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B7-0000/2013

Resolução do Parlamento Europeu sobre o plano de ação «Empreendedorismo 2020» -
relançar o espírito empresarial na Europa
(2013/2532(RSP))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta as perguntas endereçadas ao Conselho e à Comissão sobre o plano de 
ação «Empreendedorismo 2020» - relançar o espírito empresarial na Europa 
(O-0000/2013 – B7-0000/2013),

– Tendo em conta o artigo 115.º, n.º 5, e o artigo 110.º, n.º 2, do seu Regimento,

I. O espírito empresarial e a formação no domínio do empreendedorismo

1. Relembra que as aptidões e as competências económicas e empresariais são fundamentais 
no âmbito da aprendizagem ao longo da vida e que devido ao fraco crescimento 
económico e à elevada taxa de desemprego são necessárias, sobretudo entre os jovens, 
medidas firmes a curto e médio prazo destinadas a reforçar o empreendedorismo;

2. Reconhece a competência dos Estados-Membros no âmbito da formação no domínio da 
economia e do empreendedorismo; considera que as iniciativas da UE podem e devem 
apoiar, de forma conveniente, os Estados-Membros no exercício dessas competências;

3. Manifesta preocupação perante o número cada vez menor de cidadãos da UE que 
consideram a possibilidade de trabalhar por conta própria; considera que a UE e os 
Estados-Membros devem estabelecer objetivos concretos, a fim de tornar o 
empreendedorismo mais atrativo enquanto alternativa ao trabalho assalariado;

4. Acolhe com agrado as medidas e as iniciativas propostas pela Comissão com vista à 
formação no domínio do empreendedorismo e insta os Estados-Membros a aplicá-las o 
mais rapidamente possível;

5. Considera a rede de representantes para as PME uma instância fundamental para o 
intercâmbio de boas práticas e para a avaliação de progressos na sua aplicação;

6. Acolhe com satisfação a introdução prevista da «Garantia Europeia da Juventude» e a 
vontade de a dotar de recursos financeiros suficientes; sublinha a importância das medidas 
previstas para a promoção do empreendedorismo e da formação nesse domínio, uma vez 
que têm como objetivo o emprego sustentável e praticamente não têm repercussões;

7. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que continuem a promover o programa 
«Erasmus para Jovens Empresários» e que aumentem o número de centros de informação 
nacionais, nos casos em que tal ainda seja necessário; propõe que se aumente o recurso às 
estruturas já existentes da Rede Europeia de Empresas; considera necessário fixar um 
objetivo de 10 000 intercâmbios por ano;  

8. Propõe que os Estados-Membros possam solicitar recursos adicionais ao Fundo Europeu 
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de Ajustamento à Globalização, sempre que estes se destinem a medidas a curto prazo, 
como o apoio e o aconselhamento no âmbito da criação de empresas;

9. Propõe a melhoria do funcionamento em rede dos instrumentos atuais e futuros para a 
promoção do empreendedorismo, como o Fundo Social Europeu, o Fundo Europeu de 
Ajustamento à Globalização, a Garantia Europeia da Juventude e o programa «Erasmus 
para Jovens Empresários», a fim de criar incentivos e sinergias a nível nacional e local;

10. Espera que a próxima Comissão faça da promoção do empreendedorismo e da formação 
nesse domínio uma questão fundamental no âmbito das suas competências e estabeleça 
uma associação europeia que permita avaliar os progressos efetuados pelos 
Estados-Membros, com base nomeadamente nos critérios seguintes:

a. o montante dos recursos dos Fundos Estruturais utilizados para promover a formação 
no domínio do empreendedorismo; 

b. o número de pessoas que participam nas medidas de empreendedorismo no âmbito da 
Garantia Europeia da Juventude;

c. o número de pessoas que têm como objetivo a criação de uma empresa;

11. Solicita aos Estados-Membros que se comprometam a aprovar, até 2015, estratégias 
nacionais para a inclusão da formação no domínio do empreendedorismo nos programas 
escolares (do ensino primário e secundário, da formação profissional, do ensino 
universitário e da formação para adultos); sublinha a importância das componentes 
práticas e interativas da formação no domínio da economia e do empreendedorismo;

12. Sugere que, até 2018, seja criada uma Comunidade de Conhecimento e Inovação (CCI) 
específica denominada «Cultura empresarial e formação no domínio do 
empreendedorismo» no âmbito do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia, a fim de 
desenvolver conceitos inovadores de formação no domínio do empreendedorismo desde a 
infância, bem como incentivos para aumentar a participação das empresas neste domínio;

II. Âmbito e enquadramento do empreendedorismo 

13. Acolhe com agrado as medidas propostas pela Comissão neste eixo de ação e relembra as 
decisões correspondentes do Parlamento Europeu constantes da sua Resolução, de 23 de 
outubro de 2012, sobre «PME: competitividade e perspetivas de negócio», e da sua 
Resolução, de 5 de fevereiro de 2013, sobre «Melhorar o acesso das PME ao 
financiamento;

14. Congratula-se com os esforços da Comissão no sentido de melhorar as condições fiscais 
da transferência de empresas; considera necessário melhorar o tratamento fiscal de formas 
de financiamento inovadoras, como o financiamento coletivo ou o financiamento através 
de «Business Angels»; 

15. Considera que as medidas propostas com vista à redução dos encargos administrativos 
complementam os princípios da Lei das Pequenas Empresas; lamenta que o plano de ação 
não mencione iniciativas importantes, como as medidas para a realização do «teste PME» 
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a nível nacional ou o futuro trabalho do grupo de alto nível para a redução dos encargos 
administrativos; solicita que os representantes para as PME coordenem as dez medidas de 
acompanhamento principais no seio dos serviços da Comissão;

16. Sublinha a importância das profissões liberais para o empreendedorismo na Europa; 
acolhe com agrado o anúncio da Comissão no sentido da criação de um grupo de trabalho 
destinado a analisar as especificidades e necessidades das profissões liberais; propõe a 
elaboração de uma Carta Europeia das Profissões Liberais;

17. Solicita um aumento drástico dos recursos previstos para o Programa COSME no âmbito 
do Quadro Financeiro Plurianual (QFP), nomeadamente no que respeita aos instrumentos 
financeiros; solicita a manutenção no QFP dos programas no domínio do 
microfinanciamento (como os programas Progress e JASMINE); 

18. Salienta que a criação de alternativas de financiamento mais flexíveis é extremamente 
importante no âmbito da criação de novas empresas; sublinha que se deve pôr termo à 
discriminação fiscal entre capital próprio e títulos de dívida e que se deve fixar um 
montante isento de participação; 

III. Os/as empresários(as) como modelos para grupos-alvo específicos

19. Apoia a introdução de um dia europeu do empreendedorismo, dirigido fundamentalmente 
aos meios de comunicação social e que vise recordar casos de sucesso empresarial na UE, 
tanto do ponto de vista económico como do ponto de vista social;

20. Destaca o grande potencial das mulheres como empresárias e solicita à Comissão que 
apresente dados fiáveis que permitam avaliar melhor a legislação vigente e eliminar mais 
facilmente possíveis obstáculos à participação de empresárias;

21. Destaca que a falta de reconhecimento de qualificações de ensino e de formação 
profissional obtidas no estrangeiro constitui um importante obstáculo para os migrantes 
que pretendam criar uma empresa; solicita, por conseguinte, que se chegue rapidamente a 
acordo quanto à Diretiva relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais;

22. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.


