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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correção ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos 
visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que institui o 
Programa para a Competitividade das Empresas e pequenas e médias empresas (2014-
2020)
(COM(2011)0834 – C7-0463/2011 – 2011/0394(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2011)0834),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e os artigos 173.º e 195.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada 
pela Comissão (C7-0463/2011),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social de ... ...  2012,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e os 
pareceres da Comissão dos Orçamentos, da Comissão do Mercado Interno e da Proteção 
dos Consumidores e da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 
(A7-0000/2012),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.
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Alteração 1
Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

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

A Comissão adotou a Comunicação 
«Europa 2020 - Estratégia para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo» em março de 2010 (a seguir, 
estratégia Europa 2020). A comunicação 
foi aprovada pelo Conselho Europeu de 
junho de 2010. A estratégia Europa 2020 
dá resposta à crise económica e destina-se 
a preparar a Europa para a próxima década. 
Estabelece cinco objetivos ambiciosos em 
matéria de clima e energia, emprego, 
inovação, educação e inclusão social, que 
devem ser alcançados até 2020, e identifica 
os principais motores de crescimento que 
visam tornar a Europa mais dinâmica e 
competitiva. Salienta também a 
importância de reforçar o crescimento da 
economia europeia, proporcionando 
elevados níveis de emprego, uma economia 
de baixo carbono, eficiente em termos de 
energia e recursos, e coesão social. As 
pequenas e médias empresas (PME) 
devem desempenhar um papel crucial na 
consecução dos objetivos da estratégia 
Europa 2020. O seu papel reflete-se no 
facto de as PME serem referidas em seis 
das suas sete iniciativas emblemáticas.

Or. en

Alteração 2
Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Convém criar um Programa para a 
Competitividade das Empresas e PME (a 

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

seguir designado «o programa») para 
promover o reforço da competitividade 
sustentável das empresas da União, 
nomeadamente as PME, a fim de 
incentivar uma cultura empresarial e de 
promover a criação e o crescimento das 
PME.

Or. en

Justificação

A competitividade e a sustentabilidade não devem ser encaradas como objetivos distintos. 
Pelo contrário, a competitividade deve ser entendida como dependente da sustentabilidade. 
Segundo o Relatório sobre a Competitividade Europeia de 2010, a competitividade 
sustentável reflete a capacidade de alcançar e de manter a competitividade da indústria em 
conformidade com os objetivos de desenvolvimento sustentável. O considerando deve estar 
em consonância com os objetivos gerais do programa.

Alteração 3
Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A competitividade sustentável deve ser definida num considerando.

Alteração 4
Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) O programa visa particularmente as 
PME, tal como definidas pela 
Recomendação 2003/361/CE da Comissão, 
de 6 de maio de 2003, relativa à definição 
de micro, pequenas e médias empresas.16

Deverá ser prestada uma atenção especial 
às microempresas, às empresas de 
artesanato e empresas de caráter social. 
Deve também ser prestada atenção às 
características e às exigências específicas 
dos jovens empresários, de novos e 
potenciais empresários, bem como das 
mulheres empresárias, além de grupos-
alvo específicos, como migrantes e 
empresários pertencentes a grupos 
socialmente desfavorecidos ou 
vulneráveis, como pessoas com 
deficiência. O programa deve igualmente 
encorajar os mais velhos a criar empresas 
e a continuar na via empresarial e 
promover segundas oportunidades para os 
empresários.

(11) O programa visa particularmente as 
PME, tal como definidas pela 
Recomendação 2003/361/CE da Comissão, 
de 6 de maio de 2003, relativa à definição 
de micro, pequenas e médias empresas.16

Deverá ser prestada uma atenção especial 
às microempresas, às empresas de 
artesanato e empresas de caráter social. 
Deve também ser prestada atenção às 
características e às exigências específicas 
dos jovens empresários, de novos e 
potenciais empresários, bem como das 
mulheres empresárias.

Or. en

(Ver alteração relativa ao artigo 3.º, n.º 1-A)
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Justificação

O programa deve concentrar os seus recursos limitados nas categorias de empresários mais 
relevantes. A política de segunda oportunidade é mencionada infra, no Considerando 16 
(com alterações).

Alteração 5
Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) No seguimento das quatro 
prioridades da análise da LPE, o 
programa deve, nos seus objetivos 
específicos, procurar melhorar as 
condições que enquadram a 
competitividade sustentável das empresas 
da União, nomeadamente as PME, a fim 
de promover o espírito empresarial, 
aumentar o acesso ao financiamento e 
aos mercados na União e a nível mundial. 
As medidas tomadas em conformidade 
com os objetivos específicos do programa 
devem contribuir para a aplicação da 
LPE.

Or. en

(Ver alteração relativa ao artigo 3.º, n.º 1-A)

Justificação

O programa deve concentrar os seus recursos limitados nas categorias de empresários mais 
relevantes.

Alteração 6
Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Muitos dos problemas de 
competitividade da União estão ligados às 
dificuldades de financiamento das PME 
que, embora tudo façam para demonstrar 
que são merecedoras de crédito, 

(12) Muitos dos problemas de 
competitividade da União estão ligados às 
dificuldades de financiamento das PME 
que, embora tudo façam para demonstrar 
que são merecedoras de crédito, 
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dificilmente obtêm acesso ao capital de 
risco. Este fator tem um efeito negativo 
sobre o nível e a qualidade das novas 
empresas criadas e sobre o crescimento das 
empresas. O valor acrescentado para a 
União dos instrumentos financeiros 
propostos reside, entre outros aspetos, no 
reforço do mercado único para o capital de 
risco e no desenvolvimento de um mercado 
pan-europeu de financiamento para as 
PME. As ações da União devem ser 
complementares do uso que os 
Estados-Membros fizerem dos 
instrumentos financeiros em prol das PME. 
As entidades responsáveis pela execução 
das ações devem garantir a adicionalidade 
e evitar a sobreposição de financiamento 
com os recursos da UE.

dificilmente obtêm acesso ao capital de 
risco. Este fator tem um efeito negativo 
sobre o nível e a qualidade das novas 
empresas criadas e sobre o crescimento e a 
taxa de sobrevivência das empresas. O 
valor acrescentado para a União dos 
instrumentos financeiros propostos reside, 
entre outros aspetos, no reforço do 
mercado único para o capital de risco, no 
desenvolvimento de um mercado pan-
europeu de financiamento para as PME e 
na colmatação das lacunas do mercado 
que não podem ser resolvidas pelos 
Estados-Membros. As ações da União 
devem ser complementares do uso que os 
Estados-Membros fizerem dos 
instrumentos financeiros em prol das PME. 
As entidades responsáveis pela execução 
das ações devem garantir a adicionalidade 
e evitar a sobreposição de financiamento 
com os recursos da UE. O programa deve 
promover o acesso a financiamento para 
PME nas suas fases de arranque, de 
crescimento e de transmissão.

Or. en

(Ver alteração ao artigo 8.º)

Alteração 7
Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A Rede Europeia de Empresas provou 
o seu valor acrescentado para as PME
europeias enquanto balcão único que presta 
apoia à sua competitividade e as ajuda a 
explorar oportunidades de negócio no 
mercado único e para além dele. A 
racionalização de metodologias e métodos 
de trabalho, bem como as disposições 
tendentes a imprimir uma dimensão 
europeia aos serviços de apoio às 
empresas, só podem ser concretizados a 
nível da União. Em especial, a rede ajudou 

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

as PME a encontrar parceiros para fins de 
cooperação ou de transferência de 
tecnologia, e a obter consultoria sobre 
fontes de financiamento, propriedade 
intelectual, ecoinovação e produção 
sustentada. A rede obteve ainda 
informações de retorno sobre a legislação e 
as normas da União. A sua competência 
única é particularmente importante para 
superar as assimetrias de informação e 
reduzir os custos de transação associados 
às operações transfronteiras. Contudo, o 
desempenho da rede deve ainda ser 
otimizado, nomeadamente através de uma 
melhor integração da rede e dos Pontos de 
Contacto Nacionais (PCN) do Sétimo 
Programa-Quadro de Investigação e 
Desenvolvimento Tecnológico, 
envolvendo efetivamente organizações de 
acolhimento na direção estratégica da
rede, diminuindo a burocracia, 
melhorando o apoio informático e 
promovendo o perfil da rede. Tendo em 
vista um maior aperfeiçoamento do 
desempenho da rede, a Comissão deve 
refletir sobre as diferentes estruturas de 
governação e padrões de utilização em 
todos os Estados-Membros em 
colaboração com organizações de PME.  
As funções da rede devem ser 
estabelecidas no programa. 

Or. en

(Ver alteração relativa ao artigo 9.º-A e anexo II-A)

Alteração 8
Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A internacionalização limitada das 
PME, tanto dentro como fora da Europa, 
afeta a competitividade. Segundo algumas 
estimativas, atualmente 25 % das PME na 
União exportam, ou exportaram alguma 

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

vez nos últimos três anos, mas só 13 % 
exportam para fora da União numa base 
regular e só 2 % investiram fora do seu 
país de origem. Em conformidade com a 
lei das pequenas empresas, que instou a 
União e os Estados-Membros a apoiar as 
PME e a incentivá-las para tirar partido do 
crescimento dos mercados fora da União, a 
UE apoia uma rede de organizações de 
empresas europeias em mais de 20 
mercados no estrangeiro. Presta assistência 
financeira ao Centro de Cooperação 
Industrial UE-Japão, a organismos 
empresariais em Hong Kong, Malásia e 
Singapura, bem como ao Centro Europeu 
de Negócios e Tecnologia na Índia, aos 
Centros da UE para as PME na China e na 
Tailândia e ao centro de contacto das PME 
para defesa dos DPI na China. O valor 
acrescentado europeu decorre da reunião 
dos esforços nacionais neste domínio, 
evitando a duplicação, promovendo a 
cooperação e proporcionando serviços que 
careceriam de massa crítica se fossem 
prestados a nível nacional. Estes serviços 
devem incluir, entre outros, informação 
sobre direitos de propriedade intelectual, 
normas e oportunidades de contratação 
pública. Antes de introduzir novos 
serviços, a Comissão deve refletir sobre as 
medidas de apoio existentes para as PME 
europeias em países terceiros e as 
necessidades específicas das PME 
consultando organizações representativas 
deste tipo de empresas.

Or. en

(Ver alterações ao artigo 9.º)

Alteração 9
Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

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

empresas europeias, nomeadamente das 
PME, os Estados-Membros e a Comissão 
terão de criar um ambiente empresarial 
favorável de acordo com os princípios da 
LPE. São necessárias iniciativas a nível da 
União para criar condições equitativas para 
as PME e para trocar informações e 
conhecimentos à escala europeia.

Or. en

(Ver alteração ao artigo 6.º, n.º 1)

Justificação

O relator gostaria que este considerando que diz respeito ao artigo 6.º fosse mais 
pormenorizado, pelo que sugere que seja dividido em três partes (ver Considerando 15-A, 
15-B e 15-C).

Alteração 10
Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Deve conseguir-se um ambiente 
favorável às empresas da União através 
de medidas para melhorar a conceção, a 
execução e a avaliação das políticas e de 
medidas destinadas a promover a 
cooperação na elaboração de políticas e o 
intercâmbio de boas práticas. Tais 
medidas podem incluir estudos, avaliações 
de impacto, análises e conferências.

Or. en

(Ver artigo 6.º, n.º 2-A e B)

Alteração 11
Proposta de regulamento
Considerando 15-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

(Ver artigo 5.°, n.º 2-C)

Alteração 12
Proposta de regulamento
Considerando 15-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-C) O programa pode igualmente 
apoiar iniciativas que acelerem a 
emergência de indústrias competitivas e 
sustentáveis, com base nos modelos de 
negócio mais competitivos, produtos e 
processos melhorados, estruturas 
organizacionais ou cadeias de valor 
modificadas. Apesar de o programa se 
dever concentrar em iniciativas 
transectoriais, pode ainda apoiar 
iniciativas específicas de determinados 
setores naqueles em que as PME estão 
mais ativas e que contribuem 
significativamente para o PIB da União, 
tais como o turismo, em que se pode 
demonstrar o valor acrescentado ao nível 
da União.
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Or. en

(Ver alteração ao artigo 6.º, n.º 3)

Alteração 13
Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

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

(16) Outro fator que afeta a 
competitividade é o fraco espírito 
empresarial que caracteriza a União. Só 
45 % dos cidadãos da União (e menos de 
40 % das mulheres) gostariam de ser 
trabalhadores por conta própria, em 
comparação com 55 % da população nos 
Estados Unidos e 71 % na China. Segundo 
a LPE, um ambiente empresarial 
favorável ao espírito empresarial tem de 
proporcionar boas condições de 
enquadramento para todas as situações 
que os empresários enfrentam, incluindo 
o arranque, o crescimento, a transmissão 
e a falência (segunda oportunidade). O 
reforço das medidas de coerência e 
consistência (aferição de desempenhos e 
intercâmbio das melhores práticas, por 
exemplo), proporcionam um elevado valor 
acrescentado europeu.

Or. en

(Ver alteração ao artigo 7.º)

Alteração 14
Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Como refere a Comunicação da 
Comissão de 30 de junho de 2010, 
intitulada «Europa, primeiro destino 
turístico do mundo - novo quadro político 
para o turismo europeu», aprovada pelas 

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

conclusões do Conselho de outubro de 
2010, o turismo é um setor importante da 
economia da União. As empresas neste 
setor contribuem de forma substancial para 
o produto interno bruto (PIB) da União e 
para a criação de emprego, além de terem 
um potencial significativo de 
desenvolvimento de atividades 
empresariais, uma vez que se trata 
sobretudo de PME. O Tratado de Lisboa 
reconhece a importância do turismo, 
sublinha as competências específicas da 
União neste domínio e a sua 
complementaridade com as ações dos 
Estados-Membros. O programa deve 
apoiar iniciativas no domínio do turismo, 
no qual pode ser demonstrado um claro 
valor acrescentado ao nível da União, em 
especial no que toca à disponibilização de 
dados e análises, ao desenvolvimento de
normas comuns de qualidade e ao 
intercâmbio das melhores práticas.

Or. en

(Ver alteração relativa ao artigo 6.º, n.º 3)

Justificação

As iniciativas no setor do turismo serão elegíveis para apoio nos termos do programa na 
medida em que consigam demonstrar valor acrescentado para a UE, tal como qualquer outro 
setor com uma elevada percentagem de PME e um contributo significativo para o PIB. 
Contudo, destaca-se aqui o turismo, pois foi recentemente incluído como uma competência 
partilhada da UE no Tratado de Lisboa.

Alteração 15
Proposta de regulamento
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) Além das medidas previstas pelo 
programa de trabalho, a Comissão deve 
adotar com regularidade medidas de 
apoio para promover a competitividade 
das empresas da União. Para além da 
análise e criação de políticas, tais medidas 
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devem incluir, nomeadamente, avaliações 
de impacto das medidas da União com 
particular relevância para a 
competitividade das empresas, 
particularmente PME. As avaliações de 
impacto devem abordar o impacto de uma
proposta de política na competitividade 
das empresas através dos seus efeitos no 
custo da atividade, na capacidade dos 
setores afetados para inovar e na sua 
competitividade a nível internacional 
(«teste de competitividade»). As avaliações 
de impacto devem incluir igualmente uma 
secção específica para PME, consistindo 
numa avaliação preliminar das empresas 
que provavelmente serão afetadas, na 
medição do impacto nas PME (análise 
custo/benefício) e na atenuação das 
medidas, se adequado («teste PME»). O 
teste PME deve incidir especialmente nas 
microempresas. 

Or. en

(Ver alteração relativa ao artigo 11.º, n.º 1-C)

Alteração 16
Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

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

(19) O programa deverá fixar as ações em 
função dos objetivos, o enquadramento 
financeiro global para a sua prossecução, 
os diferentes tipos de medidas de execução 
e as disposições em matéria de 
monitorização, de avaliação e de proteção 
dos interesses financeiros da Comunidade.
A Comissão deve criar um conjunto de 
indicadores de desempenho em 
cooperação com peritos e partes 
interessadas pertinentes, incluindo 
organizações representativas de PME, 
como uma base para avaliar até que ponto 
as ações do programa contribuíram para 
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atingir os seus objetivos.

Or. en

(Ver alteração ao artigo 12.º, n.º 5)

Alteração 17
Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

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

(20) O programa deverá ser complementar 
de outros programas da União, 
reconhecendo ao mesmo tempo que cada 
instrumento deverá funcionar segundo os 
seus procedimentos próprios. Por 
conseguinte, uma mesma despesa elegível 
não deverá ser duplamente financiada. No 
intuito de obter um valor acrescentado e 
um impacto substancial do financiamento 
da União, devem ser criadas sinergias 
estreitas entre o programa e outros 
programas da União, nomeadamente o 
Horizonte 2020 - o novo Programa-
Quadro de Investigação e Inovação 
(2014-2020) (a seguir designado 
«Horizonte 2020») e os Fundos 
Estruturais.

Or. en

(Ver alterações aos artigos 14.º, 14.º-A e 14.º-B)

Alteração 18
Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) O Acordo sobre o Espaço Económico 
Europeu e os protocolos aos acordos de 
associação preveem a participação dos 
países em causa nos programas da União. 
A participação de outros países deverá ser 
possível, quando os acordos ou 

(24) O Acordo sobre o Espaço Económico 
Europeu e os protocolos aos acordos de 
associação preveem a participação dos 
países em causa nos programas da União. 
A participação de outros países deverá ser 
possível, quando os acordos ou 
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procedimentos existentes o indiquem. procedimentos existentes o indiquem. A 
participação no programa deve estar 
aberta a entidades estabelecidas noutros 
países terceiros, mas esta não devem, em 
princípio, receber contribuições 
financeiras por parte da União. 

Or. en

Alteração 19
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O programa deve concentrar-se não só nas PME com atividade transfronteiras, mas também 
em PME ativas a nível local, regional e nacional e se se comprovar um valor acrescentado 
para a UE. O valor acrescentado para a UE pode consistir igualmente na colmação de 
lacunas que não podem ser supridas apenas pelos Estados-Membros, como, por exemplo, a 
disponibilização de fundos que os Estados-Membros não conseguem disponibilizar.

Alteração 20
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Reforçar a competitividade sustentável 
das empresas da União, em especial das 
PME;

Or. en
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Justificação

A competitividade e a sustentabilidade não devem ser encaradas como objetivos 
independentes, uma vez que a competitividade a longo prazo depende da sustentabilidade e 
as políticas devem basear-se numa estratégia de longo prazo. O programa deve concentrar-
se nas PME, que representam cerca de 99 % das empresas da União. Este programa não 
deve discriminar entre diferentes fatores, pelo que é inadequado destacar o setor do turismo 
nos objetivos gerais.

Alteração 21
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Maior competitividade das PME da 
União comparativamente à 
competitividade das PME dos principais 
concorrentes fora da União,

Or. en

Alteração 22
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Crescimento da produção fabril das 
ecoindústrias da União;

(b) Aumento do número de PME da União 
que oferecem produtos e serviços 
ecológicos,

Or. en

Alteração 23
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Produtividade material da indústria 
da União,
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Or. en

Justificação

Este indicador foi incluído no Relatório sobre a Competitividade Europeia de 2011, 
capítulo 5 (no qual estão disponíveis dados do Eurostat).

Alteração 24
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-B) Intensidade energética da indústria 
da União,

Or. en

Justificação

Este indicador foi incluído no Relatório sobre a Competitividade Europeia de 2011, 
capítulo 5 (no qual estão disponíveis dados do Eurostat).

Alteração 25
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

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

(e) E aumento de arranques e 
transmissões de PME, bem como 
diminuição de falências do mesmo tipo de 
empresas,

Or. en

Alteração 26
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Maior proporção de cidadãos da 
União que gostariam de ser trabalhadores 
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por contra própria. 

Or. en

Alteração 27
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os pormenores das metas de medição 
e desempenho para os indicadores 
mencionados no n.º 2 do presente artigo 
estão descritos no anexo I.

Or. en

Alteração 28
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Melhorar as condições de 
enquadramento da competitividade 
sustentável das empresas da União;

Or. en

(Ver alterações relativas ao artigo 2.º, n.º 1, alínea a))

Justificação

A competitividade e a sustentabilidade não devem ser encaradas como objetivos 
independentes, uma vez que a competitividade a longo prazo depende da sustentabilidade e 
as políticas devem basear-se numa estratégia de longo prazo. Este programa não deve 
discriminar entre diferentes fatores, pelo que é inadequado destacar o setor do turismo nos 
objetivos específicos.

Alteração 29
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. As ações nos termos dos objetivos 
específicos contribuem para a aplicação 
da Comunicação da Comissão, de 25 de 
junho de 2008 — «Think Small First» —
Um «Small Business Act» [«Lei das 
Pequenas Empresas»] para a Europa.

Or. en

Justificação

Na prossecução das ações do programa, deve ser dada especial atenção aos dez princípios 
da Lei das Pequenas Empresas (LPE), que institui pela primeira vez um enquadramento 
político geral para a UE e seus Estados-Membros, para orientar a conceção e execução das 
políticas baseadas na abordagem «Think Small First».

Alteração 30
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. O enquadramento financeiro para a 
execução do programa é [2,522 mil 
milhões de euros], dos quais pelo menos 
55,5 % serão afetados a instrumentos 
financeiros. A Comissão poderá decidir 
alterar o limite de 55,5 % caso a oferta de 
financiamento desses instrumentos 
financeiros exceda a procura.

Or. en

Justificação

O montante final será afetado posteriormente, dependendo dos resultados das negociações do 
QFP. Tendo em conta o excesso de procura e os elevados efeitos de alavanca, o relator 
propõe afetar pelo menos 55,5 % do orçamento do programa a instrumentos financeiros. 
Contudo, caso a oferta de instrumentos financeiros exceda a procura contra todas as 
expectativas, a Comissão deve poder alterar o limite de 55,5 %.
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Alteração 31
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A dotação financeira do programa pode 
também abranger despesas relativas a 
atividades de preparação, 
acompanhamento, controlo, inspeção e 
avaliação necessárias para a gestão do 
programa e para a concretização dos 
objetivos fixados (designadamente,
estudos, reuniões de peritos, ações de 
informação e comunicação, incluindo a 
comunicação institucional das prioridades 
políticas da União Europeia, na medida em 
que estejam relacionadas com os objetivos 
gerais do Regulamento), despesas 
relacionadas com redes de TI centradas no 
processamento e intercâmbio de 
informações e todas as outras despesas de 
apoio técnico e administrativo efetuadas 
pela Comissão para gerir o programa.

2. A dotação financeira do programa pode 
também abranger despesas relativas a 
atividades de preparação, 
acompanhamento, controlo, inspeção e 
avaliação necessárias para a gestão do 
programa e para a concretização dos 
objetivos fixados, designadamente:

-estudos,
-reuniões de peritos,

-informação e comunicação, incluindo a 
comunicação institucional das prioridades 
políticas da União Europeia, na medida em 
que estejam relacionadas com os objetivos 
gerais do Regulamento,
-despesas relacionadas com redes de TI 
centradas no processamento e intercâmbio 
de informações,

-outras despesas de apoio técnico e 
administrativo efetuadas pela Comissão 
para gerir o programa.

Or. en

Alteração 32
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. As entidades estabelecidas nos países 
referidos no n.º 1, caso as condições 
estabelecidas no referido número não 
sejam respeitadas ou se esses países 
decidirem não aderir ao programa, ou as 
entidades estabelecidas noutros países 
terceiros podem participar em ações 
empreendidas pelo programa.

2. Uma entidade estabelecida num país 
referido no n.º 1 pode participar em partes 
do Programa se esse país participar nas 
condições referidas nos respetivos acordos 
a que se refere o n.º 1.

Or. en

Alteração 33
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Tais entidades não terão direito a 
receber contribuições financeiras da 
União, exceto nos casos indispensáveis 
para o programa, nomeadamente em 
termos de competitividade e acesso aos 
mercados por parte das empresas da 
União. Esta exceção não é aplicável às 
entidades com fins lucrativos.

Suprimido

Or. en

(Ver artigo 5.º-A (novo))

Alteração 34
Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
Participação de entidades de países não 

participantes
1. Nas partes do programa nas quais um 
país referido no artigo 5.º não participa, 
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as entidades estabelecidas nesse país 
podem participar. As entidades 
estabelecidas noutros países terceiros 
podem também participar em ações ao 
abrigo do programa.
2. As entidades a que se refere o n.º 1 não 
terão direito a receber contribuições 
financeiras da União, exceto nos casos 
indispensáveis para o programa, 
nomeadamente em termos de 
competitividade e acesso aos mercados 
por parte das empresas da União. Esta 
exceção não é aplicável às entidades com 
fins lucrativos.

Or. en

(Ver o n.º 2 do artigo 5.º)

Alteração 35
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. A Comissão apoia as ações destinadas a 
melhorar as condições que enquadram a 
competitividade sustentável das empresas 
da União, nomeadamente das PME, a fim 
de aumentar a eficácia, a coerência e a 
consistência das políticas nacionais que 
promovem a competitividade sustentável e 
o crescimento das empresas na Europa, em 
conformidade com os princípios da Lei 
das Pequenas Empresas.

Or. en

Justificação

Na prossecução das ações do programa, deve ser dada especial atenção aos dez princípios 
da Lei das Pequenas Empresas (LPE), que institui pela primeira vez um enquadramento 
político geral para a UE e seus Estados-Membros, para orientar a conceção e execução das 
políticas baseadas na abordagem «Think Small First».
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Alteração 36
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Medidas para melhorar a conceção, a 
execução e a avaliação das políticas que 
afetam a competitividade sustentável das 
empresas e medidas para apoiar redes de 
empresas, as operações transnacionais de 
clusters e o desenvolvimento de produtos, 
serviços e processos sustentáveis;

Or. en

Justificação

Deve especificar-se que o programa COSME financiaria apenas a cooperação transnacional 
de clusters, enquanto outros aspetos relativos a estes são financiados pelo Horizonte 2020.

Alteração 37
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

(c) Apoio ao desenvolvimento da política 
das PME baseado em provas documentais 
e cooperação entre os decisores políticos e 
com organizações representativas de 
PME, para que, nomeadamente, lhes seja 
mais fácil aceder aos programas e às 
medidas e reduzir o seu ónus 
administrativo.

Or. en

Justificação

O desenvolvimento da política das PME deve basear-se em factos e sempre que possível 
recorrer ao contributo de organizações representativas de PME. Isto poderá requerer apoio 
para atividades de recolha de dados por parte dessas organizações. Para além de facilitar o 
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acesso a programas e a medidas para PME, esta política deve concentrar-se em reduzir o 
ónus administrativo provocado pela legislação da UE e sua transposição para a legislação 
nacional.

Alteração 38
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. A Comissão apoia iniciativas 
transectoriais em prol da criação de 
indústrias competitivas. Tais iniciativas 
irão estimular o desenvolvimento de novos 
mercados e o fornecimento de bens e 
serviços assentes nos modelos de negócio 
mais competitivos, produtos e processos 
melhorados, estruturas organizacionais 
alteradas ou cadeias de valor modificadas. 
Incluem iniciativas para aumentar a 
produtividade, a sustentabilidade, 
nomeadamente a eficiência energética e 
dos recursos, e a responsabilidade social 
das empresas. A Comissão pode 
igualmente apoiar atividades específicas 
de determinados setores para esses fins, 
em áreas caracterizadas por uma elevada 
proporção de PME e com um elevado 
contributo para o PIB da União, tais 
como o setor do turismo, em que se pode 
demonstrar o valor acrescentado ao nível 
da União.

Or. en

Justificação

Tendo em conta os recursos limitados do programa, as medidas de apoio devem 
concentrar-se em iniciativas transectoriais que beneficiem o maior número possível de PME 
(por exemplo, o desenvolvimento de competências na área das TIC em PME). Além de 
modelos de negócio competitivos e de cadeias de valor modificadas, o surgimento de 
indústrias competitivas pode beneficiar de produtos e processos melhorados e de estruturas 
organizacionais alteradas. A Comissão deve poder apoiar iniciativas específicas de 
determinados setores, nos casos em que as condições forem satisfeitas.
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Alteração 39
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 
arranque, ao desenvolvimento, ao 
crescimento, à transmissão de empresas e 
à concessão de uma segunda 
oportunidade.

Or. en

Justificação

Um ambiente empresarial favorável ao espírito empresarial tem de proporcionar boas 
condições de enquadramento para todas as situações que os empresários enfrentam. Isto 
inclui não só a fase de crescimento, mas também as de arranque, transmissão e falência 
(segunda oportunidade). As transferências de empresas são importantes para o crescimento e 
desenvolvimento de PME.  Todos os anos, corre-se o risco de perder 150 000 empresas e 
600 000 empregos devido a ineficiências no sistema de transmissão de empresas. Este 
programa deve colmatar essa lacuna do mercado.

Alteração 40
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.

Or. en

Justificação

O programa deve concentrar os seus recursos limitados nas categorias de empresários mais 
relevantes.
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Alteração 41
Proposta de regulamento
Artigo 8 – n. 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 e regional. Para garantir a 
complementaridade, tais ações serão objeto 
de uma estreita coordenação com as 
empreendidas no âmbito da política de 
coesão, Horizonte 2020 e ao nível nacional 
ou regional. Essas ações destinam-se a 
incentivar a oferta de financiamento do 
capital de risco e de empréstimos.

Or. en

Justificação

As transferências de empresas desempenham um papel importante no crescimento e no 
desenvolvimento de PME, permitem dar uma nova vida à empresa e manter o valor e o 
emprego. «Todos os anos, corre-se o risco de perder 150 000 empresas e 600 000 empregos 
devido a ineficiências no sistema de transmissão de empresas» (Estudo Business Dynamics 
da CE, 2011). Os instrumentos financeiros podem contribuir para colmatar esta lacuna do 
mercado, complementando as medidas de apoio nacionais e regionais.

Alteração 42
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, em 
conformidade com a legislação da União.
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A Comissão pode igualmente analisar a 
possibilidade de criar outros instrumentos 
financeiros inovadores sujeitos à procura 
do mercado e em consulta com as partes 
interessadas pertinentes, incluindo 
organizações representativas de PME.

Or. en

Justificação

A Comissão deve poder reagir a novos desenvolvimentos no domínio dos instrumentos 
financeiros e das necessidades em mutação das PME. Ao fazê-lo, deve ter em consideração 
os conhecimentos técnicos de partes interessadas pertinentes, incluindo organizações 
representativas de PME.

Alteração 43
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.

Or. en

Justificação

Por motivos de clareza, o texto do anexo II deve assumir a forma de artigos.

Alteração 44
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.

Suprimido

Or. en
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(Ver artigo 9.º-A (novo))

Justificação

O relator recomenda a introdução de um artigo independente sobre a REE, com uma 
descrição mais pormenorizada das suas funções.

Alteração 45
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.

Or. en

Alteração 46
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 informação sobre normas, 
oportunidades de contratação pública e 
direitos de propriedade intelectual em 
países terceiros prioritários.

Estas medidas complementam, mas não 
duplicam, as atividades dos 
Estados-Membros nessa área. Antes de 
introduzir novas medidas, a Comissão 
deve refletir sobre os serviços de apoio 
existentes em países terceiros e as 
necessidades específicas das PME 
consultando organizações representativas 
deste tipo de empresas.
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Or. en

Justificação

Embora o relator concorde que este programa deve apoiar o acesso das PME a mercados 
fora da União através de medidas específicas, tem de se assegurar que essas medidas não 
duplicam as atividades dos Estados-Membros. Por conseguinte, antes de introduzir novas 
medidas, a Comissão deve refletir sobre os serviços de apoio existentes em países terceiros e 
as necessidades específicas das PME consultando organizações representativas deste tipo de 
empresas.

Alteração 47
Proposta de regulamento
Artigo 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A
Rede Europeia de Empresas

1. A Comissão mantém o seu apoio à Rede 
Europeia de Empresas (a «rede») por 
forma a fornecer serviços integrados de 
apoio às empresas, nomeadamente a 
PME.
Tendo em conta a experiência e as 
competências comprovadas das atuais 
redes europeias de apoio às empresas, 
pode conceder-se apoio financeiro aos 
parceiros que integrem as redes com vista 
à implantação, nomeadamente, de:
(a) Informação e aconselhamento, 
reações, cooperação empresarial e 
serviços de internacionalização no 
mercado único e em países terceiros;
(b) Serviços de inovação e transferência 
de tecnologia e conhecimentos;
(c) Serviços de incentivo à participação de 
PME em programas europeus, incluindo 
o Horizonte 2020 e os fundos estruturais.
2. Os pormenores desses serviços são 
apresentados no anexo II-A.
3. Os serviços prestados pela rede em 
nome de outros programas da União são 
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financiados por esses programas.
4. Tendo em vista adotar novas medidas 
para melhorar o desempenho da rede, a 
Comissão deve refletir sobre as diferentes 
estruturas de governação e padrões de 
utilização em todos os Estados-Membros 
em colaboração com organizações de 
PME. 

Or. en

Justificação

É necessário proporcionar à REE a base jurídica adequada. O presente artigo e o anexo II-
A (novo) fornecem uma descrição pormenorizada das funções da rede, tal como no PCI. A 
REE deve poder realizar atividades em nome e com os recursos de outros programas da UE, 
como será o caso do Horizonte 2020. Parece haver problemas em alguns Estados-Membros 
em termos de governação e adoção da rede. pelo que seria útil um exercício de análise por 
forma a resolver esses problemas.

Alteração 48
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. Devem incluir 
as prioridades na concessão de subvenções, 
os critérios essenciais de avaliação e a taxa 
máxima do cofinanciamento.

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, tendo por base a 
consulta prévia às partes interessadas 
pertinentes, incluindo organizações 
representativas de PME. Os programas de 
trabalho anuais incluem igualmente 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 
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cofinanciamento aplicáveis às subvenções.

Or. en

Justificação

A Comissão deve consultar as partes interessadas pertinentes, incluindo organizações 
representativas de PME, durante o processo de formulação dos objetivos estratégicos do 
programa de trabalho anual. Este facto assegurará que as medidas financiadas por este 
programa respondem às necessidades do seu principal grupo-alvo, as PME.

Alteração 49
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 sistemáticas das 
medidas da União de importância para a 
competitividade das empresas, 
nomeadamente PME, com especial 
atenção para as 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. en

Justificação

As avaliações de impacto devem avaliar sistematicamente o impacto de propostas de políticas 
na competitividade das empresas («teste de competitividade»). Devem incluir igualmente uma 
secção especial sobre PME («teste de PME»), dando especial atenção às microempresas. 
Embora a LPE procure melhorar o ambiente empresarial para todas as PME, é reconhecido 
que são necessárias iniciativas específicas e esforços sustentados para permitir que as 
empresas mais pequenas da Europa concretizem o seu verdadeiro potencial.

Alteração 50
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 

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

da política industrial e das medidas 
relacionadas com competitividade;

Or. en

Justificação

A avaliação da legislação deve ter em especial consideração as PME, que constituem 99 % 
das empresas da União.

Alteração 51
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 
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.

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 
básica sobre os beneficiários de 
subvenções e a informação básica 
anónima sobre candidatos a subvenções, 
se disponível. O relatório inclui 
igualmente a informação 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.

Or. en

Justificação

A informação sobre beneficiários e candidatos a subvenções será útil para a avaliação das 
subvenções concedidas no âmbito do programa.

Alteração 52
Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. Os impactos a longo prazo e a 
sustentabilidade dos efeitos das medidas 
são objeto de um relatório de avaliação, 
destinado a alimentar o processo de 
decisão sobre uma eventual renovação, 
alteração ou suspensão de medidas 
subsequentes.

4. Os impactos a longo prazo e a 
sustentabilidade dos efeitos das medidas 
são objeto de um relatório de avaliação ex-
post.

Or. en

Alteração 53
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 pela Comissão, em 
cooperação com peritos e partes 
interessadas pertinentes, incluindo 
organizações representativas de PME, 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

Justificação

O contributo de peritos e de partes interessadas pertinentes, incluindo organizações de PME, 
deve ser utilizado para se criar indicadores válidos e fiáveis que não criem encargos 
desproporcionados às PME em matéria de prestação de informação.

Alteração 54
Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Tendo em conta que as condições do mercado se podem alterar rapidamente, é importante 
manter um nível elevado de flexibilidade relativamente à afetação de fundos para 
mecanismos de capital próprio e de empréstimos. As organizações representativas de PME 
podem fornecer um contributo valioso para as decisões da Comissão a este respeito e, por 
conseguinte, devem ser consultadas.

Alteração 55
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/201X [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/201X [novo 
Regulamento dos Fundos Estruturais]], e 
com subvenções financiadas pela União, 
incluindo a título do presente regulamento.

Or. en
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Alteração 56
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 complementam a 
utilização que os Estados-Membros 
fizerem dos instrumentos financeiros 
destinados às PME no quadro da política 
de coesão e dos instrumentos financeiros 
para PME no âmbito de programas de 
promoção nacionais.

Or. en

Justificação

Por motivos de clareza, este texto deve ser transferido do anexo II para o artigo 14.º. Além 
disso, os mecanismos devem igualmente complementar instrumentos financeiros para PME 
no âmbito de programas promocionais nacionais.

Alteração 57
Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. 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].

Or. en

Justificação

Por motivos de clareza, este texto deve ser transferido do anexo II para o artigo 14.º.
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Alteração 58
Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os mecanismos de capital próprio e 
garantia de empréstimo são conformes às 
disposições relativas a instrumentos 
financeiros enunciadas no Regulamento 
(CE, Euratom) n.º 1605/2002 do 
Conselho, de 25 de junho de 2002, que 
institui o Regulamento Financeiro 
aplicável ao orçamento geral das 
Comunidades Europeias1 e no ato 
delegado que substitui as regras de 
execução.
______________
1 JO L 248 de 16.9.2002, p. 1.

Or. en

Justificação

Por motivos de clareza, este texto deve ser transferido do anexo II para o artigo 14.º.

Alteração 59
Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. As receitas e os reembolsos 
relacionados com a segunda vertente do 
Mecanismo a favor das PME Inovadoras 
e de Elevado Crescimento (MIC), nos 
termos da Decisão n.º 1639/2006/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
24 de outubro de 2006, que institui o 
Programa-Quadro para a Competitividade 
e a Inovação (2007-2013)1, são afetados 
aos instrumentos financeiros do presente 
programa.
______________
1 JO L 310 de 9.11.2006, p  15.
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Or. en

Justificação

Por motivos de clareza, este texto deve ser transferido do anexo II para o artigo 14.º. As 
receitas e as devoluções para o MIC 2 são afetadas aos instrumentos financeiros do presente 
programa.

Alteração 60
Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-C. Os instrumentos financeiros 
destinados a PME são executados em 
conformidade com a legislação da UE 
pertinente em matéria de auxílios estatais.

Or. en

Justificação

Por motivos de clareza, este texto deve ser transferido do anexo II para o artigo 14.º.

Alteração 61
Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-D. Os instrumentos financeiros no 
âmbito do presente programa são geridos 
em estreita coordenação com os 
mecanismos de empréstimos e de capital 
próprio nos termos do Horizonte 2020, 
tendo em vista a criação de uma única 
vertente para as PME e intermediários.

Or. en

Justificação

O relator está preocupado com o facto de a divisão prevista entre o COSME e o Horizonte 
2020 poder conduzir a novas ineficiências e ónus administrativo. Por conseguinte, é essencial 
que os mecanismos de ambos os programas sejam de facto executados como parte de um 
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único instrumento, ao qual as PME e os intermediários podem ter acesso através de um 
balcão único.

Alteração 62
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 para o 
crescimento (EFG) centra-se em 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 em fundos em fases 
precoces em conjunto com o mecanismo 
de capital próprio para a investigação e 
inovação, no âmbito do Horizonte 2020, e 
faculta mecanismos de coinvestimento 
para «business angels». No caso do 
investimento na fase precoce da empresa, 
o investimento do EFG não excede 20 % 
do investimento total da União, exceto nos 
casos de fundos multifase e fundos de 
fundos, em que o financiamento do EFG 
e do mecanismo de capital próprio para a 
investigação e inovação é fornecido 
proporcionalmente, consoante a política 
de investimento dos fundos. A Comissão 
evita o capital para a aquisição de 
empresas ou de substituição destinado ao 
seu desmantelamento. A Comissão pode
decidir modificar o limite de 20 % à luz 
das alterações do mercado.
2. O mecanismo de capital próprio do 
Programa, o EFG, é aplicado como uma 
vertente de um instrumento único da 
União para apoiar com capital próprio o 
crescimento e a investigação e inovação 
das empresas da União, desde uma fase 



PE489.639v03-00 42/72 PR\905001PT.doc

PT

precoce (incluindo o capital de semente) 
até à fase de crescimento financeiramente 
apoiada pelo programa Horizonte 2020 e 
pelo presente programa.
O EFG utiliza o mesmo sistema de 
concretização que o mecanismo de capital 
próprio para investigação e inovação a ser 
estabelecido nos termos do Horizonte 
2020.
3. O apoio do EFG assume 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) 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.
4. O EFG investe em fundos 
intermediários de capital de risco que 
invistam em PME, geralmente nas fases 
de expansão e crescimento. Os 
investimentos do EFG são de longo prazo, 
ou seja, envolvendo 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. en

Justificação

Por motivos de clareza, as disposições previstas no EFG devem ser incluídas num artigo. A 
referência adicional a fundos de fundos no n.º 1 clarifica que o COSME e o Horizonte 2020 
oferecem a possibilidade de um apoio conjunto para o financiamento de fundos de fundos de 
capital de risco transfronteiras. O apoio do EFG deve incluir igualmente fundos privados de 
fundos, por forma a atrair mais investidores do setor privado (n.º 3, alínea b)). O EFG deve 
poder facultar mecanismos de coinvestimento a «business angels».
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Alteração 63
Proposta de regulamento
Artigo 14-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 14.º-B
Mecanismo de garantia de empréstimo

1. O mecanismo de garantia de 
empréstimo (LGF) é gerido pelo FEI ou 
outras entidades responsáveis pela 
execução em nome da Comissão. O 
mecanismo faculta:
(a) Contragarantias e outros acordos de 
partilha de risco para os sistemas de 
garantia;
(b) Garantias diretas e outros acordos de 
partilha de risco para outros 
intermediários financeiros que satisfaçam 
os critérios de elegibilidade;
2. O LGF é executado como parte de um 
instrumento único de financiamento por 
empréstimos da UE destinado ao 
crescimento e à investigação e inovação 
das empresas da UE, utilizando o mesmo 
sistema de concretização que a vertente de 
procura das PME do mecanismo de 
garantia de empréstimo para investigação 
e inovação nos termos do Horizonte 2020 
(RSI II). Deve ser assegurado que todos 
os intermediários nacionais serão 
considerados elegíveis nos termos do 
RSI II.

3. O LGF é composto pelos seguintes 
elementos:
(a) Financiamento de empréstimos 
através de garantias, incluindo 
empréstimos subordinados ou 
participativos, ou locação financeira, que 
reduz as dificuldades específicas que as 
PME enfrentam para obter 
financiamento, quer devido à sua 
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perceção de elevado risco ou à 
insuficiência de 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 é calculado em função do 
montante do risco de carteira garantido. 
Este montante e o prazo são negociados 
individualmente com cada uma das 
instituições emissoras.
4. O LGF garante empréstimos, exceto na 
carteira titularizada, até 150 000 euros e 
maturidade mínima de 12 meses. O LGF 
garante igualmente empréstimos 
superiores a 150 000 euros nos casos em 
que as PME não cumpram os critérios 
que as tornem elegíveis nos termos da 
vertente para PME do Horizonte 2020 no 
mecanismo de financiamento por 
empréstimos 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 do Horizonte 2020.
5. O LGF é concebido de modo a ser 
possível informar sobre as PME apoiadas, 
quer em termos de número quer de 
volume de empréstimos.

Or. en
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Justificação

Há um défice de financiamento de empréstimos a PME superiores a 150 000 euros, 
nomeadamente para transmissão de empresas, que, na opinião do relator, deve ser 
solucionado pelo LGF. Por forma a permitir que as empresas não inovadoras beneficiem de 
garantias para empréstimos superiores a 150 000 euros, o relator sugere que o LGF garanta 
igualmente empréstimos superiores a 150 000 euros nos casos em que as PME não cumpram 
os critérios de elegibilidade nos termos do mecanismo de financiamento por empréstimos às 
PME do Horizonte 2020. O RSI II deve estar aberto a todos os intermediários nacionais, o 
que não parece ser o caso do RSI I.

Alteração 64
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. Serão atribuídos poderes à Comissão 
para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 18.º, relativos a 
alterações a indicadores no n.º 2 do 
artigo 2.º e no anexo I, a alterações ao 
orçamento para instrumentos financeiros 
no n.º 1 do artigo 4.º e aos próprios 
instrumentos financeiros nos artigos 14.º, 
14.º-A e 14.º-B, 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.

Or. en

(Ver n.º 1 do artigo 4.º e artigos 14.º, 14.º-A (novo), 14.º-B (novo))
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Alteração 65

Proposta de regulamento
Anexo I – Objetivo geral – ponto 1

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: sete dias 
úteis

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

Crescimento da produção fabril nas ecoindústrias 
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 do Parlamento
Objetivo geral: 1. Reforçar a competitividade sustentável das empresas da União, em especial das 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 %
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2009: -3.1%

Redução 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 em 2011: 6,5
dias úteis. Custo da fase de arranque: € 379

Redução do número de dias para criar uma nova PME: 
3 dias úteis em 2020. Custo da fase de arranque: € 
1001

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:

Produtividade material (VAB/tonelada de 
consumo direto de materiais) (para a UE-27)

2000: 0,29; 2003: 0,30; 2005: 0,29; 2006: 0,30; 2007: 
0,30

2020

Aumento de PME da União que oferecem 
produtos e serviços ecológicos 

2011: 26% 2020: 38%

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

Or. en

Alteração 66

Proposta de regulamento
Anexo I – Objetivo geral – ponto 2

Texto da Comissão
Objetivo geral: 2. Incentivar uma cultura empresarial e promover a criação e o crescimento de PME
Indicador de impacto Situação atual Objetivo de longo prazo (2020) e etapa 
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intermédia
Crescimento das PME em termos de valor 
acrescentado e de trabalhadores

Em 2010 as PME fizeram mais de 58 % do total do 
volume de negócios da UE (VAB);

Aumento previsto de 4 % por ano do valor acrescentado 
bruto das PME; 

Informação proveniente de PME e outros 
beneficiários finais sobre o valor acrescentado, a 
utilidade e a pertinência do programa, (a medir 
nas avaliações do programa) através da Rede 
Europeia de Empresas e de inquéritos em linha

número total de empregados em PME: 87,5 milhões 
(67 % dos postos de trabalho do setor privado na UE)

crescimento anual de 1 % do número de empregados 
em PME

Taxa de rotação das PME (criação e fecho) 78 % de satisfação e comentários positivos sobre o 
valor acrescentado da Rede Europeia de Empresas

Aumentar para mais de 80 % a taxa de satisfação com 
o valor acrescentado da REE

Alteração do Parlamento
Objetivo geral: 2. Incentivar uma cultura empresarial e promover a criação e o crescimento de PME
Indicador de impacto Situação atual Objetivo de longo prazo (2020) e etapa 

intermédia
Crescimento das PME em termos de valor 
acrescentado (Eurostat)

Em 2010 as PME fizeram mais de 58 % do total do 
volume de negócios da UE (VAB);

Aumento previsto de 4 % por ano do valor 
acrescentado bruto das PME; 

Taxa de emprego em SME (Eurostat) número total de empregados em PME em 2010: 87,5 
milhões (67 % dos postos de trabalho do setor privado 
na UE)

crescimento anual de 1 % do número de empregados 
em PME

Taxa de rotação das PME (aumento na criação e 
transmissão, diminuição no fecho)

Informação a completar Informação a completar

Aumento do número de cidadãos da União que 
gostariam de trabalhar por conta própria;

Os dados de 2007 e de 2009 são estáveis em 45 % Aumento do número de cidadãos da União que 
gostariam de trabalhar por conta própria para 50-
55 %

Or. en
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Alteração 67

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 adotadas 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 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

Alteração do Parlamento
Objetivo específico: Melhorar as condições de enquadramento da competitividade sustentável das empresas da UE, em especial 
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das PME
Indicador de resultados Último resultado conhecido Objetivo de médio prazo (2017) Meta a longo prazo (2020)
Atividades para melhorar a 
competitividade 
Meta de diminuição líquida para o 
ónus administrativo

Foi identificado pela Comissão até 31 % 
de ónus administrativo para as empresas 
da União em 13 áreas políticas 
específicas.

Deve ser diminuído em 12 % o ónus 
administrativo bruto em toda a legislação 
nova e existente da União que afeta as 
empresas da UE.

Deve ser diminuído em 25 % o ónus 
administrativo bruto em toda a 
legislação nova e existente da União 
que afeta as empresas da UE.

Número das medidas de 
simplificação adotadas

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

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 legislar 
melhor.

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 no máximo 
15 controlos de adequação, com o 
objetivo de legislar melhor.

Aumento do número de 
Estados-Membros que utilizam o 
teste de competitividade 

Número de Estados-Membros que 
utilizam o teste de competitividade: 0

Número de Estados-Membros que 
utilizam o teste de competitividade: 10

Número de Estados-Membros que 
utilizam o teste de competitividade: 28

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.

Um número significativo de empresas 
monitoriza o seu desempenho, aplica 
sistemas de gestão ambiental.

Or. en
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Alteração 68

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 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: 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 sustentável das empresas da UE, em especial 

das PME
Indicador de resultados Último resultado conhecido Objetivo de médio prazo (2017) Meta a longo prazo (2020)
Desenvolver a política das 
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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

Número de Estados-Membros que 
utilizam o teste PME: 28 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

Número de publicações/anúncios nos 
meios de comunicação social em todos 
os Estados-Membros: 100

Or. en

Alteração 69

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 – Novos conceitos empresariais

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
Novos conceitos empresariais
Número de novos produtos/serviços no mercado Até agora, esta atividade foi limitada a trabalhos de 

análise de escala limitada.
Objetivo para o número cumulativo de novos 
produtos/serviços - 5, em 2017 (aumento para 15 em 
2018 e para 25 em 2019)

Nível de exportações adicionais e correspondentes 
montantes monetários

Nas exportações, ainda não se preveem impactos em 
2017. A parte das exportações de primeira geração de 
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PME participantes serão incluídas em 2018 com uma 
meta de aumento de 20 %

Informações das partes interessadas sobre a 
qualidade e o valor acrescentado das atividades

Pelo menos 70 % das PME que participam em 2014 
deverão apresentar um impacto positivo no seu 
volume de negócios, aquando de um inquérito a 
realizar no final de 2017

Alteração do Parlamento
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 de médio prazo (2017) Meta a longo prazo (2020)
Novos conceitos empresariais
Número de novos produtos/serviços 
no mercado

Até agora, esta atividade foi limitada a 
trabalhos de análise de escala limitada.

Objetivo para o número cumulativo de 
novos produtos/serviços - 5, em 2017

Objetivo para o número cumulativo de 
novos produtos/serviços - 30, em 2020

Nível de exportações adicionais e 
correspondentes montantes 
monetários

Até agora, esta atividade foi limitada a 
trabalhos de análise de escala limitada.

Nas exportações, ainda não se preveem 
impactos em 2017. A parte das 
exportações de primeira geração de PME 
participantes serão incluídas em 2018 com 
uma meta de aumento de 20 %

A parte das exportações de PME 
participantes deve atingir, em 2020, a 
meta de 25 %

Informações das partes interessadas 
sobre a qualidade e o valor 
acrescentado das atividades

Até agora, esta atividade foi limitada a 
trabalhos de análise de escala limitada.

Pelo menos 70 % das PME que 
participam em 2014 deverão apresentar 
um impacto positivo no seu volume de 
negócios, aquando de um inquérito a 
realizar no final de 2017

Pelo menos 80 % das PME que 
participam em 2014 deverão 
apresentar um impacto positivo no seu 
volume de negócios, aquando de um 
inquérito a realizar no final de 2020.

Or. en
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Alteração 70

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 (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

Número de candidaturas a financiamento

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).

Alteração do Parlamento
Suprimido Suprimido Suprimido

Or. en
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Alteração 71

Proposta de regulamento
Anexo I – Objetivo específico: Promover o espírito empresarial, incluindo em grupos-alvo específicos – Apoio ao espírito empresarial

Texto da Comissão
Objetivo específico: Promover o espírito empresarial, incluindo em grupos-alvo específicos
Indicador de resultados Último resultado conhecido Objetivo a médio prazo (resultado) 2017
Apoio ao espírito empresarial
Informações sobre a perceção que o público tem 
do espírito empresarial (% dos cidadãos da UE 
que gostaria de ser trabalhador por conta própria, 
medida pelo Eurobarómetro)

Os dados de 2007 e de 2009 são estáveis em 45 % Aumento de 50 % do número de cidadãos da UE que 
gostaria de trabalhar por conta própria

Número de Estados-Membros que aplicam 
solução de espírito empresarial desenvolvidas a 
nível da UE

Número de Estados-Membros que aplicam soluções de 
espírito empresarial desenvolvidas a nível da UE: 22 
(2010)

Número de Estados-Membros que aplicam soluções de 
espírito empresarial desenvolvidas a nível da UE: 25

Número de programas geridos a nível nacional 
disponíveis para as PME de outros EM

Número de programas geridos a nível nacional 
disponíveis para as PME de outros EM: 5

Número de programas geridos a nível nacional 
disponíveis para as PME de outros EM: 10

Número das medidas de simplificação adotadas 
para as PME 

5 medidas de simplificação por ano (2010) Cerca de 7 medidas de simplificação por ano

Alteração do Parlamento
Objetivo específico: Promover o espírito empresarial 
Indicador de resultados Último resultado conhecido Objetivo de médio prazo (2017) Meta a longo prazo (2020)
Apoio ao espírito empresarial
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Aumento do número de 
Estados-Membros que aplicam 
soluções de espírito empresarial com 
base em boas práticas identificadas 
pelo programa

Número de Estados-Membros que 
aplicam soluções de espírito 
empresarial 22 (2010)

Número de Estados-Membros que 
aplicam soluções de espírito 
empresarial 25

Número de Estados-Membros que 
aplicam soluções de espírito empresarial 
28.

Aumento do número de programas 
geridos a nível nacional disponíveis 
para as PME de outros EM

Número de programas geridos a nível 
nacional disponíveis para as PME de 
outros EM: 5

Número de programas geridos a nível 
nacional disponíveis para as PME de 
outros EM: 10

Número de programas geridos a nível 
nacional disponíveis para as PME de 
outros EM: 15.

Or. en

Alteração 72

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 próprio 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 Número de empresas com ajuda VB  (+/- 180) e valor 
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investimentos (dos quais, transações 
transfronteiras)

dos investimentos (+/- 220 milhões de euros)

Alteração do Parlamento
Objetivo específico: Melhorar o acesso das PME ao financiamento 
Indicador de resultados Último resultado conhecido Objetivo de médio prazo (2017) Meta a longo prazo (2020)
Instrumentos financeiros de 
crescimento
Número de empresas que recebem
empréstimo (crédito) beneficiando 
de 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 que recebem
empréstimo (crédito) beneficiando de 
uma garantia (+/- 145 000) e valor dos 
empréstimos (+/- 19,6 mil milhões de 
euros)

Número de empresas que recebem 
empréstimo (crédito) beneficiando de 
uma garantia (+/- 350 000) e valor dos 
empréstimos (+/- 25 mil milhões de 
euros)

Número de empresas que recebem
VB - investimentos 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 que recebem
investimentos VB do programa e volume 
global investido: (+/- 240) e valor global
dos investimentos (+/- 2,0 mil milhões de 
euros)

Número de empresas que recebem 
investimentos VB do programa e 
volume global investido: (+/- 560) e 
valor global dos investimentos (+/- 4,7 
mil milhões de euros)

Or. en

Alteração 73

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
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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 do Parlamento
Objetivo específico: Melhorar o acesso aos mercados da União e mundiais
Indicador de resultados Último resultado conhecido Objetivo de médio prazo (2017) Meta a longo prazo (2020)
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: 
2 200/ano

Acordos de parceria assinados: 2 500/ano

Marca de Rede cada vez mais 
reconhecida entre as PME (por 
exemplo, o conhecimento da marca 
no universo de PME)

Marca de Rede cada vez mais 
reconhecida entre as PME: ainda 
por medir. Será feito um inquérito.

Marca de Rede cada vez mais 
reconhecida entre as PME: aumento 
de 30 % comparativamente com o 
resultado do inquérito inicial.

Marca de Rede 
cada vez mais reconhecida entre as PME: 
aumento de 30% comparativamente com o 
resultado do inquérito inicial.

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%

Taxa de satisfação dos clientes (% de PME 
satisfeitas, valor acrescentado do serviço 
específico): >80%
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Número de PME que beneficiam 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 470 000/ano

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 (2011)

Número de PME que participaram nos 
eventos de corretagem e missões 
empresariais: 48 000/ano

Número de PME que participaram nos eventos 
de corretagem e missões empresariais: 
50 000/ano

Or. en

Alteração 74

Proposta de regulamento
Anexo I (Tabela) – Objetivo específico: Melhorar o acesso aos mercados da União e mundiais – Apoio empresarial 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
Percentagem (%) de PME envolvidas em 
atividades internacionais (exportações, 
importações, IDE e outras atividades) fora da UE

13 % (2009) 17 % (2017)

Alteração do Parlamento
Objetivo específico: Melhorar o acesso aos mercados da União e mundiais
Indicador de resultados Último resultado conhecido Objetivo de médio prazo (2017) Meta a longo prazo (2020)
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Apoio às PME no mercado 
único e em mercados fora da 
UE
Percentagem (%) de PME 
envolvidas em atividades 
internacionais (exportações, 
importações, IDE e outras 
atividades) fora da UE

25 % das PME exportam no mercado 
único, 13 % para fora da União 
(durante o período 2006-2008)1

27 % das PME exportam no mercado 
único, 15 % para fora da UE

30 % das PME exportam no mercado único, 
17 % para fora da UE.

_________________
1 Informação retirada do estudo 
«Internationalisation of European 
SMEs»[«A internacionalização das 
PME europeias»], EIM, 2010, 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/
sme/market-
access/files/internationalisation_of_eu
ropean_smes_final_en.pdf

Or. en

Alteração 75

Proposta de regulamento
Anexo I – Objetivo específico: Melhorar o acesso aos mercados da União e mundiais – Cooperação industrial internacional

Texto da Comissão
Objetivo específico: Melhorar o acesso aos mercados da União e mundiais
Indicador de resultados Último resultado conhecido Objetivo a médio prazo 
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(resultado) 2017
Cooperação industrial internacional
Número de casos de melhor alinhamento entre a 
legislação da UE e de países terceiros em matéria de 
produtos industriais

Estima-se que, na cooperação em matéria de 
regulamentação com os principais parceiros 
(EUA, Japão, China, Brasil, Rússia, Canadá e 
Índia) exista uma média de 2 zonas 
pertinentes para um alinhamento significativo 
da regulamentação técnica

3 áreas pertinentes para um alinhamento 
técnico significativo da regulamentação 
técnica com os principais parceiros 
comerciais (EUA, Japão, China, Brasil, 
Rússia, Canadá e Índia) (2017)

Número de domínios e de boas práticas da lei das 
pequenas empresas da UE que foram introduzidos em 
países vizinhos e países candidatos 

Estima-se que, em média, nos três tipos de 
política externa (com países candidatos, de 
vizinhança a Leste e de vizinhança MED) dos 
10 domínios de intervenção da lei das 
pequenas empresas, pelo menos 3 tenham 
sido regulamentados

5 áreas políticas da SBA nas três regiões 
diplomáticas (países candidatos, vizinhos 
de Leste e vizinhos do MED) (2017)

Alteração do Parlamento
Objetivo específico Melhorar o acesso aos mercados da União e mundiais
Indicador de resultados Último resultado conhecido Objetivo de médio prazo 

(2017)
Meta a longo prazo (2020)

Cooperação industrial 
internacional
Número de casos de melhor 
alinhamento entre a legislação 
da UE e de países terceiros em 
matéria de produtos industriais

Estima-se que, na cooperação em 
matéria de regulamentação com os 
principais parceiros (EUA, Japão, 
China, Brasil, Rússia, Canadá e 
Índia) exista uma média de 2 zonas 
pertinentes para um alinhamento 
significativo da regulamentação 
técnica.

3 áreas pertinentes para um 
alinhamento técnico significativo 
da regulamentação técnica com 
os principais parceiros comerciais 
(EUA, Japão, China, Brasil, 
Rússia, Canadá e Índia) (2017).

4 áreas pertinentes para um 
alinhamento técnico significativo 
da regulamentação técnica com os 
principais parceiros comerciais 
(EUA, Japão, China, Brasil, 
Rússia, Canadá e Índia) (2017).
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Número de domínios e de boas 
práticas da lei das pequenas 
empresas da UE que foram 
introduzidos em países vizinhos 
e países candidatos 

Estima-se que, em média, nos três 
tipos de política externa (com 
países candidatos, de vizinhança a 
Leste e de vizinhança MED) dos 
10 domínios de intervenção da lei 
das pequenas empresas, pelo 
menos 3 tenham sido 
regulamentados

5 áreas políticas da LPE nas três 
regiões diplomáticas (países 
candidatos, vizinhos de Leste e 
vizinhos do MED) (2017).

5 áreas políticas da LPE nas três 
regiões diplomáticas (países 
candidatos, vizinhos de Leste e 
vizinhos do MED).

Or. en
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Alteração 76
Proposta de regulamento
Anexo II

Texto da Comissão Alteração

ANEXO II Suprimido
Ações destinadas a melhorar o acesso das 
PME ao financiamento
1. As ações para melhorar o acesso por 
parte das PME ao financiamento incluem 
um mecanismo de capital próprio e um 
mecanismo de garantia de empréstimo.
2. 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 
Horizon 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 Horizon 2020, 
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 
Horizon 2020 (RSI II), segundo os termos 
a seguir.
4. 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 
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substitui as regras de execução, bem como 
com mais requisitos específicos de 
funcionamento que a Comissão fixará nas 
suas orientações.
5. Os mecanismos de capital próprio e 
garantia de empréstimo complementam a 
utilização que os Estados-Membros 
fizerem dos instrumentos financeiros 
destinados às PME no quadro da política 
de coesão.
6. 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].
7. As receitas e os reembolsos 
relacionados com o GIF 2, ao abrigo do 
programa-quadro de Competitividade e 
Inovação (Decisão n.º 1639/2006/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho) 
serão atribuídos ao programa 
Competitividade e PME.
8. Os instrumentos financeiros destinados 
a PME orientadas para o crescimento são 
executados em conformidade com as 
regras da UE pertinentes em matéria de 
auxílios estatais.
Instrumento de capital próprio para o 
crescimento (EFG)
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, 
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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.
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; 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
Mecanismo de garantia de empréstimo 
(LGF)
1. O LGF será gerido pelo FEI ou outras 
instituições 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 
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 
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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.
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 77
Proposta de regulamento
Anexo I-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

ANEXO I-A
Pormenores dos serviços fornecidos pela 
Rede Europeia de Empresas referida no 

artigo 9.º
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1. Informação, informação de retorno, 
cooperação empresarial e serviços de 
internacionalização no mercado único e 
em países terceiros:
(a) Difusão de informação relativa ao 
funcionamento e às oportunidades do 
mercado interno para bens e serviços, 
nomeadamente legislação da União 
relevante, normas e oportunidades de 
contratação pública, no que diz respeito 
ao acesso ao financiamento e ao aumento 
da sustentabilidade das PME;
(b) promoção de iniciativas, políticas e 
programas da União relevantes para as 
PME , de forma proativa, e concessão de 
informação às PME sobre a aplicação de 
procedimentos para esses programas;
(c) Ferramentas para a avaliação do 
impacto da legislação existente em 
matéria de PME;
(d) contribuição para a realização de 
estudos de avaliações de impacto pela 
Comissão;
(e) utilização de outros meios adequados 
para proceder à participação das PME 
nos processos de tomada de decisão da 
União;
(f) prestação de ajuda às PME para o 
desenvolvimento transfronteiriço de 
atividades e redes internacionais;
(g) concessão de apoio às PME para 
encontrar parceiros importantes dos 
setores público e privado através de 
ferramentas adequadas.
2. Serviços de inovação e transferência de 
tecnologia e conhecimentos
(a) difusão de informação e sensibilização 
relativamente às políticas, à legislação e 
aos programas de apoio no âmbito da 
inovação;
(b) promoção da difusão e da exploração 
de resultados da investigação;
(c) fornecimento de serviços de 
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corretagem para a transferência de 
tecnologia e know-how e para a criação 
de parcerias entre todos os tipos de 
agentes da inovação;
(d) estímulo da capacidade das empresas, 
especialmente das PME, para a inovação
(e) facilitação da ligação a outros serviços 
de inovação, incluindo os serviços 
relacionados com a propriedade 
intelectual;
3. Serviços que incentivam, a participação 
das PME no Horizon 2020:
(a) Sensibilização entre as PME 
relativamente ao Horizon 2020;
(b) apoio às PME para a identificação das 
suas necessidades no domínio do 
desenvolvimento tecnológico e da 
investigação e para encontrar parceiros 
relevantes;
(c) concessão de ajuda na elaboração e 
coordenação de propostas de projetos 
para a participação no Horizon 2020.

Or. en

Justificação

Afigura-se apropriado definir as tarefas da REE numa lista detalhada no presente 
regulamento. Juntamente com o artigo 9.º-A (novo) sobre a REE, o presente anexo fornece 
uma descrição circunstanciada das tarefas da Rede, tal como no PCI. Além das tarefas da 
Rede ao abrigo do PCI, o relator sugere que a Rede deve, igualmente, fornecer informação 
sobre o acesso ao financiamento e o aumento da sustentabilidade das PME.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Introdução

A competitividade global das pequenas e médias empresas (PME) europeias é prejudicada por 
lacunas institucionais, do mercado e de políticas, tais como a falta de acesso a financiamento, 
mercados e a carga reguladora. Consequentemente, as PME europeias revelam uma 
produtividade mais fraca e têm um crescimento mais lento do que as suas homólogas em 
outras partes do mundo, bem como sentem mais dificuldades em adaptar-se com sucesso a 
alterações do que empresas de maior dimensão na Europa. Estas dificuldades foram ainda 
mais agravadas pela crise económica de 2008, que afetou de forma desproporcionada as PME. 
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No âmbito do atual Quadro Financeiro Plurianual (QFP), a UE está a financiar medidas de 
apoio ao espírito empresarial e à inovação, e de promoção da criação e crescimento de PME, 
através do Programa para o Espírito Empresarial e a Inovação (PEEI), um dos três pilares do 
Programa-Quadro para a Competitividade e a Inovação (PCI). Nos termos do futuro QFP 
(2014-2020), o PEEI será substituído pelo Programa para a Competitividade das Empresas e 
pequenas e médias empresas (COSME). No seguimento da sua decisão de aproximar a 
investigação e a inovação, a Comissão Europeia (CE) propôs trazer-se as atividades 
relacionadas com inovação do atual PEEI para o âmbito do Horizonte 2020, o novo 
programa-quadro de investigação e inovação. O COSME irá, por conseguinte, concentrar-se 
na competitividade, no crescimento e no espírito empresarial.

O relator saúda vivamente a proposta para o programa COSME, que é o único programa de 
despesas da UE dirigido especificamente para estimular as PME. No entanto, por forma a 
melhorar ainda mais a proposta, gostaria de fazer as seguintes observações gerais e na 
especialidade:

Observações gerais 

1. Concentração na redução do ónus administrativo, no acesso ao financiamento e no 
acesso aos mercados
Tendo em conta o seu orçamento limitado, o COSME deve concentrar-se em ações que 
tenham o maior impacto e poder de alavanca. O relator sugere que se concentre em três áreas: 
diminuição do ónus administrativo, acesso ao financiamento e acesso aos mercados.

Após o sucesso do Programa de Ação para a Redução dos Encargos Administrativos na União 
Europeia, a UE precisa de uma nova meta de redução, mais ambiciosa, para 2020 e o trabalho 
do Grupo de Alto Nível de Partes Interessadas Independentes para a Redução dos Encargos 
Administrativos deve continuar a ser apoiado no âmbito do COSME. 

Na sequência da crise económica e financeira, o acesso ao financiamento tornou-se a principal 
preocupação das PME europeias, na medida em que os bancos ficaram mais relutantes em 
conceder empréstimos e os investidores tornaram-se mais avessos ao risco. Os instrumentos 
financeiros do PEEI demonstraram ser úteis ao ajudar as PME a garantir financiamento, 
demonstrando consideráveis efeitos de alavanca e proporcionando um crescimento do volume 
de negócios e do emprego, sendo que devem ter continuidade ao abrigo do COSME.  

O acesso aos mercados na Europa e em países terceiros deve ser o terceiro domínio prioritário 
do COSME. A Rede Europeia de Empresas ainda tem muito potencial não aproveitado nesta 
matéria. A governação da REE deve ser mais aperfeiçoada e deve aumentar-se a sua 
visibilidade.

2. Dirigido a todas as PME 
O COSME deve concentrar-se não só nas PME com atividade transfronteiras, mas também 
nas que são ativas a nível local, regional e nacional se se comprovar um valor acrescentado 
para a UE. Valor acrescentado para a UE pode consistir igualmente em colmatar lacunas que 
não podem ser colmatadas apenas pelos Estados-Membros. 
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3. Ligação mais forte à Lei das Pequenas Empresas
Na prossecução das ações do COSME, deve ser dada especial atenção aos dez princípios da 
Lei das Pequenas Empresas (LPE), que institui pela primeira vez um enquadramento político 
geral para a UE e seus Estados-Membros para orientar a conceção e execução das políticas 
baseadas na abordagem «Think Small First». 

4. Maior envolvimento das organizações representativas de PME 
O COSME é dirigido especificamente a PME. Sendo assim, e por forma a atingir os seus 
objetivos, é essencial que as organizações representativas de PME estejam mais envolvidas. 
Por exemplo, a CE deve apoiar a colaboração com organizações de PME no desenvolvimento 
de políticas em prol das PME. Deve igualmente consultar organizações de PME no 
desenvolvimento de indicadores, quando necessário, e antes de decidir os objetivos do 
programa de trabalho anual. 

5. Apoio à transmissão de empresas
A transmissão de empresas é importante para o crescimento e desenvolvimento das PME.  
Todos os anos, corre-se o risco de perder 150 000 empresas e 600 000 empregos devido a 
ineficiências no sistema de transmissão de empresas. O COSME deve colmatar essa lacuna do 
mercado.

6. Um orçamento mais elevado para as PME
É do conhecimento geral entre os decisores políticos que 23 milhões de PME constituem uma 
importante fonte de crescimento económico e de criação de emprego na União. Infelizmente, 
a importância política das PME não se reflete no orçamento do COSME. Com 2,5 mil 
milhões de euros, apenas 0,2 % do orçamento proposto para o QFP é atribuído ao COSME. 
Tendo em conta as suas recomendações para que os instrumentos financeiros apoiem 
igualmente as transmissões de empresas e que seja abolido o limite de 150 000 euros para 
empréstimos no âmbito do LGF a PME não inovadoras, o relator considera a proposta de 
orçamento inadequada para atingir os seus objetivos ambiciosos. Por conseguinte, propõe o 
aumento do orçamento para 0,5 % do orçamento do QFP, mostrando que a UE está realmente 
empenhada em estimular as PME.  

Observações na especialidade

1. Objetivos gerais 

1.1.  Competitividade sustentável (n.º 1-A do artigo 2.º) 
O primeiro objetivo geral deve ser a competitividade sustentável das empresas da União, em 
especial das PME. A competitividade e a sustentabilidade não devem ser encaradas como 
objetivos independentes, uma vez que a competitividade a longo prazo depende da 
sustentabilidade e as políticas devem basear-se numa estratégia de longo prazo. A 
competitividade sustentável reflete a capacidade de alcançar e de manter a competitividade 
(económica) da indústria em conformidade com os objetivos de desenvolvimento sustentável. 

1.2. Turismo (n.º 1-A dos artigos 2.º e 3.º)
O relator considera que as iniciativas no setor do turismo serão elegíveis para apoio nos 
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termos do programa COSME na medida em que conseguirem demonstrar valor acrescentado 
para a UE, tal como qualquer outro setor com uma elevada percentagem de PME e um 
contributo significativo para o PIB. Contudo, o COSME não deve discriminar entre setores 
logo à partida, pelo que é inadequado destacar o setor do turismo nos objetivos do programa. 
No entanto, tendo em conta o facto de que o turismo apenas recentemente se tornou uma 
competência partilhada da UE, deve ser destacado no âmbito das ações específicas.

2. Objetivos específicos

2.1. Ações destinadas a melhorar as condições de enquadramento da competitividade 
sustentável (artigo 6.º): 

Tendo em conta os recursos limitados, as medidas de apoio devem concentrar-se em 
iniciativas transectoriais que beneficiem o maior número possível de PME. Contudo, a CE 
deve poder apoiar iniciativas específicas de determinados setores naqueles caracterizados por
uma proporção elevada de PME e por um elevado contributo para o PIB da União, desde que 
se possa comprovar o valor acrescentado das iniciativas para a UE. 

2.2. Ações destinadas a promover o espírito empresarial (artigo 7.º)
Um ambiente empresarial favorável ao espírito empresarial tem de proporcionar boas 
condições de enquadramento para todas as situações que os empresários enfrentam. De acordo 
com a LPE, inclui-se aqui não só a fase de crescimento, mas também as de arranque, 
transmissão e falência (segunda oportunidade). 

2.3. Ações destinadas a melhorar o acesso das PME ao financiamento (artigo 8.º) 
As PME precisam de ter acesso a financiamento não só nas fases de arranque e de 
crescimento, mas também nas de transmissão (ver supra). O mesmo se aplica aos 
instrumentos financeiros.  

2.4. Ações destinadas a melhorar o acesso aos mercados (artigo 9.º)
O relator concorda com a CE no que se refere à manutenção do apoio que esta concede à 
Rede Europeia de Empresas (REE). O desempenho da rede tem melhorado continuamente e 
fornece uma ampla variedade de serviços de apoio a empresas, com um claro valor 
acrescentado para a Europa. No entanto, o seu desempenho deve melhorar ainda mais 
baseando-se numa análise das diferentes estruturas de governação e de adoção nos 
Estados-Membros. 

Devem ser apoiadas medidas específicas para facilitar o acesso das PME a mercados em 
países terceiros prioritários, como o serviço de apoio aos DPI das PME na China, na medida 
em que não dupliquem os serviços prestados pelos Estados-Membros ou pela REE. O relator 
defende igualmente o apoio no que diz respeito a normas e contratação pública em países 
terceiros. Antes de introduzir novas medidas, a CE deve analisar as medidas de apoio 
existentes. 

3. Instrumentos financeiros (artigos 4.º, 14.º, anexo II) 
O relator congratula-se com os instrumentos financeiros propostos para facilitar o acesso a 
empréstimos e a financiamento de capital próprio por parte das PME. Mas está igualmente 
preocupado com o facto de a divisão prevista entre o COSME e o Horizonte 2020 poder 
conduzir a novas ineficiências e encargos administrativos. Por conseguinte, é essencial que os 
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mecanismos de ambos os programas sejam de facto executados como parte de um único 
instrumento, ao qual as PME e os intermediários podem ter acesso através de um balcão 
único. 

O relator saúda o facto de 55,5 % do orçamento estar previsto para instrumentos financeiros. 
Tendo em conta o excesso de procura e os elevados efeitos de alavanca, o relator propõe 
afetar pelo menos 55,5 % do orçamento a instrumentos financeiros. Contudo, se a oferta de 
instrumentos financeiros ultrapassar a procura, a CE deve poder alterar o limite. Embora a 
afetação do orçamento para cada instrumento seja meramente indicativa, a atribuição de 
fundos a diferentes mecanismos deve ter em consideração a procura do mercado.

3.1 Mecanismo de capital próprio para o crescimento (artigo 14.º, anexo II)
O relator saúda a proposta de um mecanismo de capital próprio para PME na sua fase de 
crescimento, que complementa o mecanismo de capital próprio no âmbito do Horizonte 2020 
que se centra na fase de arranque. A disponibilização de financiamento intermédio é de 
especial importância, na medida em que dá aos proprietários de PME acesso a capital próprio 
sem abdicarem da sua propriedade. 

3.2 Mecanismo de garantia de empréstimo (artigo 14.º, anexo II)
A CE propôs que o LGF garantisse empréstimos apenas até 150 000 euros, sendo que os mais 
elevados seriam garantidos pelo RSI II no âmbito do Horizonte 2020, para o qual apenas são 
elegíveis empresas inovadoras. Porém, existe um défice de financiamento de empréstimos a 
PME não inovadoras superiores a 150 000 euros, nomeadamente para transmissão de 
empresas, que, na opinião do relator, deve ser solucionado pelo LGF. Por conseguinte, sugere 
que o LGF deve igualmente garantir empréstimos superiores a 150 000 euros nos casos em 
que as PME não satisfaçam os critérios de elegibilidade nos termos do RSI II.  

4. Indicadores (anexo I)
O relator considera que são necessários mais e melhores indicadores que permitam avaliações 
de desempenho válidas e fiáveis. Além disso, as metas de desempenho devem ser mais 
ambiciosas e devem ser estabelecidas duas metas distintas para os objetivos específicos, por 
forma a permitir a avaliação intermédia em 2017 e ter uma referência para 2020. 


