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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre as pequenas e médias empresas (PME): competitividade e perspetivas de negócio

(2012/2042(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Carta Europeia das Pequenas e Médias Empresas adotada pelo 
Conselho Europeu em Santa Maria da Feira, em 19 e 20 de junho de 2000,

– Tendo em conta a Recomendação 2003/361 da Comissão, de 6 maio de 2003, relativa à 
definição das micro, pequenas e médias empresas1,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 14 de outubro de 2011, intitulada 
«Política Industrial: Reforçar a competitividade» (COM(2011) 0642),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 9 de novembro de 2011, intitulada 
«Pequenas empresas, grande mundo - uma nova parceria para ajudar as PME a aproveitar 
as oportunidades à escala mundial» (COM(2011) 0702),

– Tendo em conta o relatório da Comissão, de 23 de novembro de 2011, intitulado 
«Minimização da carga regulamentar que incide sobre as PME - Ajustamento da 
Regulamentação da UE às necessidades das microempresas» (COM(2011) 0803), 

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 23 de fevereiro de 2011, intitulada 
«Análise do “Small Business Act” para a Europa» (COM(2011)0078),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 13 de abril de 2011, intitulada «Ato para 
o Mercado Único – Doze alavancas para estimular o crescimento e reforçar a confiança 
mútua – Juntos para um novo crescimento» (COM(2011)0206),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 3 de março de 2010, intitulada «Europa 
2020 – Estratégia para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo» 
(COM(2010)2020),

– Tendo em conta a proposta de regulamento da Comissão, de 30 de novembro de 2011, que 
institui o Programa para a Competitividade das Empresas e pequenas e médias empresas 
(2014-2020)2,

– Tendo em conta o «Relatório sobre a Competitividade Europeia de 2011”, da Comissão 
(COM(2011)0642),

– Tendo em conta a sua Resolução, de 16 de fevereiro de 2011, sobre os aspetos práticos 
relativos à revisão dos instrumentos da UE para apoiar o financiamento das PME no 

                                               
1 JO L 124 de 20.5.2003, p. 36
2 COM(2011) 0834
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próximo período de programação3,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 9 de março de 2011, sobre uma política industrial 
para a era da globalização4,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 12 de maio de 2011, sobre a Revisão do «Small 
Business Act»5,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e os
pareceres da Comissão do Comércio Internacional, da Comissão do Ambiente, da Saúde 
Pública e da Segurança Alimentar, da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, da 
Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e da Comissão do Mercado Interno e 
da Proteção dos Consumidores (A7-0000/2012),

A. Considerando que 25% das PME da UE têm estado internacionalmente ativas no mercado 
único, mas apenas 13% têm estado internacionalmente ativas fora da UE; considerando 
que apenas 24% das microempresas exportam bens ou serviços, face a 38% das pequenas 
empresas e 53% das médias empresas.

B. Considerando que um terço dos encargos administrativos derivados da legislação da UE 
resultam de uma implementação ineficiente a nível nacional, o que significa que poderiam 
ser poupados até 40 mil milhões de euros se houvesse uma transposição mais eficiente da 
legislação da UE por parte dos Estados-Membros6;

C. Considerando que 85% de todos os postos de trabalho criados na UE entre 2002 e 2010 
foram gerados por PME, em especial por novas empresas; considerando que 32,5 milhões 
de cidadãos da UE trabalham por conta própria;

D. Considerando que a indústria desempenha um papel fundamental na economia europeia e 
que a indústria transformadora gera 25% dos postos de trabalho do setor privado da UE, 
sendo responsável por 80% da I&D de origem privada;

1. «Pequenas empresas - grande mundo»

1. Salienta a necessidade de abordar as insuficiências das PME em matéria de mercado, tais 
como a limitação de recursos financeiros, humanos e organizacionais; saúda os esforços 
da Comissão no sentido de promover e apoiar as atividades económicas das PME nos 
mercados externos, tanto no interior como no exterior da UE.

2. Destaca a grande variedade de PME e a necessidade de se levar a cabo distinções 
adequadas entre os diferentes casos e necessidades empresariais;

                                               
3 P7_TA (2011)0057
4 P7_TA (2011)0093
5 P7_TA(2011)0235
6 «A Europa pode fazer melhor: relatório sobre as boas práticas nos Estados-Membros para aplicar a legislação 
da UE de forma a que acarrete menos sobrecarga», da autoria do Grupo de Alto Nível de Partes Interessadas 
Independentes sobre os Encargos Administrativos, 15 de novembro de 2011.
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INFORMAÇÕES PARA PME

3. Convida a Comissão a lançar o portal multilingue em linha previsto na Comunicação até 
ao final de 2012; considera que o portal deve ser de fácil acesso e utilização, sem duplicar 
portais já existentes;

4. Considera que a Rede Europeia de Empresas (REE) constitui uma ferramenta eficaz para 
apoiar as PME no acesso aos mercados interno e externo da UE; concorda, contudo, com a 
necessidade de um novo modelo de gestão para a REE, tendo em vista a criação de 
sinergias com as estruturas já existentes, geridas por organizações nacionais ou de partes 
interessadas, com o objetivo de aumentar a eficácia e permitir a criação de apoios à 
medida de cada situação;

5. Acredita que a REE apenas passará a ser a agência de eleição das PME da UE caso se 
verifique um reforço do funcionamento e da gestão das suas organizações constituintes, 
acompanhado por uma maior consciencialização para os seus serviços de apoio.

LEVANTAMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO

6. Defende que os programas de apoio financiados com fundos públicos devem ser aplicados 
da melhor forma possível tendo relativamente ao custo-eficácia, sobretudo numa altura em 
que a economia da UE se encontra ainda a recuperar da sua pior crise desde há várias 
décadas;

7. Saúda a submissão de um vasto número de programas de apoio locais, regionais, nacionais 
e europeus a um «exercício de levantamento»; defende que tal exercício deve incluir uma 
avaliação da eficácia dos programas de apoio da UE já existentes; acredita na necessidade 
da realização de levantamentos em intervalos regulares, os quais deverão servir de base a 
um sistema de referência e avaliação;

8. Aguarda propostas concretas até ao final de 2012 com vista à racionalização e à 
coordenação dos programas de apoio da UE, bem como à criação das melhores sinergias 
possíveis para as PME com sede na UE, sempre que possível com base em estruturas já 
existentes, sem que tal gere uma concorrência desnecessária com as organizações 
nacionais.

PROMOVER POLOS E REDES DA UE

9. Apoia a sugestão no sentido de melhorar a cooperação entre as diversas associações 
empresariais, câmaras de comércio e outros agentes privados de países exteriores à UE.

10. Considera que se deve fomentar a constituição de «joint ventures» e outros acordos de 
associação entre ou com PME como estratégia para penetrar em novos mercados, 
desenvolver projetos de investimento direto em países terceiros e participar em concursos; 
insta a Comissão a mobilizar recursos no sentido de promover essa cooperação 
transnacional;

AÇÕES FUTURAS
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11. Recomenda à Comissão uma reflexão sobre todas as dimensões relacionadas com a 
internacionalização, nomeadamente, a exportação e a importação; constata que não existe 
destaque suficiente nesta segunda dimensão na Comunicação;

12. Apela a uma utilização racional do orçamento fixado para o programa COSME e salienta, 
em particular, a necessidade de melhorar o acesso das PME aos mecanismos de 
financiamento; solicita uma simplificação e racionalização dos diversos instrumentos 
comunitários no âmbito do acesso ao crédito ou do capital de risco, nomeadamente, para 
as PME com planos de internacionalização;

13. Salienta a importância dos empresários com qualificações e formação para enfrentar os 
desafios do comércio internacional; convida a Comissão a promover o programa 
«Erasmus para jovens empreendedores» e a analisar a possibilidade de um «Erasmus 
Mundos para empreendedores», com o objetivo de permitir aos empreendedores com 
talento a aquisição de experiência e o estabelecimento de ligações com centros de 
excelência exteriores à UE.

14. Saúda a proposta da Comissão sobre a revisão da política de normalização europeia; 
destaca a necessidade de um sistema de normas internacionais mais coerente, no sentido 
de permitir a interoperabilidade e reduzir os obstáculos à internacionalização das PME;

15. Salienta que um regime de direitos de propriedade intelectual (DPI) simples e eficiente é 
fundamental para promover a internacionalização das PME; considera necessária uma 
proteção eficaz dos DPI das PME, como incentivo ao desenvolvimento de novas 
tecnologias como base das suas atividades internacionais. 

2. Encargos administrativos

Abordagem regulamentar

16. Congratula-se com a consecução do objetivo de 2012 em matéria de redução dos encargos 
administrativos; convida a Comissão a apresentar um novo e ambicioso objetivo de 
redução de acordo com o princípio «Think Small First».

17. Manifesta o seu desapontamento relativamente à superficial e inconsistente aplicação do 
teste PME por parte da Comissão; insiste que este teste deve surgir sistematicamente 
como parte fixa da avaliação de impacto; insta a Comissão a esclarecer o facto de não ter 
sido realizado um teste relativo às PME adequado no que diz respeito ao pacote de 
proteção de dados;

18. Considera que o conceito de excluir as microempresas por defeito de qualquer legislação 
proposta não constitui uma prática adequada; apela à adoção de uma microdimensão como 
parte integrante do teste PME, em que todas as opções disponíveis sejam sistematicamente 
avaliadas, tais como a exclusão do âmbito de aplicação ou a aplicação de disposições 
individuais, o prolongamento dos períodos de transição ou a aplicação de regimes mais 
leves;

19. Apela a melhorias no domínio da eficiência na transposição da legislação da UE para as
legislações nacionais; insta a Comissão a ponderar a apresentação de mais propostas 
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legislativas sob a forma de regulamentos; convida a Comissão a avaliar em que medida a 
aplicação da «lista de controlo para uma aplicação correta da legislação da EU»7 pode 
passar a constituir um requisito;

20. Exorta os governos nacionais a aplicarem uma abordagem de "cumprir ou explicar" 
semelhante às disposições de gestão das empresas; salienta que, de acordo com esta 
abordagem, os governos necessitariam de justificar devidamente as disposições de 
implementação adicionais às exigidas pela legislação da UE; 

21. Lamenta que apenas um reduzido número de Estados-Membros tenha integrado o teste 
relativo às PME nos seus processos de tomada de decisões nacionais; insta a Comissão a 
apresentar requisitos mínimos para a implementação sistemática dos destes testes a nível 
nacional;

22. Apela ao reforço do papel do Representante para as PME no domínio da comunicação e 
coordenação entre Estados-Membros, bem como entre os níveis nacional e europeu, em 
matéria de transposição da legislação; apela a que o Representante para as PME seja 
independente dos ministérios ou secretarias-gerais e que seja fortemente envolvido nos 
procedimentos do teste relativo às PME;

Definição de PME

23. Regista a avaliação da definição de PME em curso, que abrange já mais de 99% de todas 
as empresas europeias; salienta que quaisquer modificações deverão ter por objetivo 
aumentar a flexibilidade e travar os desincentivos ao crescimento (por exemplo, através da 
extensão dos períodos de transição por 3 anos), adaptar os limites máximos de volume de 
negócios e de balanço e permitir uma ponderação mais diferenciada para cada 
subcategoria;

24. Regista os planos no sentido de se estabelecer uma categoria intermédia separada (média 
capitalização) para as empresas com até 1000 colaboradores; insiste que qualquer nova 
categoria não poderá diluir a eficácia da definição de PME e deverá ser aplicada num 
número restrito de áreas, tais como o acesso ao financiamento para I&D ou as atividades 
de internacionalização.

Medidas adicionais

25. Destaca o mercado único como um fator determinante para a criação do melhor ambiente 
possível para as PME; lamenta que o mercado único não exista ainda em muitas áreas, 
principalmente no que se refere à sua dimensão digital; insta a Comissão a impulsionar a 
implementação do mercado único digital até 2015, no sentido de obrigar os 
Estados-Membros a aplicarem a legislação existente e apresentarem novas propostas nos 
casos em que a legislação em matéria de mercado interno seja, ainda, inexistente.

26. Incentiva o Secretariado-Geral da Comissão, em cooperação com as associações 
empresariais e outras partes interessadas, a criar um prémio anual no Colégio dos 
Comissários, com o objetivo de distinguir o membro que tiver aplicado o princípio «Think 

                                               
7 tal como sugerida pelo Grupo de Alto Nível sobre os Encargos Administrativos
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Small First» da forma mais eficaz e bem-sucedida;

3. Reforçar a competitividade industrial e das PME

27. Saúda a comunicação da Comissão sobre o reforço da competitividade das indústrias 
europeias; lamenta que nem o conceito de testes de competitividade nem a avaliação ex 
post da legislação aplicável à indústria sejam mencionados; convida a Comissão a 
apresentar relatórios periódicos sobre os progressos neste domínio;

28. Saúda o facto de a Comissão ter reconhecido, nas suas diversas estratégias e 
comunicações, a importância do setor da indústria para o crescimento sustentável e para o 
emprego na UE; reitera a necessidade de uma política industrial integrada baseada nos 
princípios da economia de mercado social;

29. Considera que a solução para a crise económica apenas está no empreendedorismo e no 
crescimento das PME; salienta a importância de abordar o potencial empreendedor dos 
jovens, mulheres e migrantes;

30. Insta os Estados-Membros a implementarem programas ambiciosos, baseados em 
incentivos, com o objetivo de promoverem ainda mais o empreendedorismo; apela a que 
esses programas incluam medidas que melhorem o acesso ao financiamento, aliviem os 
requisitos administrativos e incluam mais educação para o empreendedorismo nos 
programas escolares. 

31. Convida a Comissão a estabelecer um plano de ação tendo em vista uma tributação das 
PME competitiva, incentivando os Estados-Membros a adaptarem os seus esquemas de 
tributação de modo a favorecerem uma redução dos custos não salariais do trabalho para 
as jovens empresas e permitirem que estas últimas mantenham uma maior proporção dos 
seus lucros para reinvestimento em si próprias; sugere que esse plano de ação seja baseado 
em melhores práticas e inclua projetos-piloto;

32. Apela à Comissão e aos Estados-Membros que adotem medidas específicas tendo em vista 
a promoção do empreendedorismo social na Europa, em particular através da melhoria do 
acesso ao financiamento público e privado e da simplificação da mobilidade e do 
reconhecimento dos trabalhadores qualificados;

33. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

INTRODUÇÃO

Na UE existem aproximadamente 23 milhões de Pequenas e Médias Empresas (PME), o que 
representa 99% do total de empresas.

Na sua totalidade, as PME empregam cerca de 75 milhões de pessoas (70% do número total 
de postos de trabalho na UE). Além disso, entre 2002 e 2010, 85% dos novos empregos foram 
gerados por PME. Estes dados demonstram o impacto das empresas deste tipo na economia da 
UE, evidenciando igualmente a importância de os responsáveis políticos procurarem 
oportunidades de aproveitamento do dinamismo que se constata neste setor em benefício da 
sociedade europeia; O potencial dos empreendedores europeus apenas será desenvolvido, e a 
economia da UE apenas retomará o seu crescimento, caso a UE obtenha sucesso no reforço da 
competitividade das PME e, simultaneamente, adote medidas capazes de reduzir os encargos 
administrativos com que as PME se deparam. 

A indústria desempenha um papel fundamental para a economia europeia. A indústria 
transformadora gera 25% dos empregos do setor privado da União Europeia, sendo 
responsável por 80% da investigação e desenvolvimento privados.

O relator encara os documentos da Comissão nos quais este relatório se baseia, 
nomeadamente o relatório sobre a minimização da carga regulamentar que incide sobre as 
PME e as duas comunicações da Comissão, uma sobre a internacionalização das PME e a 
outra sobre a competitividade europeia,8 como um passo positivo e coerente para a 
recuperação da crise económica de 2008. A INI será dividida em três partes, cada uma delas 
relativa a uma das propostas específicas da Comissão supracitadas. 

REFORÇAR A COMPETITIVIDADE INDUSTRIAL E DAS PME

O facto de a UE, caso pretenda recuperar da crise, dever melhorar a competitividade das suas 
empresas, qualquer que seja a dimensão das mesmas, é, de um modo geral, aceite por todas as 
partes interessadas. Para que essa melhoria se torne realidade, é necessário um ambiente que 
favoreça novas ideias e empresas. Este tipo de ambiente favorável às empresas não se 
encontra bem desenvolvido na Europa, em parte, porque as políticas industriais variam 
significativamente de Estado-Membro para Estado-Membro. A realidade, contudo, é que, para 
se alcançar o desenvolvimento sustentável e revitalizar a economia, tal como pretendido pela 
estratégia Europa 2020, são necessárias, e essenciais, políticas industriais coerentes e 
coordenadas por parte dos Estados-Membros, bem como alterações estruturais profundas ao 
nível do sistema industrial da UE. 

A comunicação da Comissão intitulada «Política industrial: reforçar a competitividade», que 
                                               
8 Comunicação «Política industrial: Reforçar a competitividade»
Comunicação «Pequenas empresas, grande mundo — uma nova parceria para ajudar as PME a aproveitar as 
oportunidades à escala mundial»
Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu» Minimização da carga regulamentar que incide 
sobre as PME - Ajustamento da Regulamentação da UE às necessidades das microempresas». 
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constitui uma nova iniciativa anual direcionada especificamente para a competitividade dos 
Estados-Membros e apresenta algumas ideias em matéria daquilo que poderia ser feito ao 
nível da UE, tem por objetivo identificar as áreas necessárias para que possam ser registados 
progressos significativos no que se refere aos objetivos da estratégia Europa 2020. Essas áreas 
são identificadas como: (1) mutações estruturais na economia; (2) capacidade de inovação na 
indústria; (3) sustentabilidade e eficiência em matéria de recursos; (4) ambiente empresarial; 
(5) mercado único; e (6) pequenas e médias empresas.

O relator saúda esta comunicação da Comissão e assinala que a importância fulcral da 
indústria transformadora para o crescimento sustentável e o emprego na União Europeia é 
reconhecida, tal como na estratégia EU 2020 e na Comunicação sobre uma política industrial 
europeia integrada. O relator concorda com a abordagem da Comunicação da Comissão na 
sua generalidade, embora preferisse que o conceito de teste de competitividade e a avaliação 
ex post da legislação relativa à indústria tivessem sido referidos de uma forma mais 
circunstanciada no documento da Comissão. 

Na opinião do relator, a UE deveria investir em programas destinados a abordar o potencial 
empreendedor dos cidadãos europeus como verdadeira alternativa ao emprego, 
nomeadamente, entre os jovens, mulheres e migrantes. Apenas o alargamento da cultura de 
empreendedorismo na UE e a atração de mais pessoas para o mundo do empreendedorismo, 
através de programas ad hoc e de incentivos, tais como esquemas tributários favoráveis às 
PME e benefícios fiscais, poderão ajudar os cidadãos a vencer o medo do insucesso e a ter 
coragem para fundar o seu negócio ou expandi-lo. A consequência natural será a criação de 
novos empregos, mais inovação e maior crescimento económico para todas as empresas, quer 
sejam orientadas para a indústria, para os serviços ou para a vertente social. É disto que a 
Europa necessita.

PEQUENAS EMPRESAS – GRANDE MUNDO

Apenas 25% das PME da UE têm estado internacionalmente ativas no seio do mercado único, 
enquanto apenas 13% têm estado ativas internacionalmente no exterior da UE. Tendo em 
conta que necessita de encontrar novas fontes de crescimento no sentido de proporcionar 
emprego e bem-estar aos seus cidadãos, a UE deverá incentivar as suas PME à 
internacionalização. A oportunidade de crescimento futuro em termos de volume de negócios 
fora da UE e, principalmente, nos novos mercados emergentes é elevada, embora o potencial 
de internacionalização não aproveitado no setor das PME europeias não deva ser exagerado, 
devido ao grande número de pequenas empresas que se encontram vinculadas aos negócios 
locais. 

Entre as razões pelas quais muitas PME não aproveitam a oportunidade de expansão para 
além das fronteiras da UE constam os inúmeros obstáculos com que estas se deparam quando 
tentam lançar-se no mercado global: as regras aduaneiras complexas, as normas e 
regulamentos técnicos pouco claros e a falta de acesso à informação de mercado, bem como a 
dificuldade em localizar possíveis clientes e encontrar parceiros adequados, constituem 
apenas alguns exemplos desse tipo de obstáculos. 

A promoção e apoio das atividades económicas das PME fora da UE é, por conseguinte, um 
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aspeto importante da estratégia de competitividade geral da UE, tal como delineada na 
comunicação emblemática, emitida no contexto da estratégia Europa 2020, sobre uma Política 
Industrial Integrada, o «Small Business Act» para a Europa analisado. O objetivo da 
Comunicação da Comissão é estabelecer uma nova estratégia que ajude a criar as condições 
necessárias para que as PME se dediquem igualmente a mercados exteriores à Europa. 

O relator concorda com a estrutura da estratégia estabelecida na proposta da Comissão e com 
a maioria das ações previstas na Comunicação. Contudo, está convicto de que, tendo em vista 
uma maior eficácia, a Comissão deveria abordar ambas as dimensões da internacionalização, 
mais concretamente a exportação e a importação, sendo que esta última não é suficientemente 
abordada no documento da Comissão. 

Em particular, o relator é favorável ao alargamento do âmbito e da utilização da Rede 
Europeia de Empresas (REE) e ao lançamento do portal multilingue em linha que deverá 
fornecer informações específicas sobre mercados prioritários, juntamente com pormenores 
sobre os diversos serviços de apoio disponíveis. A sua principal preocupação, contudo, é 
garantir que as ferramentas disponíveis a nível nacional e da UE se encontram coordenadas e 
que não existe duplicação. Com efeito, neste momento particular é importante racionalizar o 
gasto dos recursos públicos.

Neste contexto, o relator saúda a proposta da Comissão no sentido de realizar um «exercício 
de levantamento» do elevado número de programas de apoio locais, regionais, nacionais e 
europeus. Simultaneamente, o relator acredita que o exercício em questão apenas será eficaz 
se avaliar a eficácia dos programas de apoio existentes e não se limitar a enumerar esses 
esquemas. 

As informações para as PME e as sinergias entre PME constituem dois elementos importantes 
da estratégia que deverá ser ainda mais desenvolvida se a UE pretender aumentar 
consideravelmente a presença de PME europeias no mercado global. Por esta razão, o relator 
apoia a ideia de reforçar as formas de cooperação já existentes e de criar novas formas de 
cooperação e parcerias entre as PME e outros parceiros. 

O relator gostaria que a Comissão prosseguisse com programas como o «Erasmus para jovens 
empreendedores» e procedesse, igualmente, ao reforço dos mesmos, e estudasse a 
possibilidade de criar um novo programa que proporcionasse aos empreendedores talentosos a 
oportunidade de adquirirem experiência em centros de excelência no exterior da UE. 

ENCARGOS ADMINISTRATIVOS

Em 2007, a Comissão levou a cabo uma importante ação de simplificação da legislação 
comunitária, destinada a reduzir os encargos administrativos das empresas em 25% até 2012. 
Este exercício revelou-se muito bem-sucedido, tendo em conta que a redução real dos 
encargos visados se cifrou nos 33%, bem acima do objetivo de 25%.

Em 2011, na sequência de uma proposta do Presidente Durão Barroso, saudada pelo Conselho 
Europeu em junho de 2011, a Comissão iniciou uma nova apreciação do acervo legislativo da 
UE, no sentido de implementar o princípio «Think Small First» e identificar outras possíveis 
isenções ou reduções de encargos para as PME, nomeadamente, para as microempresas. Neste 
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contexto, o relator convida a Comissão a apresentar um novo e ambicioso objetivo de 
reduções.

O relator salienta a importância do princípio «think small first», bem como a necessidade de 
se estabelecer ações concretas no sentido de diminuir os encargos administrativos das PME, 
nomeadamente, das microempresas. No que diz respeito a esta última categoria de empresas, 
o relator sugere a criação de uma dimensão especial no teste PME destinada à sua inclusão. A 
abordagem de uma isenção geral por defeito não é considerada apropriada. De uma forma 
mais geral, o relator acredita que os resultados da atual avaliação da definição de PME não 
deverão conduzir a alterações assinaláveis da mesma (em particular no que diz respeito ao 
limite de postos de trabalho). Quaisquer alterações poderiam conduzir a um aumento da 
flexibilidade e dos desincentivos atenuadores. Acresce que o teste relativo às PME, que 
constitui, na sua essência, uma boa ideia, na realidade não demonstra ser eficaz, visto não ser 
aplicado de forma consiste pela Comissão. Além disso, foram poucos os Estados-Membros 
que o integraram nos seus processos de tomada de decisão nacionais. Por esta razão, o relator 
defende a introdução de requisitos mínimos para a aplicação sistemática de testes relativos às 
PME à escala nacional. 

CONCLUSÃO

Os três documentos da Comissão representam um passo importante no sentido de uma 
política de PME europeia mais coerente e coordenada. Com efeito, abordam diferentes 
problemas que obstam a que as PME desenvolvam todo o seu potencial. A Comissão tem o 
poder de fornecer contribuições para os Estados-Membros e deveria desempenhar o papel de 
«coordenador europeu». O relator está convencido de que o rumo escolhido para os passos 
futuros por parte da Comissão é o correto, mas espera que a implementação das novas 
estratégias se faça tão rapidamente quanto possível. Com efeito, a recuperação económica 
europeia está a revelar-se demasiado lenta e as PME necessitam que a UE aja de uma forma 
mais rápida.


