
satisfazem os critérios para ser elegíveis 
para o mecanismo de financiamento por 
empréstimos às PME ao abrigo do 
programa Horizonte 2020, e com uma 
maturidade mínima de 12 meses. Cabe 
aos intermediários financeiros 
demonstrar se a PME é ou não elegível 
para o mecanismo de financiamento por 
empréstimos às PME ao abrigo do 
programa Horizonte 2020. A Comissão 
pode publicar recomendações sobre casos 
exemplares em que o LGF garanta 
empréstimos superiores a 150 000 euros. 

Or. en

Alteração 463
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Anexo II – secção 3 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. O LGF garante empréstimos, exceto na 
carteira titularizada, até 150 000 euros e 
maturidade mínima de 12 meses. O LGF é 
concebido de modo a ser possível informar 
sobre as PME inovadoras apoiadas, quer 
em termos de número quer de volume de 
empréstimos.

3. O LGF garante empréstimos, exceto na 
carteira titularizada, até 500 000 euros e 
maturidade mínima de 12 meses. O LGF é 
concebido de modo a ser possível informar 
sobre as PME inovadoras apoiadas, quer 
em termos de número quer de volume de 
empréstimos.

Or. it
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Justificação

La proposta della Commissione fissa un prestito di max. € 150,000 come criterio di 
ammissibilità per le garanzie previste COSME. Tutte le operazioni con importi superiori a 
questa soglia dovrebbe invece entrare nel Programma Orizzonte 2020. Tale soglia è troppo 
bassa per il finanziamento delle start-up e i trasferimenti di business, infatti, il fabbisogno 
finanziario per tali operazioni può facilmente superare questo importo. Tuttavia, non tutte le 
PMI con esigenze di finanziamento superiori a € 150,000 sono aziende innovative e quindi 
sarebbero escluse dal sostegno finanziario dell'UE, nonostante eventuali vantaggi dei loro 
progetti di investimento. La soglia di € 500.000 permetterebbe di garantire più elevati livelli 
di investimenti e sarebbe più adeguati per operazioni come start up o il trasferimento di 
business.

Alteração 464
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Anexo II – secção 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O LGF garante empréstimos, exceto na 
carteira titularizada, até 150 000 euros e 
maturidade mínima de 12 meses. O LGF é 
concebido de modo a ser possível informar 
sobre as PME inovadoras apoiadas, quer 
em termos de número quer de volume de 
empréstimos.

3. O LGF garante empréstimos, exceto na 
carteira titularizada, até 1 000 000 de euros 
e maturidade mínima de 12 meses. O LGF 
é concebido de modo a ser possível 
informar sobre as PME inovadoras 
apoiadas, quer em termos de número quer 
de volume de empréstimos.

Or. en


