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Pergunta com pedido de resposta oral O-xxxxxx/2013
à Comissão
Artigo 115.º do Regimento
Paul Rübig
em nome da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

Assunto: Plano de Ação Empreendedorismo 2020 — relançar o espírito empreendedor na 
Europa

A Comunicação da Comissão Europeia intitulada "Plano de Ação Empreendedorismo 2020 
— relançar o espírito empreendedor na Europa" menciona três esferas de intervenção neste 
domínio, a saber: "Desenvolver o ensino e a formação no domínio do empreendedorismo", 
"Criar um contexto propício à prosperidade e ao crescimento dos empresários modelos" e 
"Utilizar modelos de empreendedorismo e alcançar grupos específicos".

Os três pilares do Plano de Ação são de importância crucial, se se pretende mudar a cultura 
empresarial e reconduzir a Europa ao caminho do crescimento, com níveis mais elevados de 
emprego. Sobre este assunto, seria de toda a conveniência obter as respostas da Comissão 
Europeia às seguintes perguntas:

1. Até que ponto tenciona a Comissão incorporar o seguimento do Plano de Ação 
Empreendedorismo 2020 na comunicação de informações sobre a aplicação da Lei das 
Pequenas Empresas?

2. As iniciativas no plano da educação e da formação recaem, principalmente, sob a alçada 
dos Estados-Membros. O que se propõe a Comissão fazer para incentivar, ou para apoiar 
os Estados-Membros a incentivarem, medidas que promovam o ensino e a formação no 
domínio do empreendedorismo?

3. A Comunicação da Comissão refere uma série de ações para reduzir os encargos 
administrativos que impendem sobre as PME e os empresários. Outras medidas são 
mencionadas pela Lei das Pequenas Empresas e pelo projeto de regulamento COSME. 
Poderá a Comissão descrever a abordagem integrada que está a seguir para reduzir esses 
encargos para as pequenas e médias empresas?

4. O que tenciona a Comissão fazer para melhorar o papel e a reputação dos empresários na 
sociedade?
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