
PA\1046477PT.doc PE546.701v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2014 - 2019

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

2014/2210(INI)

10.3.2015

PROJETO DE PARECER

da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

dirigido à Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

sobre as empresas familiares na Europa
(2014/2210(INI))

Relator de parecer: Zdzisław Krasnodębski



PE546.701v01-00 2/3 PA\1046477PT.doc

PT

PA_NonLeg



PA\1046477PT.doc 3/3 PE546.701v01-00

PT

SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 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:

A. Considerando que as empresas familiares têm dimensões variáveis (desde pequenas 
empresas a grandes sociedades) e que representam 60 % de todas as empresas europeias, 
proporcionando entre 40 % e 50 % de todos os postos de trabalho;

B. Considerando que as empresas familiares defendem valores diferentes das empresas não 
familiares quanto à orientação a longo prazo, que assumem um grau especial de 
compromisso para com a sua comunidade local — enraizado na tradição europeia do 
«honourable merchant» — e que, geralmente, demoram mais tempo a tomar a decisão de 
encerrar e despedir trabalhadores;

1. Congratula-se com os trabalhos em curso no sentido de criar uma definição europeia de 
«empresa familiar» e insta a que as especificidades das definições dos Estados-Membros 
sejam tidas em consideração, em particular em matéria de garantia dos direitos sociais, da 
segurança social, dos direitos de pensão e de saúde e da segurança no trabalho;

2. Observa, com preocupação, que a crise financeira e a consequente recessão afetaram 
severamente as PME europeias, muitas das quais são empresas familiares, e sublinha a 
importância de um quadro regulamentar favorável para apoiar a reestruturação saudável e, 
por conseguinte, a preservação dos postos de trabalho; 

3. Alerta a Comissão para a necessidade da igualdade de tratamento entre grandes 
multinacionais e empresas familiares, a fim de garantir condições equitativas de 
concorrência, respeitando simultaneamente a natureza singular das empresas familiares, 
em especial nos Estados-Membros onde estas empresas foram destruídas após 1945.


