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SUGESTÕES 

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão dos Assuntos 

Económicos e Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 

sugestões na proposta de resolução que aprovar: 

1. Congratula-se com a abertura da consulta sobre a União dos Mercados de Capitais (UMC) 

e sublinha a necessidade de retirar ensinamentos da crise, a fim de aumentar a estabilidade 

do mercado, possibilitar o financiamento não bancário e o investimento na economia real 

e proporcionar um crescimento sustentável a longo prazo; considera que esta iniciativa, ao 

alargar o acesso ao financiamento e desbloquear o investimento, pode ser um instrumento 

importante para colocar de novo a Europa no caminho do crescimento económico 

sustentável, social e ambientalmente equilibrado; 

2. Salienta a necessidade de ter em conta o contexto global, em particular no que respeita ao 

calendário e ao conteúdo das propostas legislativas, de salvaguardar e reforçar a 

competitividade internacional do setor financeiro da UE, de melhorar o clima de 

investimento e atrair os fluxos de capitais para a UE e de garantir um acesso recíproco aos 

mercados financeiros internacionais; sublinha, neste contexto, a necessidade de uma 

cooperação mais estreita da Comissão com os organismos internacionais como o Conselho 

de Estabilidade Financeira (CEF) e a Organização Internacional das Comissões de Valores 

Mobiliários (IOSCO); 

3. Frisa que o objetivo da regulamentação da UE em matéria de serviços financeiros deve ser 

servir a economia real; considera, por isso, que a regulamentação deve ser coerente e 

proporcionada; 

4. Salienta que a economia real permanece fortemente dependente dos bancos, o que a torna 

vulnerável face à contração da oferta de empréstimos bancários; considera que é 

necessário encontrar fontes alternativas de financiamento, em particular reforçando o 

recurso ao capital de risco; 

5. Congratula-se com o objetivo de diversificar os canais de financiamento, que devem ser 

complementares aos existentes, promover os instrumentos que tenham dado provas da sua 

utilidade e ter em conta a especificidade do financiamento de que as empresas inovadoras, 

como as startups, necessitam em diferentes fases de desenvolvimento; sublinha a 

necessidade de reduzir os encargos administrativos, em particular para as PME, e de 

promover a aplicação dos princípios da subsidiariedade, proporcionalidade, coerência, 

eficácia e exequibilidade da legislação da UE, no interesse da abertura, da eficiência, da 

liquidez e da eficácia em relação ao custo dos mercados de capitais; 

6. Expressa preocupação com a complexidade da regulamentação, que, em muitos pontos, é 

multifacetada, produzindo resultados divergentes e contraditórios; exorta a Comissão a 

realizar uma avaliação aprofundada dos custos de conformidade da regulamentação em 

matéria de serviços financeiros, em especial para as PME e as startups, a fim de reduzir 

esses custos, se necessário; 

7. Salienta o importante papel dos bancos enquanto intermediários nos mercados de capitais; 

sublinha que a intermediação financeira é fundamental para avaliar adequadamente os 



 

PE560.837v02-00 4/6 AD\1075475PT.doc 

PT 

riscos e as necessidades dos potenciais investidores; 

8. Sublinha a necessidade de criar um ambiente favorável ao investimento que elimine os 

obstáculos que criam desincentivos ao investimento a longo prazo, por exemplo os 

requisitos de capital que desencorajam os investimentos a longo prazo em infraestruturas; 

9. Considera que a UMC deve também garantir que as empresas possam optar entre os tipos 

de financiamento, eliminando as restrições e os obstáculos ao eventual recurso a 

instrumentos financeiros como as obrigações ou as ações; 

10. Recorda que a falta de informação sobre a situação financeira das PME é um dos 

principais obstáculos ao investimento neste tipo de empresas; exorta a Comissão a levar a 

cabo uma reflexão aprofundada sobre as vias e os meios para melhorar o acesso dos 

investidores a dados transparentes e comparáveis sobre as PME; considera que o 

desenvolvimento de uma base de dados especializada na recolha de informações 

financeiras sobre as PME e as startups, de participação voluntária, poderia ser útil para o 

fornecimento de informação aos investidores; 

11. Congratula-se com o lançamento das consultas sobre a revisão da Diretiva relativa ao 

prospeto e os esforços que estão a ser desenvolvidos no sentido de eliminar os obstáculos 

normativos ao acesso à titularização; insta a que seja dado um novo impulso ao mercado 

de titularização, evitando uma definição excessivamente prescritiva e detalhada das 

titularizações simples, transparentes e normalizadas; apoia a proposta da Comissão no 

sentido de compilar um registo das titularizações de «alta qualidade»; salienta, em 

particular, a necessidade de abrir os mercados financeiros e de ampliar as opções de 

financiamento disponíveis para as PME e as empresas de média capitalização; neste 

contexto, solicita que seja considerada a possibilidade de criar «indicadores de referência 

PME» que permitam aos bancos comparar e fixar o preço do crédito; solicita um melhor 

acesso ao financiamento a longo prazo e o desenvolvimento de um mercado de colocação 

privada pan-europeu, de modo a promover o capital de risco, bem como os instrumentos 

alternativos, como os empréstimos entre pares e o financiamento colaborativo; solicita à 

Comissão que considere a integração do conceito de «escada rolante do financiamento» na 

UMC, de modo a ter em conta a diversidade das necessidades de financiamento das 

empresas nas diferentes fases do seu desenvolvimento; 

12. Considera que o acesso ao financiamento, em particular para as PME, é fundamental para 

o crescimento económico e a criação de emprego; realça que a rentabilidade dos bancos e 

a eficiência dos mercados de capitais são condições prévias para aceder ao financiamento; 

13. Exorta a Comissão a ter em conta as especificidades dos diferentes mercados e a propor 

alterações apenas nos domínios que carecem de uma intervenção, de forma a eliminar os 

obstáculos existentes; considera que a União dos Mercados de Capitais deve ter no seu 

cerne uma abordagem da base para o topo e a partilha das boas práticas nacionais, o 

reforço dos mercados de capitais locais e dos ecossistemas locais, harmonizando a 

legislação apenas quando necessário e adotando medidas para evitar as consequências 

negativas dos preciosismos de regulamentação; 

14. Exorta a Comissão a, nas suas iniciativas políticas para a execução da UMC, ter em conta 

as diferentes estruturas económicas e culturais das PME nos Estados-Membros; 
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15. Realça que os fundos de participações privadas e o capital de risco constituem alternativas 

de financiamento interessantes, em especial para as startups; convida a Comissão a 

desenvolver instrumentos adicionais, com base na experiência adquirida com os Fundos 

de Capital de Risco Europeus e os Fundos de Empreendedorismo Social Europeus; 

16. Salienta a importância da realização de avaliações de impacto abrangentes e transversais e 

exorta a Comissão a promover consultas detalhadas sobre os assuntos que são do interesse 

de todos os intervenientes, bem como a garantir a coerência dos atos delegados e de 

execução. 

17. Considera que a legislação nem sempre é a forma de ação mais adequada e que as 

abordagens baseadas no mercado e de natureza não legislativa devem ser tidas 

devidamente em consideração. 
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