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Alteração 1
Vasilica Viorica Dăncilă

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Insiste em que a política de coesão para 
o período 2014-2020 representa um 
importante e eficaz instrumento para gerar 
um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo e apoiar, através de um vasto 
leque de medidas, as pequenas e médias 
empresas (PME), que constituem uma das 
principais fontes de emprego na UE;

1. Insiste em que a política de coesão para 
o período 2014-2020 representa um 
importante e eficaz instrumento para gerar 
um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo e apoiar, através de um vasto 
leque de medidas, a criação e o 
desenvolvimento de pequenas e médias 
empresas (PME), que constituem uma das 
principais fontes de emprego na UE;

Or. en

Alteração 2
Justina Vitkauskaite Bernard

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Insiste em que a política de coesão para 
o período 2014-2020 representa um 
importante e eficaz instrumento para gerar 
um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo e apoiar, através de um vasto 
leque de medidas, as pequenas e médias 
empresas (PME), que constituem uma das 
principais fontes de emprego na UE;

1. Insiste em que a política de coesão para 
o período 2014-2020 representa um 
importante e eficaz instrumento para gerar 
um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, alcançar os objetivos da 
estratégia Europa 2020, e apoiar, através 
de um vasto leque de medidas e 
instrumentos financeiros inovadores, as 
pequenas e médias empresas (PME), que 
constituem uma das principais fontes de 
emprego na UE;

Or. en

Alteração 3
Nikos Chrysogelos
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Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Insiste em que a política de coesão para 
o período 2014-2020 representa um 
importante e eficaz instrumento para gerar 
um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo e apoiar, através de um vasto 
leque de medidas, as pequenas e médias 
empresas (PME), que constituem uma das 
principais fontes de emprego na UE;

1. Insiste em que a política de coesão para 
o período 2014-2020 representa um 
importante e eficaz instrumento para gerar 
um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo e apoiar, através de um vasto 
leque de medidas, as pequenas e médias 
empresas (PME), designadamente as 
microempresas, que constituem uma das 
principais fontes de emprego na UE;

Or. en

Alteração 4
Hans-Peter Martin

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Insiste em que a política de coesão para 
o período 2014-2020 representa um 
importante e eficaz instrumento para gerar 
um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo e apoiar, através de um vasto 
leque de medidas, as pequenas e médias 
empresas (PME), que constituem uma das 
principais fontes de emprego na UE;

1. Insiste em que a política de coesão para 
o período 2014-2020 representa um 
importante e eficaz instrumento para gerar 
um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo e apoiar, através de um vasto 
leque de medidas, os empresários e as 
pequenas e médias empresas (PME), que 
constituem uma das principais fontes de 
emprego na UE;

Or. de

Alteração 5
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Recorda que, segundo Eurostat, a 
crise económica dificultou o acesso das 
PME a créditos bancários e que, entre 
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2007 e 2010, a proporção de pedidos de 
empréstimos recusados aumentou em 19 
dos 20 Estados-Membros para os quais 
existem dados disponíveis;

Or. fr

Alteração 6
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projeto de parecer
N.º 1-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-B. Solicita ao Conselho que adote as 
medidas mais ambiciosas propostas pela 
Comissão Europeia e pelo Banco 
Europeu de Investimento no contexto do 
mecanismo conjunto de partilha de riscos, 
o qual será elaborado, no âmbito do novo 
QFP, mediante a agregação dos recursos 
orçamentais da UE (COSME e Horizonte 
2020) e dos recursos dos fundos 
estruturais, por um lado, e da capacidade 
de empréstimo do BEI, do FEI e dos 
bancos públicos nacionais de 
desenvolvimento, por outro;

Or. fr

Alteração 7
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projeto de parecer
N.º 1-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-C. Solicita aos Estados-Membros e às 
regiões que prevejam mecanismos de 
informação e de acompanhamento 
eficazes, a fim de permitir que as PME 
beneficiem de fundos europeus; recorda 
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que, pese embora 23 mil milhões terem 
sido utilizados pelos Estados-Membros 
entre 2007 e 2011 no âmbito dos 
programas operacionais de apoio às 
PME, a relação entre políticas europeias e 
PME continua a ser complexa devido, 
nomeadamente, aos numerosos níveis de 
gestão dos fundos, à complexidade dos 
processos administrativos, aos curtos 
prazos para apresentação de propostas, à 
insuficiente simplificação dos 
instrumentos de engenharia financeira e 
à falta de liquidez das PME confrontadas 
com a obrigação de financiamento prévio 
de determinados projetos; 

Or. fr

Alteração 8
Oldřich Vlasák

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Afirma que, para preservar a coesão 
social na União, é indispensável combater 
as elevadas taxas de desemprego que se 
registam na UE, sobretudo entre os jovens, 
fomentando a competitividade e o emprego 
ao nível regional; solicita, por conseguinte, 
que os fundos europeus estruturais e de 
investimento se concentrem na criação de 
emprego graças ao estabelecimento de um 
ambiente propício para os estabelecimentos 
comerciais e empresas já estabelecidas ou 
em fase de arranque;

2. Afirma que, para preservar a coesão 
social na União, é indispensável combater 
as elevadas taxas de desemprego que se 
registam na UE, sobretudo entre os jovens, 
fomentando a competitividade e o emprego 
ao nível regional; solicita, por conseguinte,
aos Estados-Membros que utilizem os 
fundos europeus estruturais e de 
investimento para se concentrarem na 
criação de emprego graças ao 
estabelecimento de um ambiente propício 
para os estabelecimentos comerciais e 
empresas já estabelecidas ou em fase de 
arranque;

Or. en
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Alteração 9
Justina Vitkauskaite Bernard

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Afirma que, para preservar a coesão 
social na União, é indispensável combater 
as elevadas taxas de desemprego que se 
registam na UE, sobretudo entre os jovens, 
fomentando a competitividade e o emprego 
ao nível regional; solicita, por conseguinte, 
que os fundos europeus estruturais e de 
investimento se concentrem na criação de 
emprego graças ao estabelecimento de um 
ambiente propício para os estabelecimentos 
comerciais e empresas já estabelecidas ou 
em fase de arranque;

2. Afirma que, para preservar a coesão 
social na União, é indispensável combater 
as elevadas taxas de desemprego que se 
registam na UE, sobretudo entre os jovens,
os jovens que não trabalham, não 
estudam nem seguem qualquer formação 
(NEET) e outros grupos vulneráveis,
fomentando a competitividade e o emprego 
ao nível regional e criando um espírito 
empresarial; solicita, por conseguinte, que 
os fundos europeus estruturais e de 
investimento se concentrem na criação de 
emprego e de oportunidades de negócio
graças ao estabelecimento de um ambiente 
propício e de um quadro regulamentar 
adequado para os estabelecimentos 
comerciais e empresas já estabelecidas ou 
em fase de arranque;

Or. en

Alteração 10
Mojca Kleva Kekuš

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Afirma que, para preservar a coesão 
social na União, é indispensável combater 
as elevadas taxas de desemprego que se 
registam na UE, sobretudo entre os jovens, 
fomentando a competitividade e o emprego 
ao nível regional; solicita, por conseguinte, 
que os fundos europeus estruturais e de 
investimento se concentrem na criação de 
emprego graças ao estabelecimento de um 

2. Afirma que, para preservar a coesão 
social na União, é indispensável combater 
as elevadas taxas de desemprego que se 
registam na UE, sobretudo entre os jovens, 
fomentando a competitividade e o emprego 
ao nível regional; solicita, por conseguinte, 
que os fundos europeus estruturais e de 
investimento se concentrem na criação de 
emprego graças ao estabelecimento de um 
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ambiente propício para os estabelecimentos 
comerciais e empresas já estabelecidas ou 
em fase de arranque;

ambiente propício para os estabelecimentos 
comerciais, microempresas e pequenas e 
médias empresas já estabelecidas ou em 
fase de arranque;

Or. en

Alteração 11
Hans-Peter Martin

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Afirma que, para preservar a coesão 
social na União, é indispensável combater 
as elevadas taxas de desemprego que se 
registam na UE, sobretudo entre os jovens, 
fomentando a competitividade e o emprego 
ao nível regional; solicita, por conseguinte, 
que os fundos europeus estruturais e de 
investimento se concentrem na criação de 
emprego graças ao estabelecimento de um 
ambiente propício para os estabelecimentos 
comerciais e empresas já estabelecidas ou 
em fase de arranque;

2. Afirma que, para preservar a coesão 
social na União, é indispensável combater 
as elevadas taxas de desemprego que se 
registam na UE, sobretudo entre os jovens, 
fomentando a competitividade e o emprego 
ao nível regional; solicita, por conseguinte, 
que os fundos europeus estruturais e de 
investimento se concentrem na criação de 
emprego duradouro, graças ao 
estabelecimento de um ambiente propício 
para os estabelecimentos comerciais e 
empresas já estabelecidas ou em fase de 
arranque;

Or. de

Alteração 12
Oldřich Vlasák

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Sublinha que os fundos europeus 
estruturais e de investimento concedem 
apoio às autoridades e aos agentes locais e 
regionais para estimular a inovação e 
melhorar a competitividade das PME e, 
deste modo, fazer face aos atuais desafios 
económicos, nomeadamente o elevado 

3. Sublinha que os fundos europeus 
estruturais e de investimento concedem 
apoio às autoridades e aos agentes locais e 
regionais para estimular a investigação, o 
desenvolvimento e a inovação e melhorar a 
competitividade das PME e, deste modo, 
fazer face aos atuais desafios económicos, 
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índice de desemprego; nomeadamente o elevado índice de 
desemprego;

Or. en

Alteração 13
Justina Vitkauskaite Bernard

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Sublinha que os fundos europeus 
estruturais e de investimento concedem 
apoio às autoridades e aos agentes locais e 
regionais para estimular a inovação e 
melhorar a competitividade das PME e, 
deste modo, fazer face aos atuais desafios 
económicos, nomeadamente o elevado 
índice de desemprego;

3. Sublinha que os fundos europeus 
estruturais e de investimento concedem 
apoio às autoridades e aos agentes locais, 
nacionais e regionais para estimular a 
inovação, a aprendizagem no trabalho e 
melhorar a competitividade das PME e, 
deste modo, fazer face aos atuais desafios 
económicos e sociais, nomeadamente o 
elevado índice de desemprego;

Or. en

Alteração 14
Oldřich Vlasák

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Destaca que, no contexto de uma 
economia sustentável, as medidas de apoio 
ao crescimento devem assegurar o 
equilíbrio entre as exigências económicas e 
as exigências sociais, assim como impor
normas em matéria de segurança e saúde, 
tendo em vista a criação de empregos
dignos e bem remunerados em todas as 
regiões da UE;

4. Destaca que, no contexto de uma 
economia sustentável, as medidas de apoio 
ao crescimento devem ter em conta o 
equilíbrio entre as exigências económicas e 
as exigências sociais, ter em conta as
normas em matéria de segurança e saúde e 
redundar na criação de empregos
adequadamente remunerados em todas as 
regiões da UE;

Or. en
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Alteração 15
Nikos Chrysogelos

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Destaca que, no contexto de uma 
economia sustentável, as medidas de apoio 
ao crescimento devem assegurar o 
equilíbrio entre as exigências económicas e
as exigências sociais, assim como impor 
normas em matéria de segurança e saúde, 
tendo em vista a criação de empregos 
dignos e bem remunerados em todas as
regiões da UE;

4. Destaca que, no contexto de uma 
economia sustentável, as medidas de apoio 
ao crescimento devem assegurar o 
equilíbrio entre as exigências económicas, 
sociais e ambientais, assim como impor 
normas em matéria de segurança e saúde, 
tendo em vista a criação de empregos 
dignos e bem remunerados em todas as 
regiões da UE; recomenda valorizar a 
experiência das empresas da economia 
social e da economia da solidariedade, as 
quais adotam uma abordagem integrada 
nesse sentido;

Or. en

Alteração 16
Justina Vitkauskaite Bernard

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Destaca que, no contexto de uma 
economia sustentável, as medidas de apoio 
ao crescimento devem assegurar o 
equilíbrio entre as exigências económicas e 
as exigências sociais, assim como impor 
normas em matéria de segurança e saúde, 
tendo em vista a criação de empregos 
dignos e bem remunerados em todas as 
regiões da UE;

4. Destaca que, no contexto de uma 
economia sustentável, as medidas de apoio 
ao crescimento, à inovação e à criação de 
empregos devem assegurar o equilíbrio 
entre as exigências económicas e as 
exigências sociais, assim como impor 
normas em matéria de segurança e saúde,
sem deixar de apoiar a especialização 
inteligente e respeitar os ecossistemas,
tendo em vista a criação de empregos 
dignos e bem remunerados em todas as 
regiões da UE;
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Or. en

Alteração 17
Mojca Kleva Kekuš

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Destaca que, no contexto de uma 
economia sustentável, as medidas de apoio 
ao crescimento devem assegurar o 
equilíbrio entre as exigências económicas e 
as exigências sociais, assim como impor 
normas em matéria de segurança e saúde, 
tendo em vista a criação de empregos 
dignos e bem remunerados em todas as 
regiões da UE;

4. Destaca que, no contexto de uma 
economia sustentável, as medidas de apoio 
ao crescimento devem assegurar o 
equilíbrio entre as exigências económicas e 
as exigências sociais, assim como impor 
normas em matéria de segurança e saúde, 
tendo em vista a criação de empregos 
dignos, bem remunerados e de qualidade
em todas as regiões da UE;

Or. en

Alteração 18
Oldřich Vlasák

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Salienta que os fundos europeus 
estruturais e de investimento desempenham 
um papel importante no apoio a projetos 
concretos que visem reforçar a capacidade 
de empreendedorismo dos jovens e 
sublinha de todos os Estados-Membros e 
regiões tirarem o máximo partido destes 
instrumentos para combater o desemprego 
juvenil;

5. Salienta que os fundos europeus 
estruturais e de investimento desempenham 
um papel importante no apoio a projetos 
concretos que visem reforçar a capacidade
criativa e de empreendedorismo das 
pessoas, mormente dos jovens, e sublinha
a necessidade de todos os 
Estados-Membros e regiões tirarem o 
máximo partido destes instrumentos para 
combater o desemprego juvenil;

Or. en
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Alteração 19
Justina Vitkauskaite Bernard

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Salienta que os fundos europeus 
estruturais e de investimento desempenham 
um papel importante no apoio a projetos 
concretos que visem reforçar a capacidade 
de empreendedorismo dos jovens e 
sublinha de todos os Estados-Membros e 
regiões tirarem o máximo partido destes 
instrumentos para combater o desemprego 
juvenil;

5. Salienta que os fundos europeus 
estruturais e de investimento desempenham 
um papel importante no apoio ao emprego 
por conta própria e a projetos concretos 
que visem reforçar a capacidade de 
empreendedorismo e de iniciativa dos 
jovens e sublinha a necessidade de todos 
os Estados-Membros e regiões tirarem o 
máximo partido destes instrumentos para 
combater o desemprego juvenil;

Or. en

Alteração 20
Iosif Matula

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Salienta que os fundos europeus 
estruturais e de investimento desempenham 
um papel importante no apoio a projetos 
concretos que visem reforçar a capacidade 
de empreendedorismo dos jovens e 
sublinha de todos os Estados-Membros e 
regiões tirarem o máximo partido destes 
instrumentos para combater o desemprego 
juvenil;

5. Salienta que os fundos europeus 
estruturais e de investimento desempenham 
um papel importante no apoio a projetos 
concretos que visem reforçar a capacidade 
de empreendedorismo dos jovens e 
sublinha a necessidade de todos os 
Estados-Membros e regiões tirarem o 
máximo partido destes instrumentos para 
combater o desemprego juvenil; salienta 
que a prioridade dos fundos europeus 
estruturais e de investimento deve ser a 
criação de um quadro otimizado para o 
lançamento de projetos, tais como o 
arranque de novas empresas para os 
jovens;

Or. ro
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Alteração 21
Iosif Matula

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Salienta que os fundos europeus 
estruturais e de investimento desempenham 
um papel importante no apoio a projetos 
concretos que visem reforçar a capacidade 
de empreendedorismo dos jovens e 
sublinha de todos os Estados-Membros e 
regiões tirarem o máximo partido destes 
instrumentos para combater o desemprego 
juvenil;

5. Salienta que os fundos europeus 
estruturais e de investimento desempenham 
um papel importante no apoio a projetos 
concretos que visem reforçar a capacidade 
de empreendedorismo dos jovens e 
sublinha a necessidade de todos os 
Estados-Membros e regiões tirarem o 
máximo partido destes instrumentos para 
combater o desemprego juvenil; realça 
que, através dos fundos europeus 
estruturais e de investimento, as 
autoridades locais e regionais conferem 
particular atenção à promoção do espírito 
empreendedor a nível local;

Or. ro

Alteração 22
Hans-Peter Martin

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Salienta que os fundos europeus 
estruturais e de investimento desempenham 
um papel importante no apoio a projetos 
concretos que visem reforçar a capacidade 
de empreendedorismo dos jovens e 
sublinha de todos os Estados-Membros e 
regiões tirarem o máximo partido destes 
instrumentos para combater o desemprego 
juvenil;

5. Salienta que os fundos europeus 
estruturais e de investimento desempenham 
um papel importante no apoio a projetos 
concretos que visem reforçar a capacidade 
de empreendedorismo dos jovens e 
sublinha a necessidade de todos os 
Estados-Membros e regiões tirarem o 
máximo partido destes instrumentos para 
combater o desemprego juvenil; frisa, de 
igual modo, que os projetos existentes 
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apoiados pelos fundos europeus 
estruturais e de investimento devem ser 
avaliados para determinar se eles são ou 
não bem-sucedidos e se o dinheiro usado 
de forma ineficaz deve ser transferido 
para projetos que ajudem a combater o 
desemprego juvenil;

Or. de

Alteração 23
Mojca Kleva Kekuš

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Destaca as possibilidades de que as PME 
dispõem para aceder ao financiamento 
através de instrumentos disponibilizados 
pelos fundos europeus estruturais e de 
investimento e sublinha a necessidade de 
alargar estes instrumentos, tendo em conta 
que as dificuldades de acesso ao 
financiamento constituem um dos 
principais obstáculos ao crescimento das 
PME;

6. Destaca as possibilidades de que as PME 
dispõem para aceder ao financiamento 
através de instrumentos financeiros 
inovadores disponibilizados pelos fundos 
europeus estruturais e de investimento e 
sublinha a necessidade de alargar o âmbito 
destes instrumentos e velar pela respetiva 
clareza jurídica, tendo em conta que as 
dificuldades de acesso ao financiamento 
constituem um dos principais obstáculos ao 
crescimento das PME; salienta que o 
reforço do papel dos instrumentos 
financeiros pode garantir fundos 
rotativos, estimular as parcerias 
público-privadas e alcançar um efeito 
multiplicador juntamente com o 
orçamento da UE;  nesse contexto, acolhe 
com agrado o alargamento da aplicação 
dos instrumentos financeiros a todos os 
objetivos temáticos e a todos os fundos 
europeus estruturais e de investimento no 
próximo período de programação 
2014-2020;

Or. en
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Alteração 24
Justina Vitkauskaite Bernard

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Destaca as possibilidades de que as PME 
dispõem para aceder ao financiamento 
através de instrumentos disponibilizados 
pelos fundos europeus estruturais e de 
investimento e sublinha a necessidade de 
alargar estes instrumentos, tendo em conta 
que as dificuldades de acesso ao 
financiamento constituem um dos 
principais obstáculos ao crescimento das 
PME;

6. Destaca as possibilidades de que as PME 
dispõem para aceder ao financiamento 
através de instrumentos e programas 
inovadores, disponibilizados pelos fundos 
europeus estruturais e de investimento e 
sublinha a necessidade de alargar estes 
instrumentos e de partilhar as práticas de 
excelência entre as regiões, tendo em 
conta que as dificuldades de acesso ao 
financiamento constituem um dos 
principais obstáculos ao crescimento das 
PME;

Or. en

Alteração 25
Nikos Chrysogelos

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Destaca as possibilidades de que as PME 
dispõem para aceder ao financiamento 
através de instrumentos disponibilizados 
pelos fundos europeus estruturais e de 
investimento e sublinha a necessidade de 
alargar estes instrumentos, tendo em conta 
que as dificuldades de acesso ao 
financiamento constituem um dos 
principais obstáculos ao crescimento das 
PME;

6. Destaca as possibilidades de que as PME 
dispõem para aceder ao financiamento 
através de instrumentos disponibilizados 
pelos fundos europeus estruturais e de 
investimento e sublinha a necessidade de 
alargar estes instrumentos,
designadamente instrumentos flexíveis de 
microfinanciamento, tendo em conta que 
as dificuldades de acesso ao financiamento 
constituem um dos principais obstáculos ao 
crescimento das PME;

Or. en
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Alteração 26
Karin Kadenbach

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Realça a importância da participação 
das empresas e do setor do ensino através 
de projetos transfronteiriços, da 
cooperação entre universidades e escolas 
técnicas, bem como da criação de polos 
inovadores;

Or. en

Alteração 27
Jan Olbrycht

Projeto de parecer
Nº 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Destaca o papel dos instrumentos 
financeiros no apoio às PME através de 
empréstimos, garantias ou participações;
sublinha que é desejável o reforço da 
utilização destes instrumentos no novo 
período de programação 2014-2020, a par 
dos fundos europeus estruturais e de 
investimento, e insta os Estados-Membros 
a tirarem partido das oportunidades que 
se lhes deparam;

Or. pl

Alteração 28
Karin Kadenbach

Projeto de parecer
N.º 6-B (novo)
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Projeto de parecer Alteração

6-B. Salienta que os fundos europeus 
estruturais e de investimento devem ser 
disponibilizados às pequenas empresas, 
por exemplo às empresas individuais, no 
intuito de permitir a cooperação com os 
domínios das ciências e da investigação;

Or. en

Alteração 29
Oldřich Vlasák

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Assinala que as disposições dos 
regulamentos aplicáveis ao novo período 
da política de coesão (2014-2020) irão
reduzir os encargos administrativos 
suportados pelas PME, o que contribuirá 
para criar condições mais favoráveis à 
geração de emprego.

7. Assinala que as disposições dos 
regulamentos aplicáveis ao novo período 
da política de coesão (2014-2020) deverão
reduzir os encargos administrativos 
suportados pelas PME, o que contribuirá 
para criar condições mais favoráveis à 
geração de emprego; insta os 
Estados-Membros a aproveitarem todas as 
oportunidades para simplificarem a 
regulamentação nacional, o que 
redundará na melhor execução dos 
fundos europeus estruturais e de 
investimento para as PME.

Or. en

Alteração 30
Vasilica Viorica Dăncilă

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Assinala que as disposições dos 
regulamentos aplicáveis ao novo período 

7. Assinala que as disposições dos 
regulamentos aplicáveis ao novo período 
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da política de coesão (2014-2020) irão 
reduzir os encargos administrativos 
suportados pelas PME, o que contribuirá 
para criar condições mais favoráveis à 
geração de emprego.

da política de coesão (2014-2020) irão
reduzir os encargos administrativos 
suportados pelas PME, nomeadamente 
aquando do recrutamento de pessoas 
desempregadas, o que contribuirá para 
criar condições mais favoráveis à geração 
de emprego.

Or. ro

Alteração 31
Karin Kadenbach

Projeto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-A. Frisa que, a fim de assegurar um 
elevado nível de ensino, cumpre facilitar 
os programas locais e regionais de 
financiamento dos aprendizados antes dos 
estudos ou durante os mesmos.

Or. en


