
PA\899574PT.doc PE487.810v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão do Desenvolvimento Regional

2012/2042(INI)

19.4.2012

PROJETO DE 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



PE487.810v01-00 2/3 PA\899574PT.doc

PT

PA_NonLeg



PA\899574PT.doc 3/3 PE487.810v01-00

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, ao reforçar o crescimento económico e a coesão social e territorial, as 
Pequenas e Médias Empresas (PME) desempenham um papel fundamental nos esforços 
para atingir os objetivos da «UE 2020»; observa que a crise económica e financeira tem 
tido um impacto dramático na posição e nas perspetivas de muitas PME e que existe uma 
necessidade urgente de acesso ao financiamento;

3. 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 mais eficazes para impulsionar o crescimento, criar emprego, fomentar a 
competitividade da economia europeia e apoiar as PME;

4. Sublinha a necessidade de uma melhor coordenação e sinergia entre as diferentes políticas 
europeias, nacionais e regionais, relacionadas diretamente com as PME; frisa que as 
iniciativas existentes e os instrumentos financeiros para apoiar as PME devem ser mais 
coerentes e devem complementar-se; salienta a necessidade de reduzir a fragmentação e 
consolidar 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 e nacional;

5. Salienta que os Fundos Estruturais devem continuar a prestar assistência financeira às 
PME por via de capitais próprios, garantias e empréstimos e sublinha que os 
procedimentos administrativos complexos, bem como as disparidades significativas entre 
as disposições aplicadas, respetivamente, pelas autoridades de gestão e pelos organismos 
intermédios, devem ser evitados;

6. Insta os Estados-Membros e as autoridades regionais e locais a aplicarem, nas suas 
respetivas esferas de competência, os instrumentos que são objeto de uma promoção por 
parte da Comissão, como os testes de competitividade, os controlos de qualidade e os 
testes às PME, a fim de garantir a eficácia geral das políticas.


