
AD\906132PT.doc PE487.810v02-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão do Desenvolvimento Regional

2012/2042(INI)

22.6.2012

PARECER
da Comissão do Desenvolvimento Regional

dirigido à Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

sobre as pequenas e médias empresas (PME): competitividade e perspetivas de 
negócio
(2012/2042(INI))

Relatora: Filiz Hakaeva Hyusmenova



PE487.810v02-00 2/7 AD\906132PT.doc

PT

PA_NonLeg



AD\906132PT.doc 3/7 PE487.810v02-00

PT

SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão da Indústria, da Investigação e 
da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Congratula-se com a Comunicação da Comissão intitulada «Política industrial: Reforçar a 
competitividade» (COM(2011)0642), e com o documento de trabalho da Comissão 
subordinado ao tema «teste da competitividade»;

2. Salienta que as pequenas e médias empresas (PME) desempenham um papel fundamental 
nos esforços para atingir os objetivos da Estratégia Europa 2020 ao reforçarem o 
crescimento económico, a coesão social e territorial; sublinha que a crise económica e 
financeira tem tido um impacto dramático na posição e nas perspetivas de muitas PME e, 
por conseguinte, existe uma necessidade urgente de simplificar as regras a nível nacional e 
europeu, com vista a facilitar um melhor acesso ao financiamento, em particular no caso 
das PME que começaram a operar recentemente, que foram criadas por grupos 
vulneráveis, como os jovens e as mulheres, ou que empregam pessoal pertencente a essas 
categorias; observa que a política de coesão é particularmente útil para abordar de maneira 
eficaz as situações em que os Estados necessitam de lidar com a mudança tecnológica a 
fim de reforçar a sua competitividade;

3. Apoia o objetivo, referido pela Comissão, de ajuda a uma transição para uma economia 
sustentável e menos dependente dos requisitos em matéria de carbono, numa perspetiva de 
aumento da competitividade a longo prazo; reitera o contributo dado pela política de 
coesão neste domínio;

4. Apoia a abordagem da Comissão relativamente ao fomento da economia social, tendo em 
conta o papel significativo que esta desempenha atualmente na economia da UE; neste 
sentido, recorda os contributos dados pelo Fundo Social Europeu e pelo Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional;

5. Exorta o Conselho Europeu a preservar o orçamento da política de coesão para o próximo 
período de programação, uma vez que o Fundo Estrutural e o Fundo de Coesão estão entre 
os instrumentos da UE mais eficazes para impulsionar o crescimento, criar emprego, 
fomentar a competitividade da economia europeia e apoiar as PME;

6. Insta os Estados-Membros a incentivarem o desenvolvimento e a competitividade dos 
diferentes tipos de PME, bem como a satisfazerem as necessidades particulares dos 
mesmos através de medidas específicas; sublinha o contributo do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER) e do Fundo de Coesão para o desenvolvimento e a 
melhoria das infraestruturas de transportes, energéticas, ambientais e de banda larga e, 
consequentemente, para a criação de uma conjuntura empresarial favorável, que incentive 
os investimentos e aumente a competitividade; salienta a necessidade de promover o 
empreendedorismo e de aumentar o apoio dado às PME, reconhecendo o papel crucial que 
desempenham no fomento da competitividade económica;

7. Considera que, para a competitividade a longo prazo das PME europeias, é necessária uma 
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abordagem assente numa economia sustentável e eficiente em termos de utilização de 
recursos, e reconhece a necessidade de um maior apoio à investigação, desenvolvimento e 
inovação; sublinha o papel desempenhado pelo apoio dos Fundos Estruturais à inovação 
tecnológica, organizacional e industrial; recorda a necessidade de complementaridade 
entre o Programa Horizonte 2020 e a política de coesão no que respeita à promoção da 
competitividade das PME e da sua contribuição para o objetivo de um crescimento 
inteligente;

8. Sublinha a necessidade de uma melhor coordenação e sinergia entre as diferentes políticas 
e instrumentos europeus, nacionais, regionais e locais, relacionados diretamente com as 
PME; frisa que as políticas existentes e os instrumentos financeiros para apoiar as PME 
devem ser abordados de maneira mais coerente e devem complementar-se; salienta a 
necessidade de reduzir a fragmentação, de consolidar e promover os regimes de apoio 
financeiro para as PME, a fim de garantir a coordenação e a exploração em comum dos 
recursos a nível europeu, regional, nacional e local; salienta que a competitividade 
também aumentará se os investimentos e a ajuda às PME forem adaptados à diversidade 
regional;

9. Solicita a aceleração do diálogo com o Grupo Banco Europeu de Investimento e o Fundo 
Europeu de Investimento, a fim de explorar a possibilidade de ajudar a melhorar e facilitar 
o acesso ao financiamento das micro, pequenas e médias empresas; convida a Comissão 
Europeia a incluir o apoio à criação de empreendimentos conjuntos de PME entre regiões 
dos Estados-Membros nos novos programas de cooperação territorial;

10. Sublinha que o potencial dos instrumentos de engenharia financeira deve continuar a ser 
aprofundado, a fim de permitir tanto a criação de projetos estratégicos qualitativos, como 
a participação de intervenientes privados – em especial PME – e de capitais privados em 
projetos europeus; a subutilização atual dos instrumentos de engenharia financeira, devido 
à sua excessiva complexidade, torna muito urgente o debate sobre a governação dos 
mesmos;

11. Considera que o objetivo de financiar as PME pelo FEDER é o de estimular a 
competitividade em todas as regiões da União Europeia, de forma a atingir um 
desenvolvimento económico, social e territorial consonante com os objetivos da política 
de coesão;

12. Solicita que, aquando da conceção das políticas, nomeadamente para as PME, sejam tidas 
em conta as especificidades regionais, com atenção particular às regiões e aos territórios 
com características geodemográficas e territoriais especiais, como por exemplo, regiões 
ultraperiféricas, ilhas, regiões montanhosas ou escassamente povoadas, bem como regiões 
afetadas por profundas e singulares alterações estruturais, onde os constrangimentos de 
natureza geográfica e estrutural, bem como o impacto da crise económica, estão a afetar 
gravemente a competitividade e os esforços para promover o emprego; recorda ainda a 
importância, nestas regiões, de prever o apoio a ações conjuntas empreendidas pelos 
centros de formação e as empresas para desenvolver o espírito empresarial;

13. Insta os Estados-Membros a aproveitarem os benefícios da administração eletrónica, a 
introduzirem soluções de governação eletrónica e a trabalharem no sentido da criação de
balcões únicos, que prestem informação sobre as oportunidades de financiamento 
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destinadas às PME, com vista a facilitar o seu acesso a financiamentos;

14. Salienta que os Fundos Estruturais – através dos Instrumentos Financeiros – devem 
continuar a prestar assistência financeira às PME por via de capitais próprios, garantias e 
empréstimos a taxa reduzida e sublinha que devem ser simplificados os procedimentos 
administrativos complexos, sobretudo a nível nacional, evitando-se disparidades 
significativas entre a maneira como as disposições são aplicadas, respetivamente, pelas 
autoridades de gestão e pelos organismos intermédios;

15. Sublinha que os Fundos Estruturais e, em especial, o FEDER constituem um instrumento 
importante para apoiar as PME inovadoras, reforçando a sua competitividade, e, em 
particular, a sua internacionalização, e salienta que a elegibilidade para este tipo de apoio 
deverá ser interpretada no sentido mais amplo possível; exorta as regiões a utilizarem 
plenamente as possibilidades oferecidas pelos regulamentos a fim de apoiar os seus 
programas operacionais;

16. Sublinha a necessidade de aplicação de incentivos financeiros para estimular a criação de 
novos postos de trabalho nas PME;

17. Salienta que, em termos de apoio às PME, a execução eficiente da política de coesão 
depende, em grande medida, da forma como está concebida e que, por conseguinte, é 
crucial envolver as autoridades locais e regionais numa fase inicial no que toca à 
elaboração e à execução dos programas operacionais para o próximo período de 
programação;

18. Solicita nomeadamente à Comissão que clarifique os regimes de auxílio estatais, 
designadamente para as PME, que estão a ser realizados no âmbito dos programas de 
cooperação;

19. Insta os Estados-Membros e as autoridades regionais e locais a aplicarem, se for caso 
disso, políticas de avaliação de impacto para medir os fardos administrativos, bem como 
testes às PME e a implementarem de forma rigorosa a Diretiva 2011/7/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 16 de fevereiro de 2011, que estabelece medidas de luta contra 
os atrasos de pagamento nas transações comerciais, a fim de garantir a eficácia geral das 
políticas e evitar um impacto negativo nas PME; sublinha que se devem almejar 
investimentos mais elevados no apoio financeiro e na formação, para tirar partido das 
capacidades da administração nacional e regional, bem como do seu conhecimento dos 
procedimentos existentes;

20. Realça que os programas de Cooperação Territorial Europeia apoiam atividades de 
relacionamento estratégico, de intercâmbios de conhecimentos e de «saber fazer» entre 
organizações nas diferentes regiões europeias, e que poderão servir de instrumento útil 
para a criação de novas oportunidades de negócio;

21. Exorta a Comissão a não alterar a definição das PME, limitando-se a fazer as adaptações 
necessárias para ter em conta a inflação e outros fatores económicos variáveis, ou para 
introduzir disposições transitórias relativas à eliminação de potenciais obstáculos ao 
crescimento, salvo se tal alteração for proveitosa para as PME;
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22. Considera que os Fundos Estruturais e, nomeadamente, o FSE desempenham um papel 
importante para a aquisição de conhecimentos e competências, relacionamento estratégico 
e o intercâmbio de boas práticas; crê que os investimentos no capital humano e em 
projetos de cooperação constituem um importante contributo para o reforço da 
competitividade das PME europeias;

23. Sublinha a importância já comprovada que a disponibilização de serviços de consultoria 
às PME assume para o devido aproveitamento do seu potencial e da sua capacidade de 
inovação, sobretudo em termos de acesso ao mercado interno e de países terceiros, e apoia 
o sistema da Rede Europeia de Empresas (REE);

24. É, no entanto, de opinião de que é necessário envidar mais esforços para informar as PME 
acerca da existência destes serviços de consultoria;

25. É de opinião de que os serviços da REE se devem orientar pelas exigências e necessidades 
reais das PME, considerando, portanto, que deve haver um envolvimento ainda maior das 
associações de PME na gestão desta rede;

26. Convida a Comissão Europeia, a fim de evitar duplicações, a não criar novas estruturas 
sem fazer um balanço dos apoios prestados e da situação dos serviços de consultoria já 
existentes nos Estados-Membros, assim como uma análise adequada da sua eficácia e da 
necessidade comprovada da criação de novas estruturas;

27. Chama a atenção para o facto de estas novas atividades da UE deverem possuir um valor 
acrescentado comprovado em relação a instrumentos já existentes; está convicta de que 
este tipo de valor acrescentado existe em regiões onde se verificam falhas do mercado de 
natureza geográficas ou substantiva («zonas brancas») ou onde seja necessário 
impulsionar a representação dos interesses comerciais da UE ou os esforços de recolha de 
informações para uma base de dados sobre o acesso ao mercado.
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