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Alteração 1
Ivan Štefanec, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, Isabel Benjumea, 
Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba Kokalari, Kris Peeters, 
Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Projeto de parecer
Considerando 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Considerando que as PME são a 
espinha dorsal da economia europeia e 
representam 99 % das empresas da UE;

Or. en

Alteração 2
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba Kokalari, 
Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas Schwab, 
Tomislav Sokol

Projeto de parecer
Considerando 1-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-B. Considerando que as PME 
europeias enfrentam, atualmente, desafios 
sem precedentes devido à crise da 
COVID-19, que ameaça a sua própria 
existência;

Or. en

Alteração 3
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Projeto de parecer
Considerando 1-C (novo)
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Projeto de parecer Alteração

1-C. Considerando que apenas 17 % 
das PME conseguiram, até agora, 
integrar a tecnologia digital nas suas 
empresas e que a digitalização é crucial 
para um forte crescimento económico e a 
criação de emprego no mercado interno;

Or. en

Alteração 4
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Projeto de parecer
Considerando 1-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-D. Considerando que 78 % das PME 
consideram que os custos administrativos 
constituem um dos principais obstáculos 
ao seu crescimento futuro;

Or. en

Alteração 5
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Congratula-se com a estratégia para 
as PME e partilha a opinião da Comissão 
de que as PME são essenciais para a 

1. Congratula-se vivamente com a 
estratégia para as PME e partilha a opinião 
da Comissão de que as PME são a espinha 
dorsal da economia europeia e 
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economia europeia absolutamente essenciais para o 
crescimento económico e a criação de 
emprego, bem como para um mercado 
interno forte e eficiente; incentiva a 
Comissão a tomar rapidamente novas 
iniciativas para apoiar, de forma 
adequada, as PME da UE, com o objetivo 
de enfrentar as consequências a curto 
prazo da crise e os desafios a longo prazo, 
como a digitalização e a transição para 
um mercado interno mais sustentável;

Or. en

Alteração 6
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Congratula-se com a estratégia para 
as PME e partilha a opinião da Comissão 
de que as PME são essenciais para a 
economia europeia;

1. Congratula-se com a estratégia para 
as PME e partilha a opinião da Comissão 
de que as PME são essenciais para a 
economia europeia, uma vez que 
desempenham um papel central na 
recuperação económica e na transição 
digital e sustentável da UE; salienta que 
esta estratégia deve ser acompanhada pela 
Estratégia Industrial para a Europa; 
observa que foi adotada antes da crise da 
COVID-19; insta, por conseguinte, a 
Comissão a reavaliar a estratégia, tendo 
em conta os ensinamentos retirados da 
crise e do pacote de recuperação, e a 
proceder rapidamente à sua revisão, 
sempre que necessário;

Or. en

Alteração 7
Marcel Kolaja
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Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Congratula-se com a estratégia para 
as PME e partilha a opinião da Comissão 
de que as PME são essenciais para a 
economia europeia;

1. Congratula-se com a estratégia para 
as PME e partilha a opinião da Comissão 
de que as PME são essenciais para a 
economia europeia e fundamentais para a 
realização da transição ecológica e digital 
da economia da UE, em conformidade 
com os objetivos do Pacto Ecológico 
Europeu e o compromisso da UE ao 
abrigo do Acordo de Paris; insiste na 
manutenção da sustentabilidade como um 
dos objetivos fundamentais dos 
programas pertinentes da UE para que as 
PME tirem partido da transição ecológica 
em termos de competitividade, redução de 
custos e criação de emprego; salienta, a 
este respeito, a necessidade de aumentar o 
orçamento financeiro para promover um 
ambiente favorável às PME e reitera a 
sua posição, no âmbito do Programa para 
o Mercado Único do QFP, de duplicar a 
dotação para o COSME;

Or. en

Alteração 8
Salvatore De Meo

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Congratula-se com a estratégia para 
as PME e partilha a opinião da Comissão 
de que as PME são essenciais para a 
economia europeia;

1. Congratula-se com a estratégia para 
as PME e partilha a opinião da Comissão 
de que as PME são essenciais para a 
economia europeia, sendo também por 
esta razão que considera adequada a 
atual definição de PME;

Or. it
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Alteração 9
Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie 
Joron, Jean-Lin Lacapelle

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta que a execução da 
estratégia para as PME se deve centrar no 
apoio às PME para as ajudar a manter a 
sua existência, uma vez que a crise da 
COVID-19 constituiu um choque para 
muitas PME e para o seu papel na vida 
quotidiana dos europeus;

2. Salienta que a execução da 
estratégia para as PME se deve centrar no 
apoio às PME e na reação à COVID-19; 
as microempresas e as PME devem ser 
consideradas um ativo essencial na 
transição pós-COVID-19;

Or. en

Alteração 10
Salvatore De Meo

Projeto de parecer
N.º 2 

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta que a execução da 
estratégia para as PME se deve centrar no 
apoio às PME para as ajudar a manter a sua 
existência, uma vez que a crise da COVID 
19 constituiu um choque para muitas PME 
e para o seu papel na vida quotidiana dos 
europeus;

2. Sublinha que a estratégia não 
contém qualquer referência nem à 
COVID-19 nem à situação de emergência 
que as micro e pequenas empresas 
enfrentam; considera, por conseguinte, 
oportuno revê-la, a fim de ter em linha de 
conta os efeitos da pandemia nas PME 
europeias; salienta que a execução da 
estratégia para as PME se deve centrar no 
apoio às PME para as ajudar a manter a sua 
existência, uma vez que a crise da COVID-
19 constituiu um choque para muitas PME 
e para o seu papel na vida quotidiana dos 
europeus;

Or. it
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Alteração 11
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta que a execução da 
estratégia para as PME se deve centrar no 
apoio às PME para as ajudar a manter a 
sua existência, uma vez que a crise da 
COVID-19 constituiu um choque para 
muitas PME e para o seu papel na vida 
quotidiana dos europeus;

2. Realça que a crise da COVID-19 
constituiu um choque para muitas PME e 
para o seu papel na vida quotidiana dos 
europeus, pondo em risco a sua própria 
existência em vários casos; salienta que a 
execução da estratégia para as PME se 
deve centrar não apenas no apoio às 
microempresas e às PME para evitar 
encerramentos, para as ajudar a preservar 
a sua existência e a continuidade das 
atividades, a promover a sua resiliência, 
mas também na avaliação e no 
restabelecimento de cadeias de 
abastecimento interrompidas, de modo a 
incentivar a sua integração nos 
ecossistemas industriais, a fim de as 
ajudar a aproveitar as oportunidades de 
crescimento; relembra que as PME já se 
deparavam com dificuldades antes da 
crise, em especial no que diz respeito ao 
acesso ao financiamento, à informação e 
aos mercados; salienta, por conseguinte, a 
importância de adotar uma estratégia 
ambiciosa para garantir que as PME 
possam recuperar e intensificar as suas 
atividades;

Or. en

Alteração 12

Projeto de parecer
N.º 2
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Projeto de parecer Alteração

2. Salienta que a execução da 
estratégia para as PME se deve centrar no 
apoio às PME para as ajudar a manter a sua 
existência, uma vez que a crise da COVID-
19 constituiu um choque para muitas PME 
e para o seu papel na vida quotidiana dos 
europeus;

2. Salienta que a execução da 
estratégia para as PME se deve centrar no 
apoio às PME para as ajudar a manter a sua 
existência, criando um quadro 
regulamentar favorável, melhor 
aconselhamento e apoio técnico e 
promovendo, ao mesmo tempo, soluções 
inovadoras e sustentáveis;  apela a que 
seja facilitado, tanto quanto possível, o 
seu acesso ao financiamento, incluindo o 
fácil acesso a fundos de I&D, e a que seja 
facultado melhor apoio técnico, por 
exemplo, sob a forma de balcões únicos 
reforçados e de procedimentos 
regulamentares e administrativos 
simplificados e facilmente acessíveis, com 
vista a acelerar e tirar partido da 
transição ecológica e digital, uma vez que 
a crise da COVID-19 constituiu um choque 
para muitas PME e para o seu papel na 
vida quotidiana dos europeus, incluindo 
sob a forma de garantias ou empréstimos 
bancários vantajosos;

Or. en

Alteração 13
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Kris 
Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav 
Sokol

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta que a execução da 
estratégia para as PME se deve centrar no 
apoio às PME para as ajudar a manter a sua 
existência, uma vez que a crise da COVID-
19 constituiu um choque para muitas PME 
e para o seu papel na vida quotidiana dos 

2. Salienta que a execução da 
estratégia para as PME se deve centrar, 
sobretudo, no apoio às PME para as ajudar 
a manter a sua existência e com vista à sua 
plena recuperação e crescimento, uma vez 
que a crise da COVID-19 constituiu um 
choque para muitas PME e para o seu 
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europeus; papel crucial na vida quotidiana dos 
europeus; sublinha que também devem ser 
tomadas medidas para apoiar a expansão 
das PME e reforçar as suas atividades 
transfronteiriças, a fim de beneficiarem 
mais do mercado interno; relembra que 
devem ser tomadas novas medidas para 
salvaguardar as PME da concorrência 
desleal de intervenientes mundiais de 
países terceiros;

Or. en

Alteração 14
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Realça que as PME nas regiões 
transfronteiriças são mais gravemente 
afetadas pelo encerramento das fronteiras 
internas devido à crise da COVID-19 e 
que o mercado interno da UE deve ficar 
plenamente operacional com a maior 
rapidez possível; salienta que, em tempos 
de crise, a livre circulação de bens e 
serviços essenciais deve ser garantida no 
mercado interno; insta a Comissão a 
propor, rapidamente, novos instrumentos 
permanentes para evitar qualquer 
perturbação do mercado interno em caso 
de uma eventual segunda crise e a ter em 
conta as necessidades específicas das 
PME;

Or. en

Alteração 15
Jordi Cañas
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Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Considera que a estratégia para as 
PME deve ser acompanhada pela 
Estratégia Industrial para a Europa, a fim 
de facilitar a adoção de novas medidas 
políticas que promovam a sua 
internacionalização e garantam a sua 
plena participação, fomentando, ao 
mesmo tempo, o crescimento económico e 
a criação de emprego no mercado único;

Or. en

Alteração 16
Kosma Złotowski

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Observa que a manutenção da 
existência das PME é já objeto das 
políticas individuais dos Estados-
Membros, muitas das quais já foram 
aprovadas pela Comissão como auxílio 
estatal; por conseguinte, a aplicação da 
estratégia deve constituir uma medida 
complementar e ter em conta o choque 
que a crise da COVID-19 constituiu para 
muitas PME, pelo que não devem ser 
impostos novos encargos ao setor no 
futuro próximo;

Or. en

Alteração 17
Salvatore De Meo

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo) 
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Projeto de parecer Alteração

2-A. Acolhe com agrado a inclusão, 
entre as ações identificadas pela 
Comissão Europeia, de medidas 
destinadas a criar um ambiente favorável 
às MPME; considera que promover a 
transição geracional nas empresas 
artesanais, algumas das quais em risco de 
extinção, pode representar não apenas 
uma forma válida de incentivar o 
autoempreendedorismo, mas também uma 
forma de valorizar o património de 
saberes, tradições e técnicas artesanais da 
Europa; entende que seria útil prever 
incentivos para projetos intergeracionais 
que possam combinar a tradição dos 
mestres-artesãos com a digitalização, 
graças ao envolvimento de jovens no final 
do seu percurso de formação;

Or. it

Alteração 18
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Projeto de parecer
N.º 2-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-B. Salienta que é necessário 
melhorar o acesso ao financiamento e à 
liquidez para apoiar as PME e que os 
fundos da UE, juntamente com as 
medidas nacionais, são necessários para 
permitir que as empresas colmatem as 
lacunas de liquidez provocadas pela crise; 
realça que as PME necessitam de apoio 
para compensar a perda de receitas, para 
financiar custos fixos e evitar falências; 
apela a que se apoie a possibilidade de 
acesso a diversos recursos financeiros por 
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parte das PME, para que estas não 
dependam apenas do sistema bancário, 
mas ponderem também a utilização de 
outros meios, incluindo o financiamento 
coletivo e o financiamento colaborativo;

Or. en

Alteração 19
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Projeto de parecer
N.º 2-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-C. Apela à sincronização de todos os 
instrumentos financeiros destinados a 
apoiar as PME no mercado interno; 
insiste em que programas cruciais para a 
competitividade, o desenvolvimento e a 
resiliência das PME à crise devem ser 
incluídos no próximo Quadro Financeiro 
Plurianual e garantido o nível de 
financiamento necessário para os apoiar; 
os regimes de apoio à COVID-19 devem 
ser adaptados para enfrentar os desafios 
dos diferentes setores afetados e 
coordenar o financiamento da UE com as 
iniciativas nacionais e regionais; o 
financiamento da recuperação deve 
igualmente ter em conta as despesas 
suplementares que as PME, em 
particular, têm de suportar para o 
cumprimento das regras de segurança 
adicionais durante e após a crise;  o 
Banco Europeu de Investimento deve 
igualmente continuar a apoiar as PME, 
em especial no âmbito da abordagem do 
financiamento sustentável;

Or. en
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Alteração 20
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Observa que se deve sobrecarregar 
tão pouco quanto possível as PME e 
incentiva a Comissão a tomar medidas 
firmes para a sua aplicação, a fim de 
garantir que o mercado único beneficie 
todas as empresas e consumidores, e 
combater a sobrerregulamentação e 
outras restrições regulamentares;

3. Observa que as microempresas e as 
PME devem ser confrontadas com 
obrigações proporcionadas, tendo em 
conta as suas especificidades e 
características setoriais; relembra que o 
teste PME pode ser um instrumento útil a 
este respeito; incentiva a Comissão a tomar 
medidas firmes para a sua aplicação, a fim 
de limitar a fragmentação do mercado, 
combater o dumping social e fiscal, 
eliminar as barreiras injustificadas no 
mercado e garantir condições de 
concorrência equitativas, para um 
mercado único justo que beneficie todas as 
empresas e todos os consumidores;

Or. en

Alteração 21
Marcel Kolaja

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Observa que se deve sobrecarregar 
tão pouco quanto possível as PME e 
incentiva a Comissão a tomar medidas 
firmes para a sua aplicação, a fim de 
garantir que o mercado único beneficie 
todas as empresas e consumidores, e 
combater a sobrerregulamentação e 
outras restrições regulamentares;

3. Insiste em que as PME devem 
receber apoio específico, ou seja, apoio 
técnico, administrativo e de competências, 
quando da aplicação do quadro 
regulamentar da UE, a fim de assegurar o 
cumprimento das regras do mercado 
único, ao mesmo tempo que os encargos 
administrativos devem ser reduzidos ao 
mínimo, incluindo a ameaça de litígios 
agressivos em matéria de patentes; 
incentiva a Comissão a tomar medidas 



AM\1210004PT.docx 15/51 PE655.651v01-00

PT

firmes para a sua aplicação, a fim de 
garantir que o mercado único beneficie 
todas as empresas e todos os 
consumidores; apela, neste contexto, a que 
a Comissão preste especial atenção à luta 
contra as práticas de mercado desleais no 
mercado interno e a uma melhor proteção 
das PME;

Or. en

Alteração 22
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Observa que se deve sobrecarregar 
tão pouco quanto possível as PME e 
incentiva a Comissão a tomar medidas 
firmes para a sua aplicação, a fim de 
garantir que o mercado único beneficie 
todas as empresas e consumidores, e 
combater a sobrerregulamentação e outras 
restrições regulamentares;

3. Observa que não se devem 
sobrecarregar as PME e incentiva a 
Comissão a tomar medidas firmes para a 
sua aplicação, a fim de garantir que o 
mercado único beneficie todas as empresas 
e consumidores, e combater a 
sobrerregulamentação e outras restrições 
regulamentares, recorrendo a todos os 
instrumentos e organismos disponíveis, 
como o Enviado para as PME e o Comité 
de Controlo da Regulamentação, para 
criar condições de concorrência 
equitativas nos negócios transfronteiriços 
no mercado único;

Or. en

Alteração 23
 Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, 
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Projeto de parecer
N.º 3
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Projeto de parecer Alteração

3. Observa que se deve sobrecarregar 
tão pouco quanto possível as PME e 
incentiva a Comissão a tomar medidas 
firmes para a sua aplicação, a fim de 
garantir que o mercado único beneficie 
todas as empresas e consumidores, e 
combater a sobrerregulamentação e outras 
restrições regulamentares;

3. Observa que se deve sobrecarregar 
tão pouco quanto possível as PME e 
incentiva a Comissão a tomar medidas 
firmes para a sua aplicação, a fim de 
garantir que o mercado único beneficie 
todas as empresas e consumidores, e 
combater a sobrerregulamentação e outras 
restrições regulamentares; relembra que, 
na recuperação pós-COVID, uma 
desregulamentação adicional do mercado 
deve ser harmonizada com a proteção dos 
direitos dos trabalhadores;

Or. en

Alteração 24
Salvatore De Meo

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Observa que se deve sobrecarregar 
tão pouco quanto possível as PME e 
incentiva a Comissão a tomar medidas 
firmes para a sua aplicação, a fim de 
garantir que o mercado único beneficie 
todas as empresas e consumidores, e 
combater a sobrerregulamentação e outras 
restrições regulamentares;

3. Observa que se deve sobrecarregar 
tão pouco quanto possível as PME e 
incentiva a Comissão a tomar medidas 
firmes para garantir que o mercado único 
beneficie todas as empresas e 
consumidores, e combater a 
sobrerregulamentação e outras restrições 
regulamentares; considera, neste contexto, 
que será necessário, tanto a nível europeu 
como a nível nacional, aplicar na prática 
os princípios fundamentais de «entra um, 
sai um» – para que cada regra 
introduzida substitua uma já existente – e 
da «proibição de sobrerregulamentação» 
– ou seja, a proibição da introdução de 
encargos e requisitos que vão além do 
exigido pela legislação europeia 
transposta para os vários ordenamentos 
jurídicos (também se pode utilizar a 
designação «níveis mínimos essenciais» 
europeus);



AM\1210004PT.docx 17/51 PE655.651v01-00

PT

Or. it

Alteração 25
Kateřina Konečná

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Observa que se deve sobrecarregar 
tão pouco quanto possível as PME e 
incentiva a Comissão a tomar medidas 
firmes para a sua aplicação, a fim de 
garantir que o mercado único beneficie 
todas as empresas e consumidores, e 
combater a sobrerregulamentação e 
outras restrições regulamentares;

3. Observa que as PME enfrentam, 
frequentemente, mais dificuldades para 
aplicar a legislação europeia e exorta a 
Comissão a prestar um melhor apoio às 
PME neste contexto;  incentiva a 
Comissão a tomar medidas firmes para a 
sua aplicação, a fim de garantir que o 
mercado único beneficie todas as empresas 
e todos os consumidores, e incentiva a 
Comissão a realizar um teste PME para 
avaliar o possível impacto de todas as 
novas propostas de legislação do mercado 
único nas PME;

Or. en

Alteração 26
Maria Grapini

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Observa que se deve sobrecarregar 
tão pouco quanto possível as PME e 
incentiva a Comissão a tomar medidas 
firmes para a sua aplicação, a fim de 
garantir que o mercado único beneficie 
todas as empresas e consumidores, e 
combater a sobrerregulamentação e outras 
restrições regulamentares;

3. Observa que se deve sobrecarregar 
tão pouco quanto possível as PME e 
incentiva a Comissão a tomar medidas 
firmes para a sua aplicação, a fim de 
garantir que o mercado único beneficie 
todas as empresas e consumidores, e 
combater a sobrerregulamentação e outras 
restrições regulamentares, que reduzirão 
os custos e facilitarão a melhoria das 
atividades das PME;
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Or. en

Alteração 27
Jordi Cañas

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Reconhece o apoio do quadro 
temporário relativo a medidas de auxílio 
estatal no contexto da crise provocada 
pela pandemia de COVID-19 e 
congratula-se com a sua recente alteração 
que permite aos Estados-Membros 
prestarem apoio público a todas as 
microempresas e pequenas empresas; 
manifesta a sua preocupação perante a 
desigualdade na distribuição dos auxílios 
estatais e no acesso dos Estados-Membros 
à liquidez e à margem de manobra 
orçamental, o que é suscetível de conduzir 
a distorções da concorrência, criando 
vantagens competitivas injustas e 
possíveis desagregações no mercado 
único;

Or. en

Alteração 28
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Observa que são necessárias 
abordagens específicas para que as PME 
adotem a digitalização de uma forma 
adaptada às suas circunstâncias 
específicas; os parceiros sociais podem 
desempenhar um papel de apoio às 
empresas nos seus esforços para criar 
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planos de competências, a fim de ter em 
conta as mudanças atuais e futuras;

Or. en

Alteração 29
Marcel Kolaja

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Realça que, além do acesso ao 
financiamento, as PME se deparam com 
obstáculos em termos de competências, 
incluindo competências de gestão, 
competências e conhecimentos digitais e 
relacionados com a sustentabilidade; 
apela a que sejam financiados programas 
específicos a nível da UE e a nível 
nacional para melhorar o acesso das 
PME à formação e à orientação; 
acrescenta que deve ser prestada especial 
atenção à promoção do 
empreendedorismo feminino;

Or. en

Alteração 30
Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie 
Joron, Jean-Lin Lacapelle

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Salienta que os Estados-Membros 
devem evitar práticas de 
concorrência desleal no mercado 
interno, uma vez que podem afetar 
gravemente as microempresas e as 
PME e os direitos dos 
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consumidores;

Or. en

Alteração 31
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Solicita um roteiro para reduzir, 
significativamente, os encargos 
administrativos e a burocracia que afetam 
as PME no mercado interno, fomentar o 
potencial das PME em termos de 
investimentos e acelerar a recuperação 
económica da UE; este roteiro deve conter 
os seguintes elementos: 
- apoio às PME para que exerçam 
atividades transfronteiriças, recolhendo, 
assim, plenamente os benefícios do 
mercado interno; 
- incentivo à sua expansão;  
- reforço e integração da dimensão das 
PME em todas as avaliações de impacto, 
através de um teste PME vinculativo, 
realizado numa fase inicial da avaliação 
de impacto, para analisar o impacto 
económico das propostas legislativas, 
incluindo os custos de conformidade; 
- aplicação da regra «one-in-one-out», de 
forma a que, para qualquer custo 
adicional de conformidade introduzido 
pela nova legislação, o montante 
correspondente do custo de conformidade 
seja reduzido; 
- redução dos encargos administrativos 
através de objetivos concretos a nível da 
UE e a nível nacional (como uma redução 
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de 30 % ou uma redução de 1 000 normas 
e regulamentos desatualizados), a fim de 
proporcionar um benefício real às PME 
para que cresçam e prosperem no 
mercado interno da UE;

Or. en

Alteração 32
Kosma Złotowski

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Salienta que a regulamentação 
excessiva é a mais onerosa para as PME, 
de modo que, para alcançar os objetivos 
da estratégia, deve ser dada maior ênfase 
à proporcionalidade de quaisquer novas 
iniciativas;

Or. en

Alteração 33
Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie 
Joron, Jean-Lin Lacapelle

Projeto de parecer
N.º 3-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-B. Realça que a concorrência desleal 
geralmente efetuada por empresas extra-
UE é muito prejudicial às PME europeias, 
em particular na recuperação pós-
COVID; instrumentos de defesa 
comercial eficientes devem ser acessíveis 
às PME e evitar práticas desleais de 
países terceiros;

Or. en
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Alteração 34
Kosma Złotowski

Projeto de parecer
N.º 3-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-B. Destaca que as PME são as 
maiores beneficiárias da livre 
concorrência no mercado interno, pelo 
que aumentar o nível de competitividade 
no mercado da UE será benéfico para o 
setor;

Or. en

Alteração 35
Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie 
Joron, Jean-Lin Lacapelle

Projeto de parecer
N.º 3-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-C. Relembra que uma abordagem 
«verde» eficaz, favorável às PME, deve 
evitar a imposição de encargos adicionais 
a estas, permitindo, ao mesmo tempo, 
importações de países terceiros que não 
respeitem as normas «verdes» e do 
comércio livre;

Or. en

Alteração 36
Kosma Złotowski

Projeto de parecer
N.º 3-C (novo)
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Projeto de parecer Alteração

3-C. Condena qualquer tentativa de 
utilizar a crise da COVID-19 como 
pretexto para práticas protecionistas e 
encargos administrativos excessivos para 
as PME que operam no mercado único, 
em particular no setor do transporte 
rodoviário de mercadorias; insta a 
Comissão a agir de forma decisiva para 
proteger a liberdade de prestação de 
serviços na UE;

Or. en

Alteração 37
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Destaca o papel crucial dos dados 
como componente vital da economia 
digital; apoia a Comissão na criação de 
espaços de dados europeus para a partilha 
fidedigna e segura de dados, a fim de 
aumentar os fluxos de dados entre as 
empresas e com os governos;

4. Destaca o papel crucial dos dados 
como componente vital da economia 
digital; apoia a Comissão na criação de 
espaços de dados europeus para a partilha 
fidedigna e segura de dados, a fim de 
aumentar os fluxos de dados entre as 
empresas e com os governos; sublinha que 
as PME devem receber uma parte 
equitativa do valor acrescentado dos 
dados que geram e realça que a 
interoperabilidade e o acesso não 
discriminatório aos dados, incluindo os 
dados das plataformas, são essenciais 
para assegurar condições de concorrência 
equitativas digitais no mercado interno e 
para enfrentar com êxito os desafios e as 
oportunidades decorrentes das questões 
da partilha de dados, da segurança dos 
dados e da cibersegurança em todo o 
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mercado interno;

Or. en

Alteração 38
Marcel Kolaja

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Destaca o papel crucial dos dados 
como componente vital da economia 
digital; apoia a Comissão na criação de 
espaços de dados europeus para a partilha 
fidedigna e segura de dados, a fim de 
aumentar os fluxos de dados entre as 
empresas e com os governos;

4. Destaca o papel crucial dos dados 
não pessoais e da transferência de 
tecnologia do meio académico para as 
PME como componente vital da economia 
digital; apoia a Comissão na criação de 
espaços de dados europeus para a partilha 
fidedigna e segura de dados não pessoais, 
a fim de aumentar os fluxos de dados entre 
as empresas, as ONG e o setor público; 
salienta a importância dos dados abertos e 
da partilha de conhecimentos através de 
tecnologias abertas para as PME;

Or. en

Alteração 39
Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie 
Joron, Jean-Lin Lacapelle

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Destaca o papel crucial dos dados 
como componente vital da economia 
digital; apoia a Comissão na criação de 
espaços de dados europeus para a partilha 
fidedigna e segura de dados, a fim de 
aumentar os fluxos de dados entre as 
empresas e com os governos;

4. Destaca o papel crucial dos dados 
como componente vital da economia 
digital; apoia a Comissão na criação de 
espaços de dados europeus para a partilha 
fidedigna e segura de dados, a fim de 
aumentar os fluxos de dados entre as 
empresas e com os governos; relembra que 
as ações de formação digital e os 
programas de melhoria de competências e 
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requalificação para empresários e 
trabalhadores podem apoiar a 
recuperação das PME e promover a sua 
competitividade no mercado da UE;

Or. en

Alteração 40
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Destaca o papel crucial dos dados 
como componente vital da economia 
digital; apoia a Comissão na criação de 
espaços de dados europeus para a partilha 
fidedigna e segura de dados, a fim de 
aumentar os fluxos de dados entre as 
empresas e com os governos;

4. Destaca o papel crucial dos dados 
como componente vital da economia 
digital; chama a atenção para a existência 
de desequilíbrios no poder de mercado e 
de obstáculos ao acesso a dados que 
afetam o desenvolvimento das PME; 
congratula-se, a este respeito, com a 
estratégia de dados; apoia a Comissão na 
promoção da interoperabilidade e na 
criação de espaços de dados europeus para 
a partilha fidedigna e segura de dados, a 
fim de aumentar os fluxos de dados entre 
as empresas e com os governos; considera 
que todos os produtos e serviços 
desenvolvidos com financiamento público 
devem ser publicados no âmbito de 
licenças de fonte aberta e acessíveis às 
microempresas e PME; realça a 
importância estratégica de assegurar a 
transição digital das PME e sugere, por 
conseguinte, que os futuros espaços 
comuns europeus de dados sejam 
desenvolvidos de forma favorável às 
PME, para que estas possam ter acesso a 
grandes conjuntos de dados;

Or. en
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Alteração 41
Salvatore De Meo

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Destaca o papel crucial dos dados 
como componente vital da economia 
digital; apoia a Comissão na criação de 
espaços de dados europeus para a partilha 
fidedigna e segura de dados, a fim de 
aumentar os fluxos de dados entre as 
empresas e com os governos;

4. Destaca o papel crucial dos dados 
como componente vital da economia 
digital; apoia a Comissão na criação de 
espaços de dados europeus para a partilha 
fidedigna e segura de dados, a fim de 
aumentar os fluxos de dados entre as 
empresas e com os governos; considera 
que, no contexto de um futuro impulso à 
digitalização na era pós-COVID-19, o 
acesso a dados em tempo real e 
juridicamente seguro para as PME na 
área B2B será cada vez mais essencial 
para combater situações de concorrência 
desleal; entende que a melhoria do acesso 
das PME aos dados deve ser um elemento 
fundamental da execução da estratégia 
europeia em matéria de dados; considera 
que o papel das organizações que 
representam as MPME é fundamental 
para o acompanhamento da transição 
sustentável e digital das PME;

Or. it

Alteração 42
Kosma Złotowski

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Sublinha que as tecnologias de 
rutura avançadas, como a tecnologia de 
cadeia de blocos, a inteligência artificial 
(IA), a computação em nuvem e a 
computação de alto desempenho (HPC), 
podem impulsionar, significativamente, a 
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competitividade das PME;

Or. en

Alteração 43
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Chama a atenção para a 
necessidade de facilitar a adesão das 
PME à inteligência artificial, promovendo 
a criação de alianças transfronteiriças de 
PME para a IA em cadeias de valor 
estratégicas no mercado único, bem como 
promovendo o investimento na próxima 
geração de normas, ferramentas e 
infraestruturas para armazenar e 
processar dados; chama ainda a atenção 
para a importância de assegurar o acesso 
e a sensibilização das PME às normas 
TIC, a fim de inovarem e disponibilizarem 
soluções digitais mais personalizadas;

Or. en

Alteração 44
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Sylvie Guillaume, Adriana 
Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Christel Schaldemose

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Salienta que as PME enfrentam 
dificuldades na proteção dos seus direitos 
de propriedade intelectual (PI), que 
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podem ameaçar o seu desenvolvimento; 
insta a Comissão a aumentar a 
sensibilização para a PI, a desenvolver 
aconselhamento externo e a garantir a 
aplicação adequada;

Or. en

Alteração 45
Jordi Cañas

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Salienta que a digitalização 
oferece vários benefícios às PME, como a 
criação de novas oportunidades para 
oferecer serviços ou produtos digitais e 
expandir o seu acesso ao mercado; realça 
que as PME sofrem uma pressão cada vez 
maior no sentido de adaptarem os seus 
modelos de negócio em conformidade e 
adotarem as tecnologias digitais 
necessárias, a fim de permanecerem 
competitivas e atrativas para os clientes, 
uma vez que os custos de oportunidade da 
não digitalização aumentam;

Or. en

Alteração 46
Ivan Štefanec, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, Isabel Benjumea 
Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba Kokalari, Kris 
Peeters, Romana Tomc, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Projeto de parecer
N.º 4-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-B. Salienta que as empresas em fase 
de arranque representam as PME com 



AM\1210004PT.docx 29/51 PE655.651v01-00

PT

maior potencial de crescimento em novos 
setores digitais, como a IA, a IOT e a 
robótica; salienta ainda que também as 
microempresas, que não dispõem de 
recursos suficientes ou de infraestruturas 
para a transformação digital, devem ter 
acesso a recursos financeiros suficientes e 
receber apoio adequado; relembra que 
também as PME tradicionais centradas 
no desenvolvimento sustentável da 
sociedade são gravemente ameaçadas pela 
crise em vários setores e devem ser 
apoiadas de forma adequada;

Or. en

Alteração 47
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Projeto de parecer
N.º 4-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-B. Sublinha as oportunidades 
oferecidas pelo comércio eletrónico para 
alcançar novos clientes e mercados no 
apoio à recuperação económica das 
microempresas e das PME; realça, a este 
respeito, o valor acrescentado de 
legislação como o Regulamento 
«Plataforma para as Empresas» e apela à 
sua rápida aplicação; adverte que existe 
um risco persistente de concorrência 
desleal no comércio eletrónico, também 
devido à presença de produtos não 
conformes, ilegais ou não seguros nos 
mercados em linha que visam os 
consumidores da UE; sublinha ainda que 
a futura lei sobre os serviços digitais 
desempenhará um papel fundamental 
neste contexto;

Or. en
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Alteração 48
Jordi Cañas

Projeto de parecer
N.º 4-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-B. Salienta, no entanto, que a 
igualdade de acesso ao investimento 
permanece um desafio na UE, tendo em 
conta as maiores dificuldades de acesso 
ao financiamento em alguns 
Estados-Membros, conduzindo, assim, a 
discrepâncias na competitividade entre as 
PME no mercado único; insta a Comissão 
a colmatar este défice de acesso 
financeiro e a garantir que as PME 
concorram em condições equitativas;

Or. en

Alteração 49
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Projeto de parecer
N.º 4-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-C. Chama a atenção para o valor 
acrescentado dos programas do QFP da 
UE de apoio às microempresas e às PME, 
nomeadamente o Programa para o 
Mercado Único, o InvestEU, a Europa 
Digital, o Horizonte Europa e outros 
programas; realça a importância de uma 
adoção rápida do QFP e do Instrumento 
de Recuperação da União Europeia (Next 
Generation EU);   considera que a 
vertente PME do Programa do Mercado 
Único deve manter o nível de ambição 
sugerido pela posição do Parlamento; 
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salienta a importância de racionalizar o 
acesso das microempresas e das PME aos 
fundos da UE; 

Or. en

Alteração 50
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Incentiva os Estados-Membros a 
implementarem o Portal Digital Único de 
uma forma acessível às PME, cooperando 
estreitamente com as autoridades regionais 
e locais e proporcionando um fácil acesso 
digital à informação, aos procedimentos e 
aos serviços ligados à atividade 
empresarial transfronteiras, incluindo 
aconselhamento em matéria de contratos 
públicos e fontes de financiamento;

5. Incentiva os Estados-Membros a 
implementarem o Portal Digital Único de 
uma forma acessível às PME, cooperando 
estreitamente com as autoridades regionais 
e locais, bem como com os outros 
Estados-Membros, e proporcionando um 
fácil acesso digital à informação, aos 
procedimentos e aos serviços ligados à 
atividade empresarial transfronteiras, 
incluindo aconselhamento em matéria de 
contratos públicos e fontes de 
financiamento;

Or. en

Alteração 51
Marcel Kolaja

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Incentiva os Estados-Membros a 
implementarem o Portal Digital Único de 
uma forma acessível às PME, cooperando 
estreitamente com as autoridades regionais 

5. Incentiva os Estados-Membros a 
implementarem o Portal Digital Único de 
uma forma acessível às PME, cooperando 
estreitamente com as autoridades regionais 
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e locais e proporcionando um fácil acesso 
digital à informação, aos procedimentos e 
aos serviços ligados à atividade 
empresarial transfronteiras, incluindo 
aconselhamento em matéria de contratos 
públicos e fontes de financiamento;

e locais e proporcionando um fácil acesso 
digital à informação, aos procedimentos, à 
assistência e aos serviços ligados à 
atividade empresarial transfronteiras, 
incluindo aconselhamento em matéria de 
contratos públicos e fontes de 
financiamento;

Or. en

Alteração 52
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Incentiva os Estados-Membros a 
implementarem o Portal Digital Único de 
uma forma acessível às PME, cooperando 
estreitamente com as autoridades regionais 
e locais e proporcionando um fácil acesso 
digital à informação, aos procedimentos e 
aos serviços ligados à atividade 
empresarial transfronteiras, incluindo 
aconselhamento em matéria de contratos 
públicos e fontes de financiamento;

5. Incentiva os Estados-Membros a 
implementarem o Portal Digital Único de 
uma forma acessível às PME, cooperando 
estreitamente com as autoridades regionais 
e locais e proporcionando um fácil acesso 
digital à informação, aos procedimentos e 
aos serviços ligados à atividade 
empresarial transfronteiras, incluindo 
aconselhamento em matéria de contratos 
públicos e fontes de financiamento; 
congratula-se com o sistema de 
representantes das PME destinado a ter 
mais em conta o utilizador final na futura 
legislação; sugere, porém, uma avaliação 
crítica do seu processo de nomeação e do 
seu funcionamento, a fim de corrigir 
potenciais deficiências e assegurar que 
exerce a sua função de forma eficiente 
em todos os Estados-Membros, em 
coordenação constante com as 
associações empresariais e as partes 
interessadas relevantes; 

Or. en
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Alteração 53
Salvatore De Meo

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Incentiva os Estados-Membros a 
implementarem o Portal Digital Único de 
uma forma acessível às PME, cooperando 
estreitamente com as autoridades regionais 
e locais e proporcionando um fácil acesso 
digital à informação, aos procedimentos e 
aos serviços ligados à atividade 
empresarial transfronteiras, incluindo 
aconselhamento em matéria de contratos 
públicos e fontes de financiamento;

5. Incentiva os Estados-Membros a 
implementarem o Portal Digital Único de 
uma forma acessível às PME, cooperando 
estreitamente com as autoridades regionais 
e locais e proporcionando um fácil acesso 
digital à informação, aos procedimentos e 
aos serviços ligados à atividade 
empresarial transfronteiras, incluindo 
aconselhamento em matéria de contratos 
públicos e fontes de financiamento; 
considera, neste contexto, que não é 
possível adiar medidas urgentes, como a 
digitalização alargada da relação entre 
administração pública e empresas e a 
interoperabilidade das bases de dados da 
administração pública;

Or. it

Alteração 54
Maria Grapini

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Considera-se necessário apoiar as 
PME para que tenham um maior acesso 
ao mercado interno e à inovação;

Or. en

Alteração 55
Kosma Złotowski

Projeto de parecer
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N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Salienta a necessidade de utilizar a 
Plataforma Europeia dos Contratos 
Públicos (EU GovTech) para 
acompanhar, atentamente, o estado de 
participação das PME nos desafios em 
matéria de contratos públicos em toda a 
UE, orientando a subsequente formulação 
de boas práticas e outras normas 
legislativas;

Or. en

Alteração 56
Maria Grapini

Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-B. Importa que as PME tenham 
acesso a sessões de informação e 
formação sobre o papel da digitalização 
nas suas atividades;

Or. en

Alteração 57
Kosma Złotowski

Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-B. Insta a Comissão a lançar, em 
2020, a Iniciativa Europeia GovTech e 
um projeto-piloto em pequena escala para 
promover as melhores práticas na criação 
de um efeito de sinergia entre os governos 
e as empresas em fase de arranque e as 
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PME digitais e para facilitar a utilização 
entre alguns Estados-Membros de uma 
ferramenta transfronteiriça que promova 
a igualdade de acesso ao mercado para as 
PME digitais europeias;

Or. en

Alteração 58
Salvatore De Meo

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Exorta os Estados-Membros a 
simplificarem os processos de adjudicação 
de contratos utilizando a flexibilidade do 
novo quadro da UE para os contratos 
públicos e a reforçarem as oportunidades 
para as PME usando ferramentas e 
plataformas digitais para expandir os 
contratos públicos transfronteiras; salienta 
que os contratos públicos ecológicos 
podem dar um importante contributo para 
se construir uma economia sustentável;

6. Exorta os Estados-Membros a 
simplificarem os processos de adjudicação 
de contratos utilizando a flexibilidade do 
novo quadro da UE para os contratos 
públicos e a reforçarem as oportunidades 
para as PME, eliminando as desigualdades 
no acesso aos contratos públicos e os 
comportamentos discriminatórios, 
desproporcionados ou não objetivos das 
entidades adjudicantes e usando 
ferramentas e plataformas digitais para 
expandir também os contratos públicos 
transfronteiras; salienta que os contratos 
públicos ecológicos podem dar um 
importante contributo para se construir 
uma economia sustentável, na medida em 
que se valorizem, também na ótica da 
sustentabilidade ambiental, os 
denominado contratos «quilómetro zero», 
e se prevejam critérios de recompensa 
para as empresas locais, procurando 
inspiração, para o efeito, na legislação 
europeia em matéria de agricultura e 
cadeia de abastecimento curta; considera 
que, para tal, é igualmente necessário 
prever uma reserva não inferior a 50 % de 
contratos públicos para as micro e 
pequenas empresas que tenham a sua 
sede social e operacional perto do local de 
execução do contrato, relativamente a 
obras que não sejam de natureza 
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transfronteiriça e cujo montante 
contratual seja inferior ao limiar de 150 
000 EUR;

Or. it

Alteração 59
Marcel Kolaja

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Exorta os Estados-Membros a 
simplificarem os processos de adjudicação 
de contratos utilizando a flexibilidade do 
novo quadro da UE para os contratos 
públicos e a reforçarem as oportunidades 
para as PME usando ferramentas e 
plataformas digitais para expandir os 
contratos públicos transfronteiras; salienta 
que os contratos públicos ecológicos 
podem dar um importante contributo para 
se construir uma economia sustentável;

6. Exorta a Comissão e os 
Estados-Membros a simplificarem os 
processos de adjudicação de contratos 
utilizando a flexibilidade do novo quadro 
da UE para os contratos públicos e a 
reforçarem as oportunidades para as PME, 
incluindo a utilização de ferramentas e 
plataformas digitais para expandir os 
contratos públicos nacionais e 
transfronteiriços; salienta que os contratos 
públicos ecológicos são uma ferramenta 
estratégica para impulsionar padrões de 
produção e consumo sustentáveis, 
apoiando, simultaneamente, a inovação 
por parte das PME, e apela a objetivos 
mínimos obrigatórios para a utilização 
sistemática de critérios sociais e 
ambientais;  considera que as 
administrações públicas nacionais e 
europeia são relativamente avessas ao 
risco e carecem, com frequência, do 
conjunto de competências para escolher 
soluções inovadoras; realça que a 
administração pública deve dar o exemplo 
no que respeita à escolha de produtos e 
serviços de PME inovadoras, no âmbito 
do processo de adjudicação de contratos 
públicos, e relembra que o código de 
financiamento público desenvolvido para 
o setor público deve ser divulgado através 
de uma licença de software livre e de 
fonte aberta; 
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Or. en

Alteração 60
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Projeto de parecer
N.º 6 

Projeto de parecer Alteração

6. Exorta os Estados-Membros a 
simplificarem os processos de adjudicação 
de contratos utilizando a flexibilidade do 
novo quadro da UE para os contratos 
públicos e a reforçarem as oportunidades 
para as PME usando ferramentas e 
plataformas digitais para expandir os 
contratos públicos transfronteiras; salienta 
que os contratos públicos ecológicos 
podem dar um importante contributo para 
se construir uma economia sustentável;

6. Exorta os Estados-Membros a 
simplificarem os processos de adjudicação 
de contratos utilizando a flexibilidade do 
novo quadro da UE para os contratos 
públicos, a fim de reforçar as 
oportunidades para as PME, como a 
possibilidade de subdividir os contratos 
públicos em lotes mais pequenos e a 
racionalização dos procedimentos 
administrativos, bem como usando 
ferramentas e plataformas digitais para 
expandir os contratos públicos 
transfronteiras; salienta que os contratos 
públicos ecológicos podem dar um 
importante contributo para se construir 
uma economia sustentável;

Or. en

Alteração 61
Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie 
Joron, Jean-Lin Lacapelle

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Exorta os Estados-Membros a 
simplificarem os processos de adjudicação 
de contratos utilizando a flexibilidade do 
novo quadro da UE para os contratos 
públicos e a reforçarem as oportunidades 

6. Exorta os Estados-Membros a 
simplificarem os processos de adjudicação 
de contratos utilizando a flexibilidade do 
novo quadro da UE para os contratos 
públicos e a reforçarem as oportunidades 
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para as PME usando ferramentas e 
plataformas digitais para expandir os 
contratos públicos transfronteiras; salienta 
que os contratos públicos ecológicos 
podem dar um importante contributo para 
se construir uma economia sustentável;

para as PME usando ferramentas e 
plataformas digitais para expandir os 
contratos públicos transfronteiras; salienta 
que os contratos públicos ecológicos e um 
acesso simplificado aos concursos podem 
dar um importante contributo para se 
construir uma economia sustentável; apela 
a que, sempre que possível, se prefiram 
microempresas e PME europeias nos 
concursos públicos;

Or. en

Alteração 62
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Exorta os Estados-Membros a 
simplificarem os processos de adjudicação 
de contratos utilizando a flexibilidade do 
novo quadro da UE para os contratos 
públicos e a reforçarem as oportunidades 
para as PME usando ferramentas e 
plataformas digitais para expandir os 
contratos públicos transfronteiras; salienta 
que os contratos públicos ecológicos 
podem dar um importante contributo para 
se construir uma economia sustentável;

6. Exorta os Estados-Membros a 
simplificarem os processos de adjudicação 
de contratos utilizando a flexibilidade do 
novo quadro da UE para os contratos 
públicos e a reforçarem as oportunidades 
para as PME usando ferramentas e 
plataformas digitais para expandir os 
contratos públicos transfronteiras; salienta 
que os contratos públicos ecológicos 
podem dar um importante contributo para 
se construir uma economia sustentável; 
lamenta que o «critério do preço mais 
baixo» seja ainda frequentemente decisivo 
nos processos de adjudicação, muitas 
vezes em detrimento das PME;

Or. en

Alteração 63
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol
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Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Exorta os Estados-Membros a   
simplificarem os processos de adjudicação 
de contratos utilizando a flexibilidade do 
novo quadro da UE para os contratos 
públicos e a reforçarem as oportunidades 
para as PME usando ferramentas e 
plataformas digitais para expandir os 
contratos públicos transfronteiras; salienta 
que os contratos públicos ecológicos 
podem dar um importante contributo para 
se construir uma economia sustentável;

6. Exorta os Estados-Membros a 
simplificarem os processos de adjudicação 
de contratos utilizando a flexibilidade da 
nova orientação da Comissão no âmbito 
do novo quadro da UE para os contratos 
públicos e a reforçarem as oportunidades 
para as PME no mercado interno usando 
ferramentas e plataformas digitais para 
expandir os contratos públicos 
transfronteiras; salienta que os contratos 
públicos sustentáveis podem dar um 
importante contributo para a transição 
para uma economia mais sustentável e que 
as PME necessitam do apoio adequado 
para efetuar esta transição;

Or. en

Alteração 64
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Kris 
Peeters, Romana Tomc, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Salienta a necessidade de 
aumentar a parte das PME nos contratos 
públicos, reforçando o seu acesso aos 
contratos públicos e combatendo os 
critérios de adjudicação que estabelecem 
requisitos para além dos elementos 
fundamentais do serviço ou dos bens 
adquiridos, como o preço, a qualidade e a 
sustentabilidade;

Or. en
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Alteração 65
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Reconhece que vários Estados e 
cidades podem proibir ou condicionar 
fortemente a atividade das chamadas 
plataformas digitais; sublinha a 
necessidade urgente de uma 
regulamentação mais alargada destas 
plataformas, de modo a impedir a 
concorrência desleal e a garantir o 
respeito pelos direitos dos trabalhadores e 
dos consumidores e pela segurança dos 
utilizadores;

Or. en

Alteração 66
Kosma Złotowski

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Regista a reduzida participação 
das PME nos contratos públicos, em 
especial nos transfronteiriços, em que 
representam apenas 25 % do valor dos 
contratos públicos transfronteiriços (em 
comparação com 33 % nos internos); 
sublinha que, com a despesa combinada 
em contratos públicos da UE a atingir 14 
% do PIB combinado dos 
Estados-Membros, o aumento da taxa de 
participação das PME nos concursos 
constitui, possivelmente, a maior 
oportunidade de financiamento para as 
PME digitais; salienta que a consecução 
deste objetivo exige a utilização de novas 
metodologias nos contratos públicos 
(como os modelos de concurso de 
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conceção) e a criação de novos 
instrumentos para as pôr em prática;

Or. en

Alteração 67
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Projeto de parecer
N.º 6-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-B. Sublinha a necessidade de um 
aumento significativo da participação das 
PME no mercado dos contratos públicos 
da UE; relembra a importância de um 
mercado de contratos públicos europeu 
para as PME, baseado em concursos de 
dimensão moderada que lhes permitam 
participar no processo de contratação 
pública e em que uma concorrência 
efetiva e justa entre os intervenientes no 
mercado possa ter lugar no mercado 
interno; sublinha, além disso, que é 
importante tornar o Documento Europeu 
Único de Contratação Pública (DEUCP) 
mais acessível às PME; exorta à criação 
de ferramentas digitais, como plataformas 
para melhorar o acesso das PME às 
informações relevantes em matéria de 
contratos públicos;

Or. en

Alteração 68
Kateřina Konečná

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

6-B. Considera que os objetivos da 
«Estratégia para as PME com vista a uma 
Europa Sustentável e Digital» devem ter 
correspondência plena em termos de 
meios financeiros e outros, permitindo 
aos Estados-Membros promover a  
transição das PME no sentido da 
sustentabilidade e da digitalização, o que 
assume particular importância para as 
regiões e os países menos desenvolvidos, 
no âmbito da política de coesão; salienta 
que tais objetivos não podem ser 
contraditórios, devendo, pelo contrário, 
acompanhar medidas de salvaguarda do 
emprego com direitos e melhorar as 
condições de trabalho e os direitos dos 
consumidores nos diversos setores de 
atividade;

Or. en

Alteração 69
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Kris 
Peeters, Romana Tomc, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Sublinha que os pagamentos em 
atraso estão na origem de um quarto de 
todas as falências de PME na UE; exorta a 
Comissão a dotar rapidamente a Diretiva 
Atrasos de Pagamento1 de instrumentos 
sólidos de acompanhamento e execução, a 
fim de assegurar e promover os 
pagamentos rápidos como norma em todo 
o mercado único.

7. Sublinha que os pagamentos em 
atraso estão na origem de um quarto de 
todas as falências de PME na UE; exorta a 
Comissão a dotar rapidamente a Diretiva 
Atrasos de Pagamento1 de instrumentos 
sólidos de acompanhamento e execução, a 
fim de assegurar e promover os 
pagamentos rápidos como norma em todo 
o mercado único, incluindo através de 
uma utilização ativa dos processos por 
infração nos casos em que a diretiva não 
seja devidamente aplicada; incentiva, 
nesse sentido, os Estados-Membros a 
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designarem uma autoridade independente 
responsável pela devida aplicação das 
regras relativas aos atrasos de pagamento 
e com poderes para impor sanções em 
caso de atrasos nos prazos de pagamento;

__________________________ __________________________

1 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, JO L 48 de 
23.2.2011, p. 1.

1 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, JO L 48 de 
23.2.2011, p. 1.

Or. en

Alteração 70
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Sublinha que os pagamentos em 
atraso estão na origem de um quarto de 
todas as falências de PME na UE; exorta a 
Comissão a dotar rapidamente a Diretiva 
Atrasos de Pagamento1 de instrumentos 
sólidos de acompanhamento e execução, a 
fim de assegurar e promover os 
pagamentos rápidos como norma em todo 
o mercado único.

7. Sublinha que os pagamentos em 
atraso estão na origem de um quarto de 
todas as falências de PME na UE; exorta a 
Comissão a dotar rapidamente a Diretiva 
Atrasos de Pagamento de instrumentos 
sólidos de acompanhamento e execução, a 
fim de assegurar e promover os 
pagamentos rápidos como norma em todo 
o mercado único; insta as autoridades a 
nível europeu, nacional, regional e local a 
darem o exemplo, pagando 
atempadamente às PME;

__________________________ __________________________

1 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, JO L 48 de 
23.2.2011, p. 1.

1 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, JO L 48 de 
23.2.2011, p. 1.

Or. en
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Alteração 71
Brando Benifei, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado 
López, Maria Grapini, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Sublinha que os pagamentos em 
atraso estão na origem de um quarto de 
todas as falências de PME na UE; exorta a 
Comissão a dotar rapidamente a Diretiva 
Atrasos de Pagamento1 de instrumentos 
sólidos de acompanhamento e execução, a 
fim de assegurar e promover os 
pagamentos rápidos como norma em todo 
o mercado único.

7. Sublinha que os pagamentos em 
atraso estão na origem de um quarto de 
todas as falências de PME na UE; exorta a 
Comissão a dotar rapidamente a Diretiva 
Atrasos de Pagamento1 de instrumentos 
sólidos de acompanhamento e execução, a 
fim de assegurar e promover os 
pagamentos rápidos como norma, em 
particular nas transações entre 
administrações públicas e empresas, em 
todo o mercado único;

_______________________________ __________________________

1Diretiva 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, JO L 48 de 
23.2.2011, p. 1.

1Diretiva 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, JO L 48 de 
23.2.2011, p. 1.

Or. en

Alteração 72
Salvatore De Meo

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Sublinha que os pagamentos em 
atraso estão na origem de um quarto de 
todas as falências de PME na UE; exorta a 

7. Sublinha que os pagamentos em 
atraso estão na origem de um quarto de 
todas as falências de PME na UE e que a 
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Comissão a dotar rapidamente a Diretiva 
Atrasos de Pagamento1 de instrumentos 
sólidos de acompanhamento e execução, a 
fim de assegurar e promover os 
pagamentos rápidos como norma em todo 
o mercado único.

situação se agravou durante a pandemia; 
exorta a Comissão a dotar rapidamente a 
Diretiva Atrasos de Pagamento1 de 
instrumentos sólidos de acompanhamento e 
execução, a fim de assegurar e promover 
os pagamentos rápidos como norma em 
todo o mercado único, e a combater o 
problema das condições de pagamentos e 
dos comportamentos incorretos também 
nas relações entre empresas; considera 
que, sobretudo neste período de 
pandemia, a tendência para a redução dos 
prazos de pagamento de novas dívidas 
deve ser objeto de maior atenção, 
mediante a introdução de uma 
compensação direta e universal entre 
dívidas e créditos em relação à 
administração pública.

_______________________________ _______________________________
1Diretiva 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, JO L 48 de 
23.2.2011, p. 1.

1Diretiva 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, JO L 48 de 
23.2.2011, p. 1.

Or. it

Alteração 73
Marcel Kolaja

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Sublinha que os pagamentos em 
atraso estão na origem de um quarto de 
todas as falências de PME na UE; exorta a 
Comissão a dotar rapidamente a Diretiva 
Atrasos de Pagamento1 de instrumentos 
sólidos de acompanhamento e execução, a 
fim de assegurar e promover os 
pagamentos rápidos como norma em todo 
o mercado único.

7. Sublinha que os pagamentos em 
atraso estão na origem de um quarto de 
todas as falências de PME na UE; exorta a 
Comissão a dotar rapidamente a Diretiva 
Atrasos de Pagamento1 de instrumentos 
sólidos de acompanhamento e execução e a 
tomar medidas vinculativas adequadas 
para reforço do quadro atual, a fim de 
assegurar e promover os pagamentos 
rápidos como norma em todo o mercado 



PE655.651v01-00 46/51 AM\1210004PT.docx

PT

único;
_______________________________ __________________________

1 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, JO L 48 de 
23.2.2011, p. 1.

1 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, JO L 48 de 
23.2.2011, p. 1.

Or. en

Alteração 74
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Pablo Arias Echeverría, Arba Kokalari, Kris Peeters, 
Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Projeto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-A. Salienta a necessidade de 
aprofundar e completar o mercado único 
dos serviços, especialmente para as PME; 
as encomendas de serviços 
transfronteiriços de curto prazo devem 
estar isentas da obrigação de um 
certificado A1, a fim de não aumentar a 
fragmentação do mercado interno dos 
serviços;

Or. en

Alteração 75
Brando Benifei, Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne 
Gebhardt, Sylvie Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, 
Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose 

Projeto de parecer
N.º 7-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

7-A. Sublinha que um mercado único 
sustentável e inovador só pode ser 
alcançado se as microempresas e as PME 
puderem efetuar a sua transição para a 
sustentabilidade digital e ambiental; 
salienta a importância de prestar um 
apoio financeiro e não financeiro, de 
forma eficiente, às microempresas e PME 
em todos os Estados-Membros; 
congratula-se, neste contexto, com o 
desenvolvimento de polos de inovação 
digital, bem como com as redes europeias 
de empresas (REE); recomenda em 
relação a estas últimas maior 
coordenação entre os níveis nacional e 
europeu, bem como uma maior 
participação das associações de PME 
locais; insta a Comissão a ajudar as 
microempresas e as PME a beneficiarem 
das várias iniciativas previstas no Pacto 
Ecológico Europeu, na Nova Estratégia 
Industrial para a Europa e na 
Comunicação intitulada «Construir o 
futuro digital da Europa», uma vez que a 
digitalização e a sustentabilidade 
representam oportunidades importantes 
para o seu crescimento; realça a 
necessidade de integrar as PME em todas 
as políticas da UE;

Or. en

Alteração 76
Salvatore De Meo

Projeto de parecer
N.º 7-A (novo) 

Projeto de parecer Alteração

7-A. Exorta a Comissão Europeia a dar 
maior destaque e importância ao papel do 
representante da UE para as PME face 
aos representantes nacionais para as 
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PME instituídos pelo SBA; considera que 
a instituição de um representante especial 
para as PME é uma medida importante 
para o acompanhamento das políticas a 
favor destas empresas, desde que este 
tenha efetivamente um papel a 
desempenhar no acompanhamento e na 
promoção da execução dessas políticas; 
entende que a nomeação do representante 
europeu deve ser feita em concertação 
com os parceiros sociais europeus com os 
quais deve estar em contacto permanente; 
assinala que o representante da UE para 
as PME deverá, de facto, garantir a 
execução da estratégia europeia e a 
aplicação do princípio «pensar primeiro 
em pequena escala» em todas as políticas 
da UE; considera que, ao mesmo tempo, é 
necessário que os representantes 
nacionais para as PME demonstrem ter 
estabelecido um diálogo estruturado e 
constante com as organizações 
profissionais nacionais mais 
representativas, a fim de oferecer, a nível 
da UE, um contributo com base na 
experiência prática e real, tão próxima 
quanto possível das necessidades reais das 
MPME.

Or. it

Alteração 77
Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie 
Joron, Jean-Lin Lacapelle

Projeto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-A. Salienta a importância das 
empresas familiares, como espinha dorsal 
das economias locais; criam riqueza, 
proporcionam emprego e estão enraizadas 
localmente e ligadas às comunidades 
locais; sublinha que as empresas 
familiares representam mais de 60 % de 
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todas as empresas na Europa e incluem 
desde proprietários individuais a grandes 
empresas internacionais; as empresas 
familiares, grandes ou pequenas, cotadas 
ou não, desempenham um papel 
significativo na economia da UE;

Or. en

Alteração 78
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Projeto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-A. Insta a Comissão a analisar a 
necessidade de introduzir um quadro 
jurídico europeu sobre o sistema de 
franquias, uma vez que muitas das PME 
são beneficiárias de franquias de grandes 
empresas multinacionais, 
confrontando-se, frequentemente, com 
uma posição negocial desigual e 
condições contratuais asfixiantes;

Or. en

Alteração 79
Arba Kokalari

Projeto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-A. Lamenta a fragmentação do 
mercado único dos serviços, impedindo as 
PME no setor dos serviços de 
beneficiarem plenamente do mercado 
único europeu; insta a Comissão a 
eliminar rapidamente os obstáculos ainda 
existentes ao comércio que afetam o setor 
dos serviços, a fim de libertar todo o 
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potencial do mercado único;

Or. en

Alteração 80
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Projeto de parecer
N.º 7-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-B. Salienta que as empresas de média 
capitalização, que excedem os critérios da 
definição de PME, contribuem 
significativamente para o crescimento e a 
criação de emprego no mercado interno, 
mas recebem pouco apoio; insta a 
Comissão a ponderar uma revisão da 
atual definição de PME e a propor uma 
definição adicional e separada de média 
capitalização, garantindo que pequenas 
empresas de média capitalização com 250 
a 499 trabalhadores, em particular, 
possam ser mais facilmente auxiliadas e 
promovidas, assegurando, 
simultaneamente, que o financiamento 
das PME não seja reduzido para as PME 
que cumprem os critérios atuais;

Or. en

Alteração 81
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Projeto de parecer
N.º 7-B (novo)
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Projeto de parecer Alteração

7-B. Congratula-se com a definição de 
PME, tal como definida na 
Recomendação 2003/361/CE da 
Comissão, na versão de 6 de maio de 
2003, e insta, por conseguinte, a manter 
esta definição na legislação da UE e a 
assegurar a sua interpretação coerente em 
todos os Estados-Membros; 

Or. en


