
 

AM\1055556PT.doc  PE552.105v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

  

 PARLAMENTO EUROPEU 2014-2019 

 

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 
 

2014/2210(INI) 

29.4.2015 

ALTERAÇÕES 
1 - 210 

Projeto de relatório 

Angelika Niebler 

(PE544.219v01-00) 

Empresas familiares na Europa 

(2014/2210(INI)) 



 

PE552.105v01-00 2/106 AM\1055556PT.doc 

PT 

AM_Com_NonLegReport 



 

AM\1055556PT.doc 3/106 PE552.105v01-00 

 PT 

Alteração   1 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Proposta de resolução 

Título 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

sobre empresas familiares na Europa (Não se aplica à versão portuguesa.) 

 (Diz respeito à versão em língua italiana.) 

Or. it 

 

Alteração   2 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley 

 

Proposta de resolução 

Citação 3-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 – Tendo em conta o relatório elaborado 

em 2009 pelo grupo de peritos para a 

Comissão Europeia intitulado «Overview 

of family-business-relevant issues: 

research, policy measures and existing 

studies», 

Or. en 

 

Alteração   3 

Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposta de resolução 

Citação 8-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 – Tendo em conta o acórdão de 2 de 

fevereiro de 2012 do Tribunal de Justiça 

da União Europeia, que obriga a União a 

reconsiderar as únicas medidas 

protecionistas que não foram aplicadas, 
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nomeadamente os direitos anti-dumping 

sobre o calçado proveniente da China e do 

Vietname, cuja introdução tinha sido 

validada pelo Parlamento em 2006, 

Or. fr 

 

Alteração   4 

Anna Záborská 

 

Proposta de resolução 

Considerando A-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 A-A. Considerando que a natureza 

multigeracional das empresas familiares 

reforça a estabilidade da economia e 

introduz padrões mais elevados de 

responsabilidade social das empresas 

perante os seus trabalhadores e o 

ambiente; 

Or. en 

 

Alteração   5 

Anna Záborská 

 

Proposta de resolução 

Considerando A-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 A-B. Considerando que nas empresas 

familiares se observa uma grande solidez 

de valores que norteiam as suas operações 

comerciais; que as empresas familiares, 

sendo pessoas coletivas, devem poder 

beneficiar das liberdades consagradas na 

Carta dos Direitos Fundamentais da UE; 

Or. en 
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Alteração   6 

Anna Záborská 

 

Proposta de resolução 

Considerando A-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 A-C. Considerando que as empresas 

familiares contribuíram para o 

relançamento da economia europeia 

arruinada pela guerra, criando novos 

postos de trabalho e permitindo o 

crescimento; que muitos 

Estados-Membros da União estão a tentar 

reduzir os elevados níveis de desemprego 

causados pela crise atual; que a adoção 

de políticas adequadas pode motivar 

muitas famílias europeias a assumir a 

responsabilidade pelas suas vidas e a criar 

as suas próprias empresas; 

Or. en 

 

Alteração   7 

Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

Considerando B 

 

Proposta de resolução Alteração 

B. Considerando que, de acordo com o 

relatório da Comissão Europeia de 2009, 

mais de 60% das empresas europeias são 

empresas familiares, representando 40 a 

50% dos postos de trabalho no setor 

privado; 

B. Considerando que, de acordo com o 

relatório de 2014 sobre as empresas 

familiares da Ernst and Young, 85% das 

empresas europeias são empresas 

familiares, representando 60% dos postos 

de trabalho no setor privado; 

Or. en 

 

Alteração   8 

Anne Sander 
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Proposta de resolução 

Considerando B-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 B-A. Considerando que as empresas 

familiares possuem dimensões variáveis, o 

que as expõe a dificuldades e a 

problemáticas distintas; 

Or. fr 

 

Alteração   9 

Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

Considerando C 

 

Proposta de resolução Alteração 

C. Considerando que, embora na maior 

parte dos casos as empresas familiares 

sejam PME, em alguns Estados-Membros 

um pequeno número de empresas 

familiares é responsável por grande parte 

do volume de negócios global de todas as 

empresas, desempenhando, assim, um 

papel decisivo em termos de criação de 

postos de trabalho e de crescimento e 

contribuindo para o sucesso económico do 

país3; 

C. Considerando que as empresas 

familiares podem ser de pequena, média 

ou grande dimensão e cotadas ou não em 

bolsa; que têm sido, de forma geral, 

equiparadas às PME, sem se atender ao 

facto de também existirem grandes 

multinacionais que são empresas 

familiares; que, em alguns 

Estados-Membros, um pequeno número de 

empresas familiares de muito grande 

dimensão é responsável por grande parte 

do volume de negócios global de todas as 

empresas, desempenhando, assim, um 

papel decisivo em termos de criação de 

postos de trabalho e de crescimento e 

contribuindo para o sucesso económico do 

país3; 

___________ ___________ 

3 Só na Alemanha, 17% dos trabalhadores 

inscritos na segurança social obrigatória 

trabalham em «grandes» empresas 

familiares, com um volume de negócios 

anual de, pelo menos, 50 milhões de euros, 

3 Só na Alemanha, 17% dos trabalhadores 

inscritos na segurança social obrigatória 

trabalham em «grandes» empresas 

familiares, com um volume de negócios 

anual de, pelo menos, 50 milhões de euros, 
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as quais, apesar de representarem apenas 

0,1% do total das empresas alemãs, são 

responsáveis por 20% do volume de 

negócios global de todas as empresas; 

as quais, apesar de representarem apenas 

0,1% do total das empresas alemãs, são 

responsáveis por 20% do volume de 

negócios global de todas as empresas; 

Or. en 

 

Alteração   10 

Enrico Gasbarra 

 

Proposta de resolução 

Considerando C 

 

Proposta de resolução Alteração 

C. Considerando que, embora na maior 

parte dos casos as empresas familiares 

sejam PME, em alguns Estados-Membros 

um pequeno número de empresas 

familiares é responsável por grande parte 

do volume de negócios global de todas as 

empresas, desempenhando, assim, um 

papel decisivo em termos de criação de 

postos de trabalho e de crescimento e 

contribuindo para o sucesso económico do 

país3; 

C. Considerando que, embora na maior 

parte dos casos as empresas familiares 

sejam PME, em alguns Estados-Membros 

um pequeno número de empresas 

familiares é responsável por grande parte 

do volume de negócios global de todas as 

empresas, desempenhando, assim, um 

papel decisivo em termos de conservação, 

mesmo em tempo de crise, e de criação de 

postos de trabalho e de crescimento e 

contribuindo para o sucesso económico do 

país3; 

___________ ___________ 

3 Só na Alemanha, 17% dos trabalhadores 

inscritos na segurança social obrigatória 

trabalham em «grandes» empresas 

familiares, com um volume de negócios 

anual de, pelo menos, 50 milhões de euros, 

as quais, apesar de representarem apenas 

0,1% do total das empresas alemãs, são 

responsáveis por 20% do volume de 

negócios global de todas as empresas; 

3 Só na Alemanha, 17% dos trabalhadores 

inscritos na segurança social obrigatória 

trabalham em «grandes» empresas 

familiares, com um volume de negócios 

anual de, pelo menos, 50 milhões de euros, 

as quais, apesar de representarem apenas 

0,1% do total das empresas alemãs, são 

responsáveis por 20% do volume de 

negócios global de todas as empresas. 

Or. it 

 

Alteração   11 

Aldo Patriciello 
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Proposta de resolução 

Considerando C 

 

Proposta de resolução Alteração 

C. Considerando que, embora na maior 

parte dos casos as empresas familiares 

sejam PME, em alguns Estados-Membros 

um pequeno número de empresas 

familiares é responsável por grande parte 

do volume de negócios global de todas as 

empresas, desempenhando, assim, um 

papel decisivo em termos de criação de 

postos de trabalho e de crescimento e 

contribuindo para o sucesso económico do 

país3; 

C. Considerando que, embora na maior 

parte dos casos as empresas familiares 

sejam PME, em alguns Estados-Membros 

apenas um pequeno número de empresas 

familiares é responsável por grande parte 

do volume de negócios global de todas as 

empresas, desempenhando, assim, um 

papel decisivo em termos de criação de 

postos de trabalho e de crescimento e 

contribuindo para o sucesso económico do 

país3; 

___________ ___________ 

3 Só na Alemanha, 17% dos trabalhadores 

inscritos na segurança social obrigatória 

trabalham em «grandes» empresas 

familiares, com um volume de negócios 

anual de, pelo menos, 50 milhões de euros, 

as quais, apesar de representarem apenas 

0,1% do total das empresas alemãs, são 

responsáveis por 20% do volume de 

negócios global de todas as empresas; 

3 Só na Alemanha, 17% dos trabalhadores 

inscritos na segurança social obrigatória 

trabalham em «grandes» empresas 

familiares, com um volume de negócios 

anual de, pelo menos, 50 milhões de euros, 

as quais, apesar de representarem apenas 

0,1% do total das empresas alemãs, são 

responsáveis por 20% do volume de 

negócios global de todas as empresas. 

Or. it 

 

Alteração   12 

Paul Rübig, Elisabeth Köstinger 

 

Proposta de resolução 

Considerando C-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 C-A Considerando que as explorações 

agrícolas familiares são um exemplo de 

sucesso, na medida em que aplicam o 

princípio da economia circular 

sustentável do ponto de vista ambiental e 

social, e que, neste contexto, as mulheres, 

enquanto gestoras dessas explorações, 

não só contribuem com o seu espírito 
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empresarial mas também com as suas 

competências específicas no domínio 

social e da comunicação; 

Or. de 

 

Alteração   13 

Anna Záborská 

 

Proposta de resolução 

Considerando C-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 C-A. Considerando que as empresas 

familiares criam condições favoráveis 

para a conciliação da vida familiar com a 

vida profissional; 

Or. en 

 

Alteração   14 

Anne Sander 

 

Proposta de resolução 

Considerando C-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 C-A. Considerando que as empresas 

familiares desempenham um papel 

fundamental no desenvolvimento dos 

territórios em termos de emprego, 

transmissão de conhecimentos e 

organização territorial; 

Or. fr 

 

Alteração   15 

Eva Kaili 

 

Proposta de resolução 
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Considerando C-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 C-A. Considerando que um número 

considerável de empresas familiares opera 

em mais do que um país, o que significa 

que o modelo de negócio familiar tem 

uma dimensão transnacional; 

Or. en 

 

Alteração   16 

Branislav Škripek 

 

Proposta de resolução 

Considerando C-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 C-A. Considerando que uma abordagem 

baseada na perspetiva da família permite 

compreender de forma mais profunda e 

complexa o valor socioeconómico real e 

as necessidades da família, conduzindo, 

assim, à adoção de medidas e de políticas 

mais abrangentes e eficazes também no 

que diz respeito às empresas familiares; 

Or. en 

 

Alteração   17 

Branislav Škripek 

 

Proposta de resolução 

Considerando C-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 C-B. Considerando que o trabalho 

invisível e informal contribui de forma 

muito significativa para o 

desenvolvimento social e o crescimento 

económico das sociedades e desempenha 
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um papel importante no desenvolvimento 

e sustentabilidade das empresas 

familiares; 

Or. en 

 

Alteração   18 

Branislav Škripek 

 

Proposta de resolução 

Considerando C-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 C-C. Considerando que as empresas 

familiares são indispensáveis para o 

progresso económico da UE e 

desempenham um papel insubstituível no 

desenvolvimento e investimento em 

capital humano; 

Or. en 

 

Alteração   19 

Branislav Škripek 

 

Proposta de resolução 

Considerando C-D (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 C-D. Considerando que as empresas 

familiares contribuem de forma 

significativa para reduzir o desemprego, 

nomeadamente entre os jovens; 

Or. en 

 

Alteração   20 

Branislav Škripek 

 

Proposta de resolução 
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Considerando C-E (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 C-E. Considerando que a sustentabilidade 

e o crescimento das empresas familiares 

dependem também da aplicação da 

perspetiva da família («family 

mainstreaming»); 

Or. en 

 

Alteração   21 

Aldo Patriciello 

 

Proposta de resolução 

Considerando D 

 

Proposta de resolução Alteração 

D. Considerando que o trabalho do grupo 

de peritos da Comissão sobre empresas 

familiares já se encontra concluído há 

mais de 5 anos e que, desde então, não se 

registou ao nível da UE qualquer nova 

iniciativa que abordasse as necessidades e 

estruturas específicas das empresas 

familiares; 

D. Considerando que o trabalho do grupo 

de peritos da Comissão sobre empresas 

familiares foi concluído há mais de 5 anos 

e que, desde então, não se registou 

qualquer nova iniciativa europeia que 

abordasse as necessidades e estruturas 

específicas das empresas familiares; 

Or. it 

 

Alteração   22 

Kaja Kallas, Juan Carlos Girauta Vidal 

 

Proposta de resolução 

Considerando D 

 

Proposta de resolução Alteração 

D. Considerando que o trabalho do grupo 

de peritos da Comissão sobre empresas 

familiares já se encontra concluído há mais 

de 5 anos e que, desde então, não se 

registou ao nível da UE qualquer nova 

D. Considerando que o trabalho do grupo 

de peritos da Comissão sobre empresas 

familiares já se encontra concluído há mais 

de 5 anos e que, desde então, não se 

registou ao nível da UE qualquer nova 
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iniciativa que abordasse as necessidades e 

estruturas específicas das empresas 

familiares; 

iniciativa; que a investigação neste 

domínio e os dados recolhidos a nível 

nacional e europeu ainda não são 

suficientes para permitir entender as 

necessidades e estruturas específicas das 

empresas familiares; 

Or. en 

 

Alteração   23 

Eva Kaili 

 

Proposta de resolução 

Considerando E 

 

Proposta de resolução Alteração 

E. Considerando que não existe uma 

definição de «empresa familiar» que seja 

juridicamente vinculativa em toda a 

Europa; 

E. Considerando que não existe uma 

definição de «empresa familiar» concreta, 

simples e uniforme que seja juridicamente 

vinculativa em toda a Europa; 

Or. en 

 

Alteração   24 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Proposta de resolução 

Considerando E 

 

Proposta de resolução Alteração 

E. Considerando que não existe uma 

definição de «empresa familiar» que seja 

juridicamente vinculativa em toda a 
Europa; 

E. Considerando que não existe uma 

definição harmonizada de «empresa 

familiar» ao nível da Europa; 

Or. en 

 

Alteração   25 

Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 
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Proposta de resolução 

Considerando E 

 

Proposta de resolução Alteração 

E. Considerando que não existe uma 

definição de «empresa familiar» que seja 

juridicamente vinculativa em toda a 
Europa; 

E. Considerando que não existe uma 

definição harmonizada de «empresa 

familiar» ao nível da Europa; 

Or. en 

 

Alteração   26 

Anna Záborská 

 

Proposta de resolução 

Considerando E 

 

Proposta de resolução Alteração 

E. Considerando que não existe uma 

definição de «empresa familiar» que seja 

juridicamente vinculativa em toda a 

Europa; 

E. Considerando que não existe uma 

definição de «empresa familiar» que seja 

juridicamente vinculativa em toda a 

Europa; que a legislação europeia em 

matéria de empresas familiares poderia 

apoiar a sua inclusão plena no mercado 

único europeu e facilitar o seu 

crescimento; 

Or. en 

 

Alteração   27 

Eva Kaili 

 

Proposta de resolução 

Considerando E-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 E-A. Considerando que a dimensão da 

empresa deve constituir um critério 

central para a definição de empresa 

familiar, dado que a grande maioria das 
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empresas deste tipo tem um número 

pequeno ou muito pequeno de 

colaboradores; 

Or. en 

 

Alteração   28 

Krišjānis Kariņš 

 

Proposta de resolução 

Considerando F 

 

Proposta de resolução Alteração 

F. Considerando que, devido à ausência de 

uma definição, não é possível recolher 

dados comparáveis nos vários 

Estados-Membros da UE, com vista a 

chamar a atenção para esta situação 

particular das empresas familiares; 

F. Considerando que, devido à ausência de 

uma definição, não é possível recolher 

dados comparáveis nos vários 

Estados-Membros da UE, com vista a 

chamar a atenção para esta situação 

particular e para as necessidades das 

empresas familiares; 

Or. en 

 

Alteração   29 

Theresa Griffin, Eva Kaili 

 

Proposta de resolução 

Considerando F 

 

Proposta de resolução Alteração 

F. Considerando que, devido à ausência de 

uma definição, não é possível recolher 

dados comparáveis nos vários 

Estados-Membros da UE, com vista a 

chamar a atenção para esta situação 

particular das empresas familiares; 

F. Considerando que, devido à ausência de 

uma definição, não é possível recolher 

dados comparáveis nos vários 

Estados-Membros da UE, com vista a 

chamar a atenção para esta situação 

particular das empresas familiares; que 

esta falta de dados fiáveis e comparáveis 

pode travar o processo de decisão político 

e significar que as necessidades das 

empresas familiares não são atendidas; 

Or. en 
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Alteração   30 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley 

 

Proposta de resolução 

Considerando F 

 

Proposta de resolução Alteração 

F. Considerando que, devido à ausência de 

uma definição, não é possível recolher 

dados comparáveis nos vários 

Estados-Membros da UE, com vista a 

chamar a atenção para esta situação 

particular das empresas familiares; 

F. Considerando que, devido à ausência de 

uma definição, não é possível recolher 

dados comparáveis nos vários 

Estados-Membros da UE, com vista a 

chamar a atenção para esta situação 

particular e para a contribuição das 

empresas familiares; 

Or. en 

 

Alteração   31 

Sofia Sakorafa, Miloslav Ransdorf, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Miguel 

Urbán Crespo 

 

Proposta de resolução 

Considerando F 

 

Proposta de resolução Alteração 

F. Considerando que, devido à ausência de 

uma definição, não é possível recolher 

dados comparáveis nos vários 

Estados-Membros da UE, com vista a 

chamar a atenção para esta situação 

particular das empresas familiares; 

F. Considerando que, devido à ausência de 

uma definição, não é possível recolher 

dados comparáveis nos vários 

Estados-Membros da UE, com vista a 

chamar a atenção para esta situação 

particular e para a contribuição das 

empresas familiares; 

Or. en 

 

Alteração   32 

Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Proposta de resolução 

Considerando F 
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Proposta de resolução Alteração 

F. Considerando que, devido à ausência de 

uma definição, não é possível recolher 

dados comparáveis nos vários 

Estados-Membros da UE, com vista a 

chamar a atenção para esta situação 

particular das empresas familiares; 

F. Considerando que, devido à ausência de 

uma definição, não é possível recolher 

dados comparáveis nos vários 

Estados-Membros da UE, com vista a 

chamar a atenção para a situação particular 

e para os desempenhos económicos das 

empresas familiares; 

Or. de 

 

Alteração   33 

Eva Kaili 

 

Proposta de resolução 

Considerando F 

 

Proposta de resolução Alteração 

F. Considerando que, devido à ausência de 

uma definição, não é possível recolher 

dados comparáveis nos vários 

Estados-Membros da UE, com vista a 

chamar a atenção para esta situação 

particular das empresas familiares; 

F. Considerando que, devido à ausência de 

uma definição, não é possível recolher 

dados comparáveis nos vários 

Estados-Membros da UE, com vista a 

chamar a atenção para esta situação 

particular das empresas familiares e a 

traçar e aplicar políticas de apoio 

otimizadas e socialmente responsáveis; 

Or. en 

 

Alteração   34 

Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

Considerando G 

 

Proposta de resolução Alteração 

G. Considerando que os critérios 

puramente quantitativos estabelecidos 

pela Comissão para a definição de PME 

Suprimido 
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respondem apenas de forma insuficiente à 

dimensão e às realidades das pequenas e 

médias empresas industriais, levando à 

exclusão de muitas pequenas e médias 

empresas familiares — ou geridas pelos 

proprietários — dos programas de apoio e 

da simplificação dos encargos 

administrativos; 

Or. en 

 

Alteração   35 

Krišjānis Kariņš 

 

Proposta de resolução 

Considerando G 

 

Proposta de resolução Alteração 

G. Considerando que os critérios 

puramente quantitativos estabelecidos pela 

Comissão para a definição de PME 

respondem apenas de forma insuficiente à 

dimensão e às realidades das pequenas e 

médias empresas industriais, levando à 

exclusão de muitas pequenas e médias 

empresas familiares — ou geridas pelos 

proprietários — dos programas de apoio e 

da simplificação dos encargos 

administrativos; 

G. Considerando que os critérios 

puramente quantitativos estabelecidos pela 

Comissão para a definição de PME 

respondem apenas de forma insuficiente à 

dimensão e às realidades das pequenas e 

médias empresas industriais, levando à 

exclusão de muitas pequenas e médias 

empresas familiares — ou geridas pelos 

proprietários — dos programas de apoio e 

da simplificação dos encargos 

administrativos, o que cria condições de 

concorrência desleal e obstáculos para 

estas empresas na UE; 

Or. en 

 

Alteração   36 

Eva Kaili 

 

Proposta de resolução 

Considerando G-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 G-A. Considerando que as empresas 
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familiares, além do seu significado 

económico, desempenham um papel 

importante em termos sociais; 

Or. en 

 

Alteração   37 

Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposta de resolução 

Considerando H-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 H-A. Considerando que o dogma da livre 

circulação de bens e de capitais condena a 

curto e a médio prazo a maioria das 

empresas familiares da União Europeia 

ao desaparecimento, tendo em conta a 

concorrência extracomunitária de 

empresas que não estão sujeitas às 

mesmas normas sociais, sanitárias, 

ambientais e de segurança; 

Or. fr 

 

Alteração   38 

Ashley Fox 

 

Proposta de resolução 

Considerando H-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 H-A. Considerando que a fiscalidade 

direta e o direito sucessório são matérias 

da competência dos Estados-Membros; 

Or. en 

 

Alteração   39 

Branislav Škripek 
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Proposta de resolução 

Considerando H-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 H-A. Considerando que um apoio 

contínuo e horizontal das empresas 

familiares garante desenvolvimento, 

proporciona novas oportunidades e 

incentiva o empreendedorismo; 

Or. en 

 

Alteração   40 

Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposta de resolução 

Considerando H-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 H-B. Considerando que a introdução de 

medidas protecionistas à escala da União 

Europeia é uma condição necessária para 

a sobrevivência da maior parte das 

empresas familiares; 

Or. fr 

 

Alteração   41 

Branislav Škripek 

 

Proposta de resolução 

Considerando H-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 H-B. Considerando que as empresas 

familiares geridas por mulheres apoiam 

as aspirações profissionais e o 

empoderamento das mulheres, promovem 

a igualdade de oportunidades e facilitam 

a conciliação da vida profissional com a 
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vida familiar; 

Or. en 

 

Alteração   42 

Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposta de resolução 

Considerando H-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 H-C. Considerando que o euro, moeda de 

«tamanho único», constitui um travão 

significativo ao crescimento das PME, 

nomeadamente das PME familiares; 

Or. fr 

 

Alteração   43 

Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Salienta que as empresas familiares 

demonstram uma elevada responsabilidade 

social em relação ao seu pessoal e, em 

princípio, ponderam o futuro da empresa 

de forma mais sustentável e a mais longo 

prazo («empresário respeitável») do que 

as empresas que não são geridas por 

grupos familiares, dando, assim, um 

contributo mais importante para a 

competitividade da Europa e para a criação 

e conservação dos postos de trabalho; 

1. Salienta que as empresas familiares 

podem, em casos positivos, demonstrar 

uma elevada responsabilidade social em 

relação ao seu pessoal e ponderar o futuro 

da empresa de forma sustentável e a longo 

prazo, dando, assim, um contributo 

importante para a competitividade da 

Europa e para a criação e conservação dos 

postos de trabalho; 

Or. en 
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Alteração   44 

Enrico Gasbarra 

 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Salienta que as empresas familiares 

demonstram uma elevada responsabilidade 

social em relação ao seu pessoal e, em 

princípio, ponderam o futuro da empresa 

de forma mais sustentável e a mais longo 

prazo («empresário respeitável») do que as 

empresas que não são geridas por grupos 

familiares, dando, assim, um contributo 

mais importante para a competitividade da 

Europa e para a criação e conservação dos 

postos de trabalho; 

1. Salienta que as empresas familiares 

demonstram uma elevada responsabilidade 

social em relação ao seu pessoal, revelando 

claramente um compromisso natural com 

a integração profissional da mulher, 

nomeadamente em cargos de direção, e, 

em princípio, ponderam o futuro da 

empresa de forma mais sustentável e a 

mais longo prazo («empresário 

respeitável») do que as empresas que não 

são geridas por grupos familiares, dando, 

assim, um contributo mais importante para 

a competitividade da Europa e para a 

criação e conservação dos postos de 

trabalho; 

Or. it 

 

Alteração   45 

Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Salienta que as empresas familiares 

demonstram uma elevada responsabilidade 

social em relação ao seu pessoal e, em 

princípio, ponderam o futuro da empresa 

de forma mais sustentável e a mais longo 

prazo («empresário respeitável») do que as 

empresas que não são geridas por grupos 

familiares, dando, assim, um contributo 

mais importante para a competitividade da 

Europa e para a criação e conservação dos 

postos de trabalho; 

1. Salienta que as empresas familiares 

demonstram uma elevada responsabilidade 

social em relação ao seu pessoal e, em 

princípio, ponderam o futuro da empresa 

de forma mais sustentável e a mais longo 

prazo («empresário respeitável») do que as 

empresas que não são geridas por grupos 

familiares, dando, assim, um contributo 

mais importante para a competitividade dos 

Estados-Membros e da União Europeia e 

para a criação e conservação dos postos de 

trabalho; 
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Or. fr 

 

Alteração   46 

Krišjānis Kariņš 

 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Salienta que as empresas familiares 

demonstram uma elevada responsabilidade 

social em relação ao seu pessoal e, em 

princípio, ponderam o futuro da empresa 

de forma mais sustentável e a mais longo 

prazo («empresário respeitável») do que as 

empresas que não são geridas por grupos 

familiares, dando, assim, um contributo 

mais importante para a competitividade da 

Europa e para a criação e conservação dos 

postos de trabalho; 

1. Salienta que as empresas familiares 

demonstram uma elevada responsabilidade 

social em relação ao seu pessoal e, em 

princípio, ponderam o futuro da empresa 

de forma sustentável e a longo prazo 

(«empresário respeitável»), dando, assim, 

um contributo importante para a 

competitividade da Europa e para a criação 

e conservação dos postos de trabalho; 

Or. en 

 

Alteração   47 

Pablo Zalba Bidegain 

 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Salienta que as empresas familiares 

demonstram uma elevada responsabilidade 

social em relação ao seu pessoal e, em 

princípio, ponderam o futuro da empresa 

de forma mais sustentável e a mais longo 

prazo («empresário respeitável») do que as 

empresas que não são geridas por grupos 

familiares, dando, assim, um contributo 

mais importante para a competitividade da 

Europa e para a criação e conservação dos 

postos de trabalho; 

1. Salienta que as empresas familiares 

demonstram uma elevada responsabilidade 

social em relação ao seu pessoal, gerem de 

forma ativa e responsável os recursos que 

lhes são atribuídos e, em princípio, 

ponderam o futuro da empresa de forma 

mais sustentável e a mais longo prazo 

(«empresário respeitável») do que as 

empresas que não são geridas por grupos 

familiares, dando, assim, um contributo 

mais importante para a competitividade da 

Europa e para a criação e conservação dos 
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postos de trabalho; 

Or. es 

 

Alteração   48 

Theresa Griffin, Eva Kaili 

 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Salienta que as empresas familiares 

demonstram uma elevada responsabilidade 

social em relação ao seu pessoal e, em 

princípio, ponderam o futuro da empresa 

de forma mais sustentável e a mais longo 

prazo («empresário respeitável») do que as 

empresas que não são geridas por grupos 

familiares, dando, assim, um contributo 

mais importante para a competitividade da 

Europa e para a criação e conservação dos 

postos de trabalho; 

1. Salienta que as empresas familiares 

demonstram uma elevada responsabilidade 

social em relação ao seu pessoal e, em 

princípio, ponderam o futuro da empresa 

de forma mais sustentável e a mais longo 

prazo («empresário respeitável») do que as 

empresas que não são geridas por grupos 

familiares, dando, assim, um contributo 

importante para a competitividade tanto 

das comunidades locais em que se 

inserem como da Europa e para a criação e 

conservação de postos de trabalho de 

elevada qualidade; 

Or. en 

 

Alteração   49 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley 

 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Salienta que as empresas familiares 

demonstram uma elevada responsabilidade 

social em relação ao seu pessoal e, em 

princípio, ponderam o futuro da empresa 

de forma mais sustentável e a mais longo 

prazo («empresário respeitável») do que as 

empresas que não são geridas por grupos 

familiares, dando, assim, um contributo 

1. Salienta que as empresas familiares 

demonstram uma elevada responsabilidade 

social em relação ao seu pessoal e, em 

princípio, ponderam o futuro da empresa 

de forma mais sustentável e a mais longo 

prazo («empresário respeitável», 

«proprietários ou gerentes responsáveis») 

do que as empresas que não são geridas por 
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mais importante para a competitividade da 

Europa e para a criação e conservação dos 

postos de trabalho; 

grupos familiares, dando, assim, um 

contributo importante para a 

competitividade da Europa e para a criação 

e conservação dos postos de trabalho; 

Or. en 

 

Alteração   50 

Pavel Telička 

 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Salienta que as empresas familiares 

demonstram uma elevada 

responsabilidade social em relação ao seu 

pessoal e, em princípio, ponderam o futuro 

da empresa de forma mais sustentável e a 

mais longo prazo («empresário 

respeitável») do que as empresas que não 

são geridas por grupos familiares, dando, 

assim, um contributo mais importante para 

a competitividade da Europa e para a 

criação e conservação dos postos de 

trabalho; 

1. Salienta que as empresas familiares, em 

princípio, ponderam o futuro da empresa 

de forma mais sustentável e a mais longo 

prazo («empresário respeitável») do que as 

empresas que não são geridas por grupos 

familiares, dando, assim, um contributo 

importante para a competitividade da 

Europa e para a criação e conservação dos 

postos de trabalho; 

Or. en 

 

Alteração   51 

Nadine Morano 

 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Salienta que as empresas familiares 

demonstram uma elevada responsabilidade 

social em relação ao seu pessoal e, em 

princípio, ponderam o futuro da empresa 

de forma mais sustentável e a mais longo 

prazo («empresário respeitável») do que as 

1. Salienta que as empresas familiares 

demonstram uma elevada responsabilidade 

social em relação ao seu pessoal e, em 

princípio, ponderam o futuro da empresa 

de forma mais sustentável e a mais longo 

prazo («empresário respeitável») do que as 
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empresas que não são geridas por grupos 

familiares, dando, assim, um contributo 

mais importante para a competitividade da 

Europa e para a criação e conservação dos 

postos de trabalho; 

empresas que não são geridas por grupos 

familiares, dando, assim, um contributo 

mais importante para a competitividade da 

Europa e para a criação e conservação dos 

postos de trabalho; por exemplo, a 

associação «The Henokiens» reúne 

44 empresas familiares bicentenárias na 

Europa e no Japão e caracteriza a noção 

de longevidade das empresas familiares, 

fomentando simultaneamente o 

dinamismo e a modernidade; 

Or. fr 

 

Alteração   52 

Aldo Patriciello 

 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Salienta que as empresas familiares 

demonstram uma elevada responsabilidade 

social em relação ao seu pessoal e, em 

princípio, ponderam o futuro da empresa 

de forma mais sustentável e a mais longo 

prazo («empresário respeitável») do que as 

empresas que não são geridas por grupos 

familiares, dando, assim, um contributo 

mais importante para a competitividade da 

Europa e para a criação e conservação dos 

postos de trabalho; 

(Não se aplica à versão portuguesa.) 

Or. it 

 

Alteração   53 

András Gyürk 

 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 
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1. Salienta que as empresas familiares 

demonstram uma elevada responsabilidade 

social em relação ao seu pessoal e, em 

princípio, ponderam o futuro da empresa 

de forma mais sustentável e a mais longo 

prazo («empresário respeitável») do que as 

empresas que não são geridas por grupos 

familiares, dando, assim, um contributo 

mais importante para a competitividade da 

Europa e para a criação e conservação dos 

postos de trabalho; 

1. Salienta que as empresas familiares 

demonstram uma elevada responsabilidade 

social em relação ao seu pessoal e, em 

princípio, ponderam o futuro da empresa 

de forma mais sustentável e a mais longo 

prazo («empresário respeitável», 

«proprietários ou gerentes responsáveis») 

do que as empresas que não são geridas por 

grupos familiares, dando, assim, um 

contributo importante para a 

competitividade da Europa e para a criação 

e conservação dos postos de trabalho; 

Or. en 

 

Alteração   54 

Eva Kaili 

 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Salienta que as empresas familiares 

demonstram uma elevada responsabilidade 

social em relação ao seu pessoal e, em 

princípio, ponderam o futuro da empresa 

de forma mais sustentável e a mais longo 

prazo («empresário respeitável») do que as 

empresas que não são geridas por grupos 

familiares, dando, assim, um contributo 

mais importante para a competitividade da 

Europa e para a criação e conservação dos 

postos de trabalho; 

1. Salienta que as empresas familiares 

demonstram uma elevada responsabilidade 

social em relação ao seu pessoal e, em 

princípio, ponderam o futuro da empresa 

de forma mais sustentável e a mais longo 

prazo («empresário respeitável»), dando, 

assim, um contributo importante para a 

competitividade da Europa e para a criação 

e conservação dos postos de trabalho; 

Or. en 

 

Alteração   55 

Pavel Telička 

 

Proposta de resolução 

N.º 2 
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Proposta de resolução Alteração 

2. Sublinha que as empresas familiares, até 

pela sua própria história, estabelecem uma 

forte ligação ao lugar onde se encontram, 

criando, por conseguinte, postos de 

trabalho no espaço rural e em regiões 

menos atrativas; exorta, por conseguinte, a 

Comissão e os Estados-Membros a 

providenciarem as infraestruturas 

necessárias, com vista a assegurar a 

competitividade das empresas; 

2. Sublinha que as empresas familiares, até 

pela sua própria história, estabelecem uma 

forte ligação ao lugar onde se encontram, 

criando, por conseguinte, postos de 

trabalho no espaço rural e em regiões 

menos atrativas; exorta, por conseguinte, a 

Comissão e os Estados-Membros a 

aferirem a necessidade de infraestruturas 

específicas, com vista a assegurar a 

competitividade das empresas; 

Or. en 

 

Alteração   56 

Ivan Jakovčić 

 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Sublinha que as empresas familiares, até 

pela sua própria história, estabelecem uma 

forte ligação ao lugar onde se encontram, 

criando, por conseguinte, postos de 

trabalho no espaço rural e em regiões 

menos atrativas; exorta, por conseguinte, a 

Comissão e os Estados-Membros a 

providenciarem as infraestruturas 

necessárias, com vista a assegurar a 

competitividade das empresas; 

2. Sublinha que as empresas familiares, até 

pela sua própria história, estabelecem uma 

forte ligação ao lugar onde se encontram, 

criando, por conseguinte, postos de 

trabalho no espaço rural e em regiões 

menos atrativas; exorta, por conseguinte, a 

Comissão, os Estados-Membros e as 

autoridades regionais e locais a 

providenciarem as infraestruturas 

necessárias, com vista a assegurar a 

competitividade das empresas; 

Or. hr 

Alteração   57 

Krišjānis Kariņš 

 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Sublinha que as empresas familiares, até 2. Sublinha que as empresas familiares, até 
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pela sua própria história, estabelecem uma 

forte ligação ao lugar onde se encontram, 

criando, por conseguinte, postos de 

trabalho no espaço rural e em regiões 

menos atrativas; exorta, por conseguinte, a 

Comissão e os Estados-Membros a 

providenciarem as infraestruturas 

necessárias, com vista a assegurar a 

competitividade das empresas; 

pela sua própria história, estabelecem uma 

forte ligação ao lugar onde se encontram, 

criando, por conseguinte, postos de 

trabalho no espaço rural e em regiões 

menos atrativas; exorta, por conseguinte, a 

Comissão e os Estados-Membros a 

providenciarem as infraestruturas 

necessárias, com vista a assegurar a 

competitividade e melhorar o crescimento 

potencial das empresas; 

Or. en 

 

Alteração   58 

Theresa Griffin, Eva Kaili 

 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Sublinha que as empresas familiares, até 

pela sua própria história, estabelecem uma 

forte ligação ao lugar onde se encontram, 

criando, por conseguinte, postos de 

trabalho no espaço rural e em regiões 

menos atrativas; exorta, por conseguinte, a 

Comissão e os Estados-Membros a 

providenciarem as infraestruturas 

necessárias, com vista a assegurar a 

competitividade das empresas; 

2. Sublinha que as empresas familiares, até 

pela sua própria história, estabelecem 

frequentemente uma forte ligação ao lugar 

onde se encontram e constituem a «seiva» 

das comunidades locais; nesse contexto, 

criam postos de trabalho também no 

espaço rural e em regiões periféricas; 

exorta, por conseguinte, a Comissão e os 

Estados-Membros a providenciarem as 

infraestruturas necessárias, com vista a 

assegurar a competitividade das empresas; 

Or. en 

 

Alteração   59 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley 

 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Sublinha que as empresas familiares, até 2. Sublinha que as empresas familiares, até 
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pela sua própria história, estabelecem uma 

forte ligação ao lugar onde se encontram, 

criando, por conseguinte, postos de 

trabalho no espaço rural e em regiões 

menos atrativas; exorta, por conseguinte, a 

Comissão e os Estados-Membros a 

providenciarem as infraestruturas 

necessárias, com vista a assegurar a 

competitividade das empresas; 

pela sua própria história, estabelecem uma 

forte ligação ao lugar onde se encontram, 

contribuindo, por conseguinte, para a 

criação e a conservação de postos de 

trabalho no espaço rural e em regiões 

menos atrativas; exorta, por conseguinte, a 

Comissão e os Estados-Membros a 

providenciarem as infraestruturas 

necessárias e economicamente eficientes, 

com vista a assegurar a competitividade 

das empresas; 

Or. en 

 

Alteração   60 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Sublinha que as empresas familiares, até 

pela sua própria história, estabelecem uma 

forte ligação ao lugar onde se encontram, 

criando, por conseguinte, postos de 

trabalho no espaço rural e em regiões 

menos atrativas; exorta, por conseguinte, a 

Comissão e os Estados-Membros a 

providenciarem as infraestruturas 

necessárias, com vista a assegurar a 

competitividade das empresas; 

2. Sublinha que as empresas familiares, até 

pela sua própria história, estabelecem uma 

forte ligação ao lugar onde se encontram, 

criando e conservando, por conseguinte, 

postos de trabalho no espaço rural e em 

regiões menos atrativas; exorta, por 

conseguinte, a Comissão e os 

Estados-Membros a providenciarem as 

infraestruturas necessárias, com vista a 

assegurar a competitividade das empresas; 

Or. it 

 

Alteração   61 

Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Sublinha que as empresas familiares, até 2. Sublinha que as empresas familiares, até 
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pela sua própria história, estabelecem uma 

forte ligação ao lugar onde se encontram, 

criando, por conseguinte, postos de 

trabalho no espaço rural e em regiões 

menos atrativas; exorta, por conseguinte, a 

Comissão e os Estados-Membros a 

providenciarem as infraestruturas 

necessárias, com vista a assegurar a 

competitividade das empresas; 

pela sua própria história, estabelecem uma 

forte ligação ao lugar onde se encontram, 

criando e preservando, por conseguinte, 

postos de trabalho no espaço rural e em 

regiões menos atrativas; exorta, por 

conseguinte, a Comissão e os 

Estados-Membros a providenciarem as 

infraestruturas necessárias, com vista a 

assegurar a competitividade das empresas; 

Or. de 

 

Alteração   62 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Sublinha que as empresas familiares, até 

pela sua própria história, estabelecem uma 

forte ligação ao lugar onde se encontram, 

criando, por conseguinte, postos de 

trabalho no espaço rural e em regiões 

menos atrativas; exorta, por conseguinte, a 

Comissão e os Estados-Membros a 

providenciarem as infraestruturas 

necessárias, com vista a assegurar a 

competitividade das empresas; 

2. Sublinha que as empresas familiares, até 

pela sua própria história, estabelecem uma 

forte ligação ao lugar onde se encontram, 

conseguindo, por conseguinte, manter e 

criar postos de trabalho no espaço rural e 

em regiões menos atrativas; exorta, por 

conseguinte, a Comissão e os 

Estados-Membros a providenciarem as 

infraestruturas necessárias, com vista a 

assegurar a competitividade das empresas; 

Or. es 

 

Alteração   63 

Sofia Sakorafa, Miloslav Ransdorf, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Miguel 

Urbán Crespo 

 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Sublinha que as empresas familiares, até 

pela sua própria história, estabelecem uma 

2. Sublinha que as empresas familiares, até 

pela sua própria história, estabelecem uma 
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forte ligação ao lugar onde se encontram, 

criando, por conseguinte, postos de 

trabalho no espaço rural e em regiões 

menos atrativas; exorta, por conseguinte, a 

Comissão e os Estados-Membros a 

providenciarem as infraestruturas 

necessárias, com vista a assegurar a 

competitividade das empresas; 

forte ligação ao lugar onde se encontram e, 

por conseguinte, contribuem para a 

criação e a conservação de postos de 

trabalho também no espaço rural e em 

regiões menos favorecidas; exorta, por 

conseguinte, a Comissão e os 

Estados-Membros a providenciarem as 

infraestruturas necessárias, com vista a 

assegurar a viabilidade, a continuidade, a 

renovação e o crescimento das empresas; 

Or. en 

 

Alteração   64 

Antonio Tajani, Angelika Niebler 

 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Sublinha que as empresas familiares, até 

pela sua própria história, estabelecem uma 

forte ligação ao lugar onde se encontram, 

criando, por conseguinte, postos de 

trabalho no espaço rural e em regiões 

menos atrativas; exorta, por conseguinte, a 

Comissão e os Estados-Membros a 

providenciarem as infraestruturas 

necessárias, com vista a assegurar a 

competitividade das empresas; 

2. Sublinha que as empresas familiares, até 

pela sua própria história, estabelecem uma 

forte ligação ao lugar onde se encontram, 

criando, por conseguinte, postos de 

trabalho no espaço rural e em regiões 

menos atrativas; exorta, por conseguinte, a 

Comissão e os Estados-Membros a 

providenciarem as infraestruturas 

necessárias, com vista a assegurar a 

competitividade dessas empresas e a 

considerá-las agrupamentos facilitadores 

da colaboração transetorial e 

transnacional, apoiando, por conseguinte, 

o seu crescimento e a sua 

internacionalização, principalmente no 

caso das microempresas e das empresas 

em fase de arranque; 

Or. en 

 

Alteração   65 

José Blanco López 
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Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Sublinha que as empresas familiares, até 

pela sua própria história, estabelecem uma 

forte ligação ao lugar onde se encontram, 

criando, por conseguinte, postos de 

trabalho no espaço rural e em regiões 

menos atrativas; exorta, por conseguinte, a 

Comissão e os Estados-Membros a 

providenciarem as infraestruturas 

necessárias, com vista a assegurar a 

competitividade das empresas; 

2. Sublinha que as empresas familiares, até 

pela sua própria história, estabelecem uma 

forte ligação ao lugar onde se encontram, 

criando, por conseguinte, postos de 

trabalho no espaço rural e em regiões 

menos atrativas e contribuindo assim para 

deter o preocupante processo de 

envelhecimento e despovoamento que 

afeta vastas regiões da União Europeia; 

exorta, por conseguinte, a Comissão e os 

Estados-Membros a providenciarem as 

infraestruturas necessárias, com vista a 

assegurar a competitividade das empresas, 

prestando especial atenção às 

infraestruturas de telecomunicações de 

banda larga, a fim de combater o fosso 

digital que afeta as zonas rurais; 

Or. es 

 

Alteração   66 

Paul Rübig, Elisabeth Köstinger 

 

Proposta de resolução 

N.º 2-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 2-A Chama a atenção para o importante 

papel que as mulheres desempenham na 

gestão das explorações agrícolas 

familiares e exorta os Estados-Membros a 

apoiarem o ensino e a formação 

profissional contínua destinados 

especificamente a mulheres agricultoras, 

a fim de reforçar a participação das 

mulheres na agricultura familiar; insta, 

designadamente e neste contexto, a que 

seja concedido apoio aos projetos de 

formação para mulheres que gerem 

explorações agrícolas familiares, com 
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vista a reforçar a participação das 

mulheres nas atividades agrícolas e nas 

organizações regionais; 

Or. de 

 

Alteração   67 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Angelika Mlinar 

 

Proposta de resolução 

N.º 2-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 2-A. Reconhece que as empresas 

familiares são a principal fonte de 

emprego no setor privado; considera, por 

conseguinte, que tudo aquilo que favorece 

a continuidade, a renovação e o 

crescimento do setor das empresas 

familiares conduz à sustentabilidade, à 

renovação e ao crescimento da economia 

europeia; 

Or. en 

 

Alteração   68 

Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Proposta de resolução 

N.º 2-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 2-A Reconhece que uma grande parte dos 

trabalhadores do setor privado opera em 

empresas familiares; sublinha, neste 

contexto, que todas as melhorias no que 

diz respeito à continuidade e ao 

crescimento do setor das empresas 

familiares também beneficiam, por 

conseguinte, a economia europeia no seu 

todo; 
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Or. de 

 

Alteração   69 

Eva Kaili 

 

Proposta de resolução 

N.º 2-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 2-A. Realça a importância de o tema das 

empresas familiares estar fortemente 

presente na governação económica 

europeia, devendo esta matéria ser 

incluída nos procedimentos do Semestre 

Europeu, a fim de assegurar a adoção de 

disposições tendentes à criação de um 

ambiente fiscal justo e favorável à 

atividade destas empresas; 

Or. en 

 

Alteração   70 

Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Proposta de resolução 

N.º 2-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 2-B. Observa que as empresas familiares 

constituem a forma empresarial mais 

habitual no setor agrícola; regista que, 

devido ao facto de serem propriedades, as 

explorações agrícolas familiares estão 

extremamente enraizadas; insta, por 

conseguinte, a Comissão e os 

Estados-Membros a assegurarem que a 

continuidade destas explorações 

familiares não está ameaçada, 

especialmente por burocracia excessiva; 

Or. de 
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Alteração   71 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley 

 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3. Observa que, em particular, as empresas 

familiares altamente especializadas 

desempenham um papel importante como 

fornecedoras de empresas de maiores 

dimensões e, dada a perspetiva 

intergeracional a longo prazo da sua 

atividade económica, garantem às 

empresas que abastecem uma grande 

segurança material e, desse modo, 

contribuem de forma significativa para o 

crescimento económico; 

3. Observa que, em particular, as empresas 

familiares altamente especializadas 

desempenham um papel importante como 

fornecedoras e como motores de inovação 

de empresas de maiores dimensões e, dada 

a perspetiva intergeracional a longo prazo 

da sua atividade económica, garantem às 

empresas que abastecem uma grande 

segurança material e, desse modo, 

contribuem de forma significativa para o 

crescimento económico; 

Or. en 

 

Alteração   72 

Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3. Observa que, em particular, as empresas 

familiares altamente especializadas 

desempenham um papel importante como 

fornecedoras de empresas de maiores 

dimensões e, dada a perspetiva 

intergeracional a longo prazo da sua 

atividade económica, garantem às 

empresas que abastecem uma grande 

segurança material e, desse modo, 

contribuem de forma significativa para o 

crescimento económico; 

3. Observa que, em particular, as empresas 

familiares altamente especializadas 

desempenham um papel importante de 

fornecedoras e inovadoras para empresas 

de maiores dimensões e, dada a perspetiva 

intergeracional a longo prazo da sua 

atividade económica, garantem às 

empresas que abastecem uma grande 

segurança material e, desse modo, 

contribuem de forma significativa para o 

crescimento económico; 

Or. de 
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Alteração   73 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3. Observa que, em particular, as empresas 

familiares altamente especializadas 

desempenham um papel importante como 

fornecedoras de empresas de maiores 

dimensões e, dada a perspetiva 

intergeracional a longo prazo da sua 

atividade económica, garantem às 

empresas que abastecem uma grande 

segurança material e, desse modo, 

contribuem de forma significativa para o 

crescimento económico; 

3. Observa que, em particular, as empresas 

familiares altamente especializadas 

desempenham um papel importante como 

inovadoras e fornecedoras de empresas de 

maiores dimensões e, dada a perspetiva 

intergeracional a longo prazo da sua 

atividade económica, garantem às 

empresas que abastecem uma grande 

segurança material e, desse modo, 

contribuem de forma significativa para o 

crescimento económico; 

Or. it 

 

Alteração   74 

Sofia Sakorafa, Miloslav Ransdorf, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Miguel 

Urbán Crespo 

 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3. Observa que, em particular, as empresas 

familiares altamente especializadas 

desempenham um papel importante como 

fornecedoras de empresas de maiores 

dimensões e, dada a perspetiva 

intergeracional a longo prazo da sua 

atividade económica, garantem às 

empresas que abastecem uma grande 

segurança material e, desse modo, 

contribuem de forma significativa para o 

crescimento económico; 

3. Observa que, em particular, as empresas 

familiares altamente especializadas 

desempenham um papel importante como 

fornecedoras e como motores de inovação 

de empresas de maiores dimensões e, dada 

a perspetiva intergeracional a longo prazo 

da sua atividade económica, garantem às 

empresas que abastecem uma grande 

segurança material e, desse modo, 

contribuem de forma significativa para o 

crescimento económico; 

Or. en 
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Alteração   75 

Henna Virkkunen 

 

Proposta de resolução 

N.º 3 – travessão 1 (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 – Reconhece que as empresas familiares 

são a principal fonte de emprego no setor 

privado; considera, por conseguinte, que 

tudo aquilo que favorece a continuidade, 

a renovação e o crescimento do setor das 

empresas familiares conduz à 

sustentabilidade, à renovação e ao 

crescimento da economia europeia; 

Or. en 

 

Alteração   76 

Herbert Reul, Hermann Winkler 

 

Proposta de resolução 

N.º 3-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 3-A. Salienta que as empresas familiares 

contribuem de forma decisiva para o 

sucesso das reformas na formação 

profissional e para o aumento do número 

de estágios; tal como todas as outras 

empresas, as empresas familiares estão, 

neste processo, fortemente dependentes de 

um enquadramento político favorável; a 

Comissão deve estudar o modo mais 

adequado de formulação dos sistemas de 

formação profissional, por forma a 

proporcionar o melhor enquadramento 

possível para que as empresas familiares 

possam investir em estágios; 

Or. de 
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Alteração   77 

Theresa Griffin, Eva Kaili 

 

Proposta de resolução 

N.º 3-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 3-A. Considera que as empresas 

familiares podem ter um papel importante 

na promoção da participação das 

minorias e dos grupos sub-representados 

nas economias locais; 

Or. en 

 

Alteração   78 

Anna Záborská 

 

Proposta de resolução 

N.º 3-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 3-A. Realça que, em virtude do maior 

grau de confiança que existe entre os 

membros da família, as empresas 

familiares são muito flexíveis e capazes de 

se adaptar rapidamente a mudanças no 

ambiente ecossocial; acrescenta que, pelo 

facto de operarem em nichos de mercado 

durante longos períodos, as empresas 

familiares têm uma capacidade notável de 

identificação de novas oportunidades e de 

inovação; 

Or. en 

 

Alteração   79 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Proposta de resolução 
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N.º 3-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 3-A. Reconhece que as empresas 

familiares são a maior fonte de emprego 

do setor privado; neste contexto, tudo o 

que for benéfico para a continuidade, a 

renovação e o crescimento das empresas 

familiares do setor será positivo para a 

continuidade, a renovação e a 

prosperidade da economia europeia; 

Or. it 

 

Alteração   80 

Anna Záborská 

 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. Observa que as empresas familiares 

apresentam frequentemente uma quota de 

capital próprio claramente superior à das 

empresas não familiares, que esta elevada 

quota de capital próprio promove a 

estabilidade económica das empresas e de 

toda a economia, criando simultaneamente 

espaço para mais investimento na empresa, 

que, por isso, não deve continuar a ser 

restringido; 

4. Observa que as empresas familiares 

apresentam frequentemente uma quota de 

capital próprio claramente superior à das 

empresas não familiares, que esta elevada 

quota de capital próprio promove a 

estabilidade económica das empresas e de 

toda a economia, criando simultaneamente 

espaço para mais investimento na empresa, 

que, por isso, não deve continuar a ser 

restringido; a este respeito, sublinha a 

necessidade de assegurar que o 

financiamento por capitais próprios e o 

financiamento por empréstimos sejam 

objeto de um tratamento equitativo; 

Or. en 

 

Alteração   81 

Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Proposta de resolução 
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N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Apela aos Estados-Membros, neste 

contexto, para que tomem providências no 

sentido de impedir que as normas 

nacionais relativas ao imposto sobre as 

sucessões e as doações e à tributação das 

empresas tenham um efeito 

discriminatório no financiamento por 

capitais próprios, tão importante para as 

empresas familiares; recorda, a este 

propósito, que na Hungria foi abolido o 

imposto sucessório sobre o capital de 

exploração; 

5. Apela aos Estados-Membros, neste 

contexto, para que tomem providências no 

sentido de assegurar que as normas 

nacionais relativas ao imposto sobre as 

sucessões e as doações e à tributação das 

empresas apoiam muito mais o 

financiamento por capitais próprios, tão 

importante para as empresas familiares, e 

não têm um efeito discriminatório sobre o 

mesmo; insta ainda os Estados-Membros, 

do ponto de vista da concorrência, a não 

concederem tratamento fiscal preferencial 

ao financiamento de investimentos e 

inovações empresariais através de capitais 

externos; recorda, a este propósito, que na 

Hungria foi abolido o imposto sucessório 

sobre o capital de exploração; 

Or. de 

 

Alteração   82 

Pilar del Castillo Vera 

 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Apela aos Estados-Membros, neste 

contexto, para que tomem providências no 

sentido de impedir que as normas nacionais 

relativas ao imposto sobre as sucessões e as 

doações e à tributação das empresas 

tenham um efeito discriminatório no 

financiamento por capitais próprios, tão 

importante para as empresas familiares; 

recorda, a este propósito, que na Hungria 

foi abolido o imposto sucessório sobre o 

capital de exploração; 

5. Apela aos Estados-Membros, neste 

contexto, para que tomem providências no 

sentido de impedir que as normas nacionais 

relativas ao imposto sobre as sucessões e as 

doações e à tributação das empresas 

tenham um efeito discriminatório no 

financiamento por capitais próprios, tão 

importante para as empresas familiares; 

Or. en 
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Alteração   83 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Apela aos Estados-Membros, neste 

contexto, para que tomem providências no 

sentido de impedir que as normas nacionais 

relativas ao imposto sobre as sucessões e as 

doações e à tributação das empresas 

tenham um efeito discriminatório no 

financiamento por capitais próprios, tão 

importante para as empresas familiares; 

recorda, a este propósito, que na Hungria 

foi abolido o imposto sucessório sobre o 

capital de exploração; 

5. Apela aos Estados-Membros, neste 

contexto, para que tomem providências no 

sentido de impedir que as normas nacionais 

relativas ao imposto sobre as sucessões e as 

doações e à tributação das empresas 

tenham um efeito discriminatório no 

financiamento por capitais próprios, tão 

importante para as empresas familiares; 

Or. es 

 

Alteração   84 

Eva Kaili 

 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Apela aos Estados-Membros, neste 

contexto, para que tomem providências no 

sentido de impedir que as normas nacionais 

relativas ao imposto sobre as sucessões e as 

doações e à tributação das empresas 

tenham um efeito discriminatório no 

financiamento por capitais próprios, tão 

importante para as empresas familiares; 

recorda, a este propósito, que na Hungria 

foi abolido o imposto sucessório sobre o 

capital de exploração; 

5. Apela aos Estados-Membros, neste 

contexto, para que tomem providências no 

sentido de impedir que as normas nacionais 

relativas ao imposto sobre as sucessões e as 

doações e à tributação das empresas 

tenham um efeito discriminatório no 

financiamento por capitais próprios, tão 

importante para as empresas familiares; 

Or. en 
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Alteração   85 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Apela aos Estados-Membros, neste 

contexto, para que tomem providências no 

sentido de impedir que as normas nacionais 

relativas ao imposto sobre as sucessões e as 

doações e à tributação das empresas 

tenham um efeito discriminatório no 

financiamento por capitais próprios, tão 

importante para as empresas familiares; 

recorda, a este propósito, que na Hungria 

foi abolido o imposto sucessório sobre o 

capital de exploração; 

5. Apela aos Estados-Membros, neste 

contexto, para que tomem providências no 

sentido de impedir que as normas nacionais 

relativas ao imposto sobre as sucessões e as 

doações e à tributação das empresas 

tenham um efeito discriminatório no 

financiamento por capitais próprios, tão 

importante para as empresas familiares; 

Or. en 

 

Alteração   86 

Sofia Sakorafa, Miloslav Ransdorf, Neoklis Sylikiotis, Miguel Urbán Crespo 

 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Apela aos Estados-Membros, neste 

contexto, para que tomem providências no 

sentido de impedir que as normas nacionais 

relativas ao imposto sobre as sucessões e as 

doações e à tributação das empresas 

tenham um efeito discriminatório no 

financiamento por capitais próprios, tão 

importante para as empresas familiares; 

recorda, a este propósito, que na Hungria 

foi abolido o imposto sucessório sobre o 

capital de exploração; 

5. Apela aos Estados-Membros, neste 

contexto, para que tomem providências no 

sentido de impedir que as normas nacionais 

relativas ao imposto sobre as sucessões e as 

doações e à tributação das empresas 

tenham um efeito discriminatório no 

financiamento por capitais próprios, tão 

importante para as empresas familiares; 

Or. en 
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Alteração   87 

Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Apela aos Estados-Membros, neste 

contexto, para que tomem providências no 

sentido de impedir que as normas nacionais 

relativas ao imposto sobre as sucessões e 

as doações e à tributação das empresas 

tenham um efeito discriminatório no 

financiamento por capitais próprios, tão 

importante para as empresas familiares; 

recorda, a este propósito, que na Hungria 

foi abolido o imposto sucessório sobre o 

capital de exploração; 

5. Apela aos Estados-Membros, neste 

contexto, para que tomem providências no 

sentido de impedir que as normas nacionais 

relativas à tributação de dívida e de capitais 

próprios sejam discriminatórias em 

relação aos capitais próprios, que 

constituem uma fonte de financiamento 
tão importante para as empresas familiares; 

Or. en 

 

Alteração   88 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Pavel Telička 

 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Apela aos Estados-Membros, neste 

contexto, para que tomem providências no 

sentido de impedir que as normas 

nacionais relativas ao imposto sobre as 

sucessões e as doações e à tributação das 

empresas tenham um efeito 

discriminatório no financiamento por 

capitais próprios, tão importante para as 

empresas familiares; recorda, a este 

propósito, que na Hungria foi abolido o 

imposto sucessório sobre o capital de 

exploração; 

5. Apela aos Estados-Membros, neste 

contexto, para que tomem providências no 

sentido de assegurar que as normas 

nacionais relativas ao imposto sobre as 

sucessões e as doações e à tributação das 

empresas não sejam discriminatórias em 

relação ao financiamento por capitais 

próprios, tão importante para as empresas 

familiares, mas antes favoreçam essa 

forma de financiamento; 
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Or. en 

 

Alteração   89 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Apela aos Estados-Membros, neste 

contexto, para que tomem providências no 

sentido de impedir que as normas 

nacionais relativas ao imposto sobre as 

sucessões e as doações e à tributação das 

empresas tenham um efeito 

discriminatório no financiamento por 

capitais próprios, tão importante para as 

empresas familiares; recorda, a este 

propósito, que na Hungria foi abolido o 

imposto sucessório sobre o capital de 

exploração; 

5. Apela aos Estados-Membros, neste 

contexto, para que tomem providências no 

sentido de assegurar que as normas 

nacionais relativas ao imposto sobre as 

sucessões e as doações e à tributação das 

empresas sirvam de apoio em vez de 

discriminação ao financiamento por 

capitais próprios, tão importante para as 

empresas familiares; recorda, a este 

propósito, que na Hungria foi abolido o 

imposto sucessório sobre o capital de 

exploração; 

Or. it 

 

Alteração   90 

Nadine Morano 

 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Apela aos Estados-Membros, neste 

contexto, para que tomem providências no 

sentido de impedir que as normas nacionais 

relativas ao imposto sobre as sucessões e as 

doações e à tributação das empresas 

tenham um efeito discriminatório no 

financiamento por capitais próprios, tão 

importante para as empresas familiares; 

recorda, a este propósito, que na Hungria 

foi abolido o imposto sucessório sobre o 

capital de exploração; 

5. Apela aos Estados-Membros, neste 

contexto, para que tomem providências no 

sentido de impedir que as normas nacionais 

relativas ao imposto sobre as sucessões e as 

doações e à tributação das empresas 

tenham um efeito discriminatório no 

financiamento por capitais próprios, tão 

importante para as empresas familiares; 

recorda, a este propósito, que na Hungria 

foi abolido o imposto sucessório sobre o 

capital de exploração; em França, a 
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transmissão de empresas foi facilitada 

pelo dispositivo «Pacte Dutreil», criado 

em 2005, que permite uma isenção parcial 

da incidência dos direitos de registo (75%) 

durante uma transmissão gratuita 

(doação ou falecimento) dos títulos 

sociais; 

Or. fr 

 

Alteração   91 

Juan Carlos Girauta Vidal, Angelika Mlinar 

 

Proposta de resolução 

N.º 5-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 5-A. Insta os Estados-Membros, neste 

contexto, a analisarem os desvios 

existentes nos seus códigos fiscais em 

benefício do financiamento por 

empréstimos, avaliando o seu impacto na 

estrutura de financiamento das empresas 

e nos níveis de investimento; exorta a 

Comissão a analisar quaisquer 

discriminações a nível fiscal em relação 

ao financiamento por capitais próprios 

num contexto de concorrência leal; 

Or. en 

 

Alteração   92 

Eva Kaili 

 

Proposta de resolução 

N.º 5-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 5-A. Insta os Estados-Membros a velarem 

por que as suas políticas de impostos não 

constituam um entrave à sucessão da 

propriedade e à perspetiva de longo prazo 
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das empresas familiares; 

Or. en 

 

Alteração   93 

Pilar del Castillo Vera 

 

Proposta de resolução 

N.º 5-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 5-A. Insta a Comissão e os 

Estados-Membros a assegurarem a 

existência de condições para uma 

transferência fluida da propriedade das 

empresas, nomeadamente em termos de 

regimes fiscais; 

Or. en 

 

Alteração   94 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Proposta de resolução 

N.º 5-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 5-A. Insta, por conseguinte, os 

Estados-Membros a examinarem as 

distorções em favor do endividamento nos 

sistemas fiscais nacionais, avaliando o 

seu impacto na estrutura de 

financiamento das empresas e o nível dos 

investimentos; exorta a Comissão a 

examinar qualquer imposto com efeitos 

discriminatórios no financiamento de 

capitais próprios no âmbito de um 

contexto de mercado orientado pelo 

princípio da concorrência leal; 

Or. it 



 

PE552.105v01-00 48/106 AM\1055556PT.doc 

PT 

 

Alteração   95 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Proposta de resolução 

N.º 5-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 5-B. Salienta a necessidade de proteger o 

direito das mulheres à sucessão, em pé de 

igualdade com os homens, nas empresas 

familiares mediante a promoção de uma 

cultura de igualdade entre homens e 

mulheres que valorize o papel da mulher 

nas empresas familiares em cargos de 

gestão, de responsabilidade e de chefia; 

Or. it 

 

Alteração   96 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Proposta de resolução 

N.º 5-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 5-C. Insta os Estados-Membros a criar e a 

aplicar instrumentos, nomeadamente de 

natureza regulamentar, destinados ao 

sistema de crédito para incentivar e 

apoiar empresas familiares com uma 

governação adequada em comparação 

com empresas com uma governação 

deficiente; 

Or. it 

 

Alteração   97 

Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 
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Proposta de resolução 

N.º 6 

 

Proposta de resolução Alteração 

6. Sublinha que a segurança do 

financiamento das empresas a longo prazo 

constitui, hoje, um fator de 

competitividade de importância decisiva; 

salienta, neste contexto, a relevância da 

solidez estrutural dos mercados financeiros 

no plano internacional; exorta a Comissão 

a certificar-se de que, no quadro da 

regulamentação dos mercados 

financeiros, não sejam criados encargos 

desnecessários para as empresas; 

6. Sublinha que o acesso da economia real 

e, em particular, das PME e das pequenas 

empresas familiares ao financiamento 

constitui um fator de competitividade de 

importância decisiva; salienta, neste 

contexto, a relevância da solidez estrutural 

dos mercados financeiros no plano 

internacional; 

Or. en 

 

Alteração   98 

Antonio Tajani, Angelika Niebler 

 

Proposta de resolução 

N.º 6-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 6-A. Exorta a Comissão a alargar o 

acesso a todos os instrumentos existentes 

para as PME e/ou empresários, 

nomeadamente o programa COSME, às 

empresas familiares; 

Or. en 

 

Alteração   99 

Theresa Griffin, Eva Kaili 

 

Proposta de resolução 

N.º 6-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 6-A. Sublinha que a definição da 
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Comissão das PME como «empresas que 

empregam menos de 250 pessoas e cujo 

volume de negócios anual não excede 

50 milhões de euros ou cujo balanço total 

anual não excede 43 milhões de euros» 

não reflete adequadamente as grandes 

diferenças existentes entre 

microempresas, pequenas empresas e 

empresas de média dimensão, o que pode 

ter implicações na capacidade das 

empresas de acederem a financiamento; 

os mecanismos de financiamento 

adequados para as empresas de média 

dimensão podem ser totalmente 

inadequados para uma microempresa; 

Or. en 

 

Alteração   100 

Eva Kaili 

 

Proposta de resolução 

N.º 6-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 6-A. Frisa que, em virtude da crise 

financeira e do ciclo económico adverso 

em que a Europa se encontra, muitas das 

funções das empresas familiares estão 

subfinanciadas e que é importante que as 

empresas familiares tenham um acesso 

direto e fácil a fontes de financiamento 

alternativas; 

Or. en 

 

Alteração   101 

Sofia Sakorafa, Miloslav Ransdorf, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Miguel 

Urbán Crespo 

 

Proposta de resolução 

N.º 6-A (novo) 
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Proposta de resolução Alteração 

 6-A. Insta a Comissão a melhorar o 

acesso ao crédito das empresas familiares, 

evitando a titularização, conforme 

proposto no Livro Verde sobre a União 

dos Mercados de Capitais; 

Or. en 

 

Alteração   102 

Gianluca Buonanno 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Observa que 35% das empresas que não 

investem em mercados estrangeiros não o 

fazem por falta de conhecimentos acerca 

desses mercados; exorta a Comissão e os 

Estados-Membros, por conseguinte, a 

disponibilizarem, sobretudo às empresas 

familiares de menores dimensões, 

informações sobre as possibilidades de 

internacionalização e a empenharem-se 

num melhor intercâmbio de experiências e 

boas práticas; insta igualmente os 

Estados-Membros a prestarem apoio aos 

planos de internacionalização, 

nomeadamente sob a forma de serviços de 

informação para empresas ou ainda de 

garantias de crédito à exportação, e a 

eliminarem os obstáculos comerciais; 

7. Observa que 35% das empresas que não 

investem em mercados estrangeiros não o 

fazem por falta de conhecimentos acerca 

desses mercados; exorta a Comissão e os 

Estados-Membros, por conseguinte, a 

disponibilizarem, sobretudo às empresas 

familiares de menores dimensões, 

informações sobre as possibilidades de 

internacionalização e a empenharem-se 

num melhor intercâmbio de experiências e 

boas práticas; 

Or. it 

 

Alteração   103 

Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 
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Proposta de resolução Alteração 

7. Observa que 35% das empresas que não 

investem em mercados estrangeiros não o 

fazem por falta de conhecimentos acerca 

desses mercados; exorta a Comissão e os 

Estados-Membros, por conseguinte, a 

disponibilizarem, sobretudo às empresas 

familiares de menores dimensões, 

informações sobre as possibilidades de 

internacionalização e a empenharem-se 

num melhor intercâmbio de experiências e 

boas práticas; insta os Estados-Membros, 

além disso, a prestarem apoio aos planos 

de internacionalização, nomeadamente sob 

a forma de serviços de informação para 

empresas ou ainda de garantias de crédito à 

exportação, e a eliminarem os obstáculos 

comerciais; 

7. Observa que 35% das empresas que não 

investem em mercados estrangeiros não o 

fazem por falta de conhecimentos acerca 

desses mercados; exorta a Comissão e os 

Estados-Membros, por conseguinte, a 

disponibilizarem, sobretudo às empresas 

familiares de menores dimensões, 

informações sobre as possibilidades de 

internacionalização e a empenharem-se 

num melhor intercâmbio de experiências e 

boas práticas; insta os Estados-Membros, 

além disso, a prestarem apoio aos planos 

de internacionalização, nomeadamente sob 

a forma de serviços de informação para 

empresas ou ainda de garantias de crédito à 

exportação; 

Or. fr 

 

Alteração   104 

Nadine Morano 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Observa que 35% das empresas que não 

investem em mercados estrangeiros não o 

fazem por falta de conhecimentos acerca 

desses mercados; exorta a Comissão e os 

Estados-Membros, por conseguinte, a 

disponibilizarem, sobretudo às empresas 

familiares de menores dimensões, 

informações sobre as possibilidades de 

internacionalização e a empenharem-se 

num melhor intercâmbio de experiências e 

boas práticas; insta os Estados-Membros, 

além disso, a prestarem apoio aos planos 

de internacionalização, nomeadamente sob 

a forma de serviços de informação para 

empresas ou ainda de garantias de crédito à 

exportação, e a eliminarem os obstáculos 

7. Observa que 35% das empresas que não 

investem em mercados estrangeiros não o 

fazem por falta de conhecimentos acerca 

desses mercados; exorta a Comissão e os 

Estados-Membros, por conseguinte, a 

disponibilizarem, sobretudo às empresas 

familiares de menores dimensões, 

informações sobre as possibilidades de 

internacionalização e a empenharem-se 

num melhor intercâmbio de experiências e 

boas práticas; convida os 

Estados-Membros, além disso, a prestarem 

apoio aos planos de internacionalização, 

nomeadamente sob a forma de serviços de 

informação para empresas ou ainda de 

garantias de crédito à exportação, e a 
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comerciais; eliminarem os obstáculos comerciais; 

Or. fr 

 

Alteração   105 

Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Observa que 35% das empresas que não 

investem em mercados estrangeiros não o 

fazem por falta de conhecimentos acerca 

desses mercados; exorta a Comissão e os 

Estados-Membros, por conseguinte, a 

disponibilizarem, sobretudo às empresas 

familiares de menores dimensões, 

informações sobre as possibilidades de 

internacionalização e a empenharem-se 

num melhor intercâmbio de experiências e 

boas práticas; insta os Estados-Membros, 

além disso, a prestarem apoio aos planos 

de internacionalização, nomeadamente sob 

a forma de serviços de informação para 

empresas ou ainda de garantias de crédito à 

exportação, e a eliminarem os obstáculos 

comerciais; 

7. Observa que 35% das empresas que não 

investem em mercados estrangeiros não o 

fazem por falta de conhecimentos acerca 

desses mercados; exorta a Comissão e os 

Estados-Membros, por conseguinte, a 

disponibilizarem, sobretudo às empresas 

familiares de menores dimensões, 

informações sobre as possibilidades de 

internacionalização e a empenharem-se 

num melhor intercâmbio de experiências e 

boas práticas; insta os Estados-Membros, 

além disso, a prestarem apoio aos planos 

de internacionalização de empresas 

familiares de pequena dimensão, 

nomeadamente sob a forma de serviços de 

informação ou ainda de garantias de 

crédito à exportação; 

Or. en 

 

Alteração   106 

Pilar del Castillo Vera 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Observa que 35% das empresas que não 

investem em mercados estrangeiros não o 

fazem por falta de conhecimentos acerca 

7. Observa que 35% das empresas que não 

investem em mercados estrangeiros não o 

fazem por falta de conhecimentos acerca 
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desses mercados; exorta a Comissão e os 

Estados-Membros, por conseguinte, a 

disponibilizarem, sobretudo às empresas 

familiares de menores dimensões, 

informações sobre as possibilidades de 

internacionalização e a empenharem-se 

num melhor intercâmbio de experiências e 

boas práticas; insta os Estados-Membros, 

além disso, a prestarem apoio aos planos 

de internacionalização, nomeadamente sob 

a forma de serviços de informação para 

empresas ou ainda de garantias de crédito à 

exportação, e a eliminarem os obstáculos 

comerciais; 

desses mercados; exorta a Comissão e os 

Estados-Membros, por conseguinte, a 

disponibilizarem, sobretudo às empresas 

familiares de menores dimensões, 

informações sobre as possibilidades de 

internacionalização e a empenharem-se 

num melhor intercâmbio de experiências e 

boas práticas; insta os Estados-Membros, 

além disso, a prestarem apoio aos planos 

de internacionalização, nomeadamente sob 

a forma de serviços de informação para 

empresas ou ainda de garantias de crédito à 

exportação, eliminando os obstáculos 

comerciais e promovendo uma educação 

específica para uma cultura de 

empreendedorismo nas empresas 

familiares; 

Or. en 

 

Alteração   107 

Pavel Telička 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Observa que 35% das empresas que não 

investem em mercados estrangeiros não o 

fazem por falta de conhecimentos acerca 

desses mercados; exorta a Comissão e os 

Estados-Membros, por conseguinte, a 

disponibilizarem, sobretudo às empresas 

familiares de menores dimensões, 

informações sobre as possibilidades de 

internacionalização e a empenharem-se 

num melhor intercâmbio de experiências e 

boas práticas; insta os Estados-Membros, 

além disso, a prestarem apoio aos planos 

de internacionalização, nomeadamente sob 

a forma de serviços de informação para 

empresas ou ainda de garantias de crédito à 

exportação, e a eliminarem os obstáculos 

comerciais; 

7. Observa que 35% das empresas que não 

investem em mercados estrangeiros não o 

fazem, em seu detrimento, por falta de 

conhecimentos acerca desses mercados e 

de experiência de internacionalização; 

exorta a Comissão e os Estados-Membros, 

por conseguinte, a disponibilizarem, 

sobretudo às empresas familiares de 

menores dimensões, informações sobre as 

possibilidades de internacionalização e a 

empenharem-se num melhor intercâmbio 

de experiências e boas práticas; insta os 

Estados-Membros, além disso, a prestarem 

apoio aos planos de internacionalização, 

nomeadamente sob a forma de serviços de 

informação para empresas ou ainda de 

garantias de crédito à exportação, e a 
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eliminarem os obstáculos comerciais; 

Or. en 

 

Alteração   108 

Antonio Tajani, Angelika Niebler 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Observa que 35% das empresas que não 

investem em mercados estrangeiros não o 

fazem por falta de conhecimentos acerca 

desses mercados; exorta a Comissão e os 

Estados-Membros, por conseguinte, a 

disponibilizarem, sobretudo às empresas 

familiares de menores dimensões, 

informações sobre as possibilidades de 

internacionalização e a empenharem-se 

num melhor intercâmbio de experiências e 

boas práticas; insta os Estados-Membros, 

além disso, a prestarem apoio aos planos 

de internacionalização, nomeadamente sob 

a forma de serviços de informação para 

empresas ou ainda de garantias de crédito à 

exportação, e a eliminarem os obstáculos 

comerciais; 

7. Observa que 35% das empresas que não 

investem em mercados estrangeiros não o 

fazem por falta de conhecimentos acerca 

desses mercados; exorta a Comissão e os 

Estados-Membros, por conseguinte, a 

disponibilizarem, sobretudo às empresas 

familiares de menores dimensões, 

informações sobre as possibilidades de 

internacionalização através do portal de 

internacionalização das PME e da 

plataforma de colaboração dos 

agrupamentos europeus («ECCP») e a 

empenharem-se num melhor intercâmbio 

de experiências e boas práticas; insta os 

Estados-Membros, além disso, a prestarem 

apoio aos planos de internacionalização, 

nomeadamente sob a forma de serviços de 

informação para empresas ou ainda de 

garantias de crédito à exportação, e a 

eliminarem os obstáculos comerciais; 

Or. en 

 

Alteração   109 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Observa que 35% das empresas que não 7. Observa que 35% das empresas que não 
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investem em mercados estrangeiros não o 

fazem por falta de conhecimentos acerca 

desses mercados; exorta a Comissão e os 

Estados-Membros, por conseguinte, a 

disponibilizarem, sobretudo às empresas 

familiares de menores dimensões, 

informações sobre as possibilidades de 

internacionalização e a empenharem-se 

num melhor intercâmbio de experiências e 

boas práticas; insta os Estados-Membros, 

além disso, a prestarem apoio aos planos 

de internacionalização, nomeadamente sob 

a forma de serviços de informação para 

empresas ou ainda de garantias de crédito à 

exportação, e a eliminarem os obstáculos 

comerciais; 

investem em mercados estrangeiros não o 

fazem por falta de conhecimentos acerca 

desses mercados; exorta a Comissão e os 

Estados-Membros, por conseguinte, a 

disponibilizarem, sobretudo às empresas 

familiares de menores dimensões, 

informações sobre as possibilidades de 

internacionalização e a empenharem-se 

num melhor intercâmbio de experiências e 

boas práticas, prestando particular 

atenção às possibilidades de 

internacionalização através da Internet; 

insta os Estados-Membros, além disso, a 

prestarem apoio aos planos de 

internacionalização, nomeadamente sob a 

forma de serviços de informação para 

empresas ou ainda de garantias de crédito à 

exportação, e a eliminarem os obstáculos 

comerciais; 

Or. it 

 

Alteração   110 

Gianluca Buonanno 

 

Proposta de resolução 

N.º 7-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 7-A. Assinala contudo que, em 

contrapartida, a transferência da 

produção para as filiais estabelecidas no 

estrangeiro tem frequentemente um 

caráter de substituição no que se refere à 

produção da empresa-mãe e das outras 

empresas (por exemplo, as indústrias 

conexas) situadas no país de origem, com 

repercussões negativas nos níveis 

absolutos de emprego e de remuneração; 

sublinha, a este respeito, que a redução do 

emprego e dos salários está na base da 

crise da procura, ou seja, do desequilíbrio 

económico estrutural da área do euro, 

representado pelo excedente excessivo da 

balança corrente gerado, nalguns 
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Estados-Membros, pelo regime de taxas 

de câmbio fixas; insta a Comissão a 

adotar políticas de contenção dos 

desequilíbrios comerciais excessivos 

muito mais rigorosas do que as atuais e 

que incluam medidas de compensação 

entre Estados-Membros com excedente e 

Estados-Membros com défice, não só com 

base nos dados anuais pontuais mas com 

base nos valores acumulados num período 

de cinco anos, calculado de forma 

contínua a partir de 2010; 

Or. it 

 

Alteração   111 

Krišjānis Kariņš 

 

Proposta de resolução 

N.º 7-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 7-A. Observa que a disponibilização das 

informações necessárias sobre 

internacionalização e investimento em 

mercados externos às empresas familiares 

de menores dimensões da UE, a redução 

dos obstáculos comerciais entre os 

Estados-Membros, a simplificação das 

regras aplicáveis ao comércio entre os 

Estados-Membros e a promoção da 

transparência dessas regras contribuirão 

para a criação de um mercado único 

europeu de bens e serviços plenamente 

funcional; 

Or. en 

 

Alteração   112 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley 

 

Proposta de resolução 

N.º 7-A (novo) 
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Proposta de resolução Alteração 

 7-A. Reconhece que o ambiente fiscal, 

jurídico e administrativo em que as 

empresas familiares (e as empresas 

geridas pelos proprietários) operam é 

definido pelo efeito combinado da 

aplicação do direito das sociedades e do 

direito privado; 

Or. en 

 

Alteração   113 

Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Proposta de resolução 

N.º 7-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 7-A. Observa que o contexto fiscal, 

jurídico e administrativo em que as 

empresas familiares e as empresas em 

nome individual são operadas é 

determinado pelos efeitos combinados do 

direito das sociedades e do direito 

privado; 

Or. de 

 

Alteração   114 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposta de resolução 

N.º 7-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 7-A. Reconhece que o enquadramento 

fiscal, jurídico e administrativo em que as 

empresas familiares operam depende, 

maioritariamente, da legislação civil e 

comercial; 
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Or. es 

 

Alteração   115 

Therese Comodini Cachia 

 

Proposta de resolução 

N.º 7-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 7-A. Assinala que uma maior 

internacionalização das empresas 

familiares proporcionará mais 

oportunidades de crescimento económico 

e mais emprego; insta, por conseguinte, a 

Comissão e os Estados-Membros a 

velarem por que as empresas familiares 

de menores dimensões façam melhor uso 

das infraestruturas digitais; 

Or. en 

 

Alteração   116 

Sofia Sakorafa, Miloslav Ransdorf, Neoklis Sylikiotis, Miguel Urbán Crespo 

 

Proposta de resolução 

N.º 7-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 7-A. Reconhece que o ambiente fiscal, 

jurídico e administrativo em que as 

empresas familiares operam é definido 

pelo efeito combinado da aplicação do 

direito das sociedades e do direito 

privado; 

Or. en 

 

Alteração   117 

Eva Kaili 
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Proposta de resolução 

N.º 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Observa que 87% dos empresários de 

empresas familiares manifestam a 

convicção de que manter o controlo da 

empresa é um dos fatores decisivos para o 

sucesso1; regista que, segundo o Plano de 

Ação da Comissão 

«Empreendedorismo 2020»2, a transmissão 

de uma empresa de geração em geração 

constitui o maior dos desafios para as 

empresas familiares; 

8. Observa que 87% dos empresários de 

empresas familiares manifestam a 

convicção de que manter o controlo da 

empresa é um dos fatores decisivos para o 

sucesso1; regista que, segundo o Plano de 

Ação da Comissão 

«Empreendedorismo 2020»2, a transmissão 

da propriedade e a transferência da 

gestão de uma empresa de geração em 

geração constitui o maior dos desafios para 

as empresas familiares; 

___________ ___________ 

1 European Family Business Barometer, 

junho de 2014. 

1 European Family Business Barometer, 

junho de 2014. 

2 COM(2012)0795. 2 COM(2012)0795. 

Or. en 

 

Alteração   118 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Angelika Mlinar 

 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Observa que 87% dos empresários de 

empresas familiares manifestam a 

convicção de que manter o controlo da 

empresa é um dos fatores decisivos para o 

sucesso1; regista que, segundo o Plano de 

Ação da Comissão 

«Empreendedorismo 2020»2, a transmissão 

de uma empresa de geração em geração 

constitui o maior dos desafios para as 

empresas familiares; 

8. Observa que 87% dos empresários de 

empresas familiares manifestam a 

convicção de que manter o controlo da 

empresa é um dos fatores decisivos para o 

sucesso1; regista que, segundo o Plano de 

Ação da Comissão 

«Empreendedorismo 2020»2, a transmissão 

de uma empresa de geração em geração 

constitui o maior dos desafios para as 

empresas familiares; realça que uma 

preparação precoce e uma formação 

especializada das partes interessadas 

podem contribuir para o sucesso dessa 
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transmissão; 

___________ ___________ 

1 European Family Business Barometer, 

junho de 2014. 

1 European Family Business Barometer, 

junho de 2014. 

2 COM(2012)0795. 2 COM(2012)0795. 

Or. en 

 

Alteração   119 

Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Proposta de resolução 

N.º 8-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 8-A. Insta a Comissão e, sobretudo, os 

Estados-Membros a promoverem 

formações específicas para empresas 

familiares nos domínios de transmissão de 

empresas, estruturas de gestão, estratégias 

para proprietários e concretização de 

inovações, nomeadamente nos países em 

que o conceito de empresa familiar ainda 

não está tão bem estabelecido 

historicamente; observa que sistemas da 

formação profissional eficazes poderiam, 

a longo prazo, contribuir para o combate 

à escassez de competências e ao 

desemprego jovem; 

Or. de 

 

Alteração   120 

Therese Comodini Cachia 

 

Proposta de resolução 

N.º 8-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 8-A. Nota que as empresas familiares de 

pequena e média dimensão são 
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constantemente desafiadas pela 

necessidade de inovação e de atração das 

competências certas e de talento; insta, 

por conseguinte, a Comissão e os 

Estados-Membros a concederem 

incentivos às empresas familiares de 

menores dimensões para que estas 

assumam riscos em prol do seu 

crescimento, ofereçam formações aos seus 

funcionários e acedam ao conhecimento 

exterior; 

Or. en 

 

Alteração   121 

Eva Kaili 

 

Proposta de resolução 

N.º 8-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 8-A. Sublinha que as empresas familiares 

devem respeitar as disposições legais em 

matéria de segurança social, de 

contribuição para o regime de pensões e 

das normas de segurança no trabalho; as 

empresas familiares devem cumprir a 

legislação laboral e respeitar o direito dos 

seus trabalhadores a uma boa qualidade 

de vida e a uma vida profissional 

equilibrada; 

Or. en 

 

Alteração   122 

Kaja Kallas, Juan Carlos Girauta Vidal 

 

Proposta de resolução 

N.º 8-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 8-A. Insta os Estados-Membros a 
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procederem à simplificação dos 

procedimentos administrativos e dos 

sistemas de tributação, tendo em conta, 

nomeadamente, os desafios específicos 

das empresas familiares e das pequenas e 

médias empresas; 

Or. en 

 

Alteração   123 

Eva Kaili 

 

Proposta de resolução 

N.º 8-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 8-B. Sublinha que os sistemas de 

governação das empresas familiares 

devem reforçar as ligações com partes 

interessadas externas e que o modelo de 

negócio familiar deve encorajar a 

representação proporcional de mulheres e 

de homens nos conselhos de 

administração; 

Or. en 

 

Alteração   124 

Kaja Kallas, Juan Carlos Girauta Vidal 

 

Proposta de resolução 

N.º 8-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 8-B. Exorta a Comissão e os 

Estados-Membros a adotarem medidas 

para promover o empreendedorismo 

digital e o desenvolvimento de 

competências digitais, de modo que as 

empresas familiares possam tirar pleno 

partido do recurso às tecnologias digitais; 
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Or. en 

 

Alteração   125 

Eva Kaili 

 

Proposta de resolução 

N.º 8-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 8-C. Frisa a necessidade de as empresas 

familiares terem uma ligação direta às 

atividades académicas que lhes permita 

manterem-se constantemente atualizadas 

sobre as práticas de excelência no 

domínio da boa gestão empresarial; além 

disso, as empresas familiares devem ter 

um fácil acesso a oportunidades de 

desenvolvimento profissional para os seus 

funcionários; 

Or. en 

 

Alteração   126 

Ashley Fox 

 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

9. Exorta a Comissão e, sobretudo, os 

Estados-Membros a corrigirem o 

enquadramento jurídico da transmissão de 

empresas familiares, assim como a criarem 

instrumentos financeiros específicos para a 

transmissão, por forma a evitar problemas 

de liquidez, garantindo a continuidade das 

empresas familiares e impedindo as vendas 

desesperadas; 

9. Exorta os Estados-Membros a 

corrigirem o enquadramento jurídico da 

transmissão de empresas familiares, assim 

como a criarem instrumentos financeiros 

específicos para a transmissão, por forma a 

evitar problemas de liquidez, garantindo a 

continuidade das empresas familiares e 

impedindo as vendas desesperadas; 

Or. en 
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Alteração   127 

Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

9. Exorta a Comissão e, sobretudo, os 

Estados-Membros a corrigirem o 

enquadramento jurídico da transmissão de 

empresas familiares, assim como a criarem 

instrumentos financeiros específicos para a 

transmissão, por forma a evitar problemas 

de liquidez, garantindo a continuidade das 

empresas familiares e impedindo as vendas 

desesperadas; 

9. Exorta a Comissão e, sobretudo, os 

Estados-Membros a avaliarem o 

enquadramento jurídico da transmissão de 

empresas familiares de pequena dimensão 

com atividade económica real e a 

certificarem-se de que estas não estão em 

desvantagem, assim como a criarem 

instrumentos financeiros específicos para a 

transmissão, por forma a evitar problemas 

de liquidez, garantindo a continuidade das 

pequenas empresas familiares e impedindo 

as vendas desesperadas; 

Or. en 

 

Alteração   128 

Sofia Sakorafa, Miloslav Ransdorf, Neoklis Sylikiotis, Miguel Urbán Crespo 

 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

9. Exorta a Comissão e, sobretudo, os 

Estados-Membros a corrigirem o 

enquadramento jurídico da transmissão de 

empresas familiares, assim como a 

criarem instrumentos financeiros 

específicos para a transmissão, por forma 

a evitar problemas de liquidez, garantindo 

a continuidade das empresas familiares e 

impedindo as vendas desesperadas; 

9. Exorta a Comissão e, sobretudo, os 

Estados-Membros a corrigirem o 

enquadramento jurídico e a criarem 

instrumentos financeiros de apoio à 
transmissão de empresas familiares, bem 

como a promoverem uma educação 

específica no que respeita às empresas 

familiares, em domínios como a 

transmissão da empresa, estruturas de 

governação, estratégias de controlo e 

introdução de inovação; 

Or. en 
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Alteração   129 

András Gyürk 

 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

9. Exorta a Comissão e, sobretudo, os 

Estados-Membros a corrigirem o 

enquadramento jurídico da transmissão de 

empresas familiares, assim como a criarem 

instrumentos financeiros específicos para a 

transmissão, por forma a evitar problemas 

de liquidez, garantindo a continuidade das 

empresas familiares e impedindo as vendas 

desesperadas; 

9. Exorta a Comissão e, sobretudo, os 

Estados-Membros a corrigirem o 

enquadramento jurídico da transmissão de 

empresas familiares, incluindo a criação 

de balcões únicos para empresas com 

processos de transmissão em curso, assim 

como a criarem instrumentos financeiros 

específicos para a transmissão, por forma a 

evitar problemas de liquidez, garantindo a 

continuidade das empresas familiares e 

impedindo as vendas desesperadas; 

Or. en 

 

Alteração   130 

Henna Virkkunen 

 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

9. Exorta a Comissão e, sobretudo, os 

Estados-Membros a corrigirem o 

enquadramento jurídico da transmissão de 

empresas familiares, assim como a 

criarem instrumentos financeiros 

específicos para a transmissão, por forma 

a evitar problemas de liquidez, garantindo 

a continuidade das empresas familiares e 

impedindo as vendas desesperadas; 

9. Exorta a Comissão e, sobretudo, os 

Estados-Membros a corrigirem o 

enquadramento jurídico da transmissão de 

empresas familiares e a promoverem uma 

educação específica no que respeita às 

empresas familiares, em domínios como a 

transmissão da empresa, as estruturas de 

governação, as estratégias de controlo e a 

introdução da inovação; apela à 

Comissão e aos Estados-Membros para 

que adotem medidas com vista à criação 

de balcões únicos para o atendimento de 

empresas que tenham em curso um 

processo de transmissão, por forma a 
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evitar problemas de liquidez, garantindo a 

continuidade das empresas familiares e 

impedindo as vendas desesperadas; 

Or. en 

 

Alteração   131 

Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

9. Exorta a Comissão e, sobretudo, os 

Estados-Membros a corrigirem o 

enquadramento jurídico da transmissão de 

empresas familiares, assim como a criarem 

instrumentos financeiros específicos para a 

transmissão, por forma a evitar problemas 

de liquidez, garantindo a continuidade das 

empresas familiares e impedindo as vendas 

desesperadas; 

9. Exorta a Comissão e, sobretudo, os 

Estados-Membros a criarem um 

instrumento único para empresas 

familiares afetadas por uma transmissão 

de empresas, a corrigirem o 

enquadramento jurídico da transmissão de 

empresas familiares, assim como a criarem 

instrumentos financeiros específicos para a 

transmissão, por forma a evitar problemas 

de liquidez, garantindo a continuidade das 

empresas familiares e impedindo as vendas 

desesperadas; observa, neste contexto, que 

em Malta será introduzido um «Family 

Business Act» que visa, através de 

formações especiais, apoiar empresas 

familiares na respetiva fase de 

transmissão e criar um enquadramento 

fiscal e administrativo positivo; 

Or. de 

 

Alteração   132 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

9. Exorta a Comissão e, sobretudo, os 9. Exorta a Comissão e, sobretudo, os 
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Estados-Membros a corrigirem o 

enquadramento jurídico da transmissão de 

empresas familiares, assim como a criarem 

instrumentos financeiros específicos para 

a transmissão, por forma a evitar 

problemas de liquidez, garantindo a 

continuidade das empresas familiares e 

impedindo as vendas desesperadas; 

Estados-Membros a corrigirem o 

enquadramento jurídico da transmissão de 

empresas familiares, assim como a 

promoverem programas de formação 

destinados às empresas familiares sobre 

as temáticas de transmissão de 

propriedade, estruturas de governação e 

estratégias de controlo proprietário, e a 

adotarem processos de inovação, 

designadamente em países onde 

historicamente o conceito de empresas 

familiares se encontra menos 

desenvolvido; neste contexto, constata a 

forma como Malta introduziu um «Family 

Business Act», que visa apoiar as 
empresas familiares na fase de 

transmissão, proporcionando formação 

específica, e criar um enquadramento 

fiscal e administrativo amigável; 

Or. it 

 

Alteração   133 

Pablo Zalba Bidegain 

 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

9. Exorta a Comissão e, sobretudo, os 

Estados-Membros a corrigirem o 

enquadramento jurídico da transmissão de 

empresas familiares, assim como a criarem 

instrumentos financeiros específicos para a 

transmissão, por forma a evitar problemas 

de liquidez, garantindo a continuidade das 

empresas familiares e impedindo as vendas 

desesperadas; 

9. Exorta a Comissão e, sobretudo, os 

Estados-Membros a corrigirem o 

enquadramento jurídico da transmissão de 

empresas familiares através de um sistema 

de balcão único, assim como a criarem 

instrumentos financeiros específicos para a 

transmissão, por forma a evitar problemas 

de liquidez, garantindo a continuidade das 

empresas familiares e impedindo as vendas 

desesperadas; solicita ainda que se 

ofereçam formações específicas para 

empresários de empresas familiares, que 

abranjam temas relativos a sucessões, 

propriedade e boa gestão; 

Or. es 
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Alteração   134 

Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposta de resolução 

N.º 9-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 9-A. Insta a Comissão e o Parlamento a 

anular a revogação, pelo Tratado de 

Amesterdão de 1997, do artigo 44.º, n.º 2, 

do Tratado de Roma, que previa o 

«desenvolvimento de uma preferência 

natural entre os Estados-Membros»; 

exorta, deste modo, a União Europeia a 

restabelecer a preferência comunitária em 

matéria agrícola e a tomar as medidas 

protecionistas necessárias para permitir 

às PME familiares dar resposta aos 

desafios colocados pela concorrência 

extracomunitária; 

Or. fr 

 

Alteração   135 

Ashley Fox 

 

Proposta de resolução 

N.º 9-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 9-A. Insta a Comissão a efetuar, no 

contexto da promoção de uma melhor 

regulamentação, uma análise da 

legislação em vigor com impacto nas 

empresas familiares, a fim de identificar 

problemas e obstáculos ao crescimento; 

Or. en 

 

Alteração   136 
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Anna Záborská 

 

Proposta de resolução 

N.º 9-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 9-A. Frisa a necessidade da adoção, ao 

nível da UE, de uma definição 

juridicamente vinculativa de empresa 

familiar, que reflita a diversidade 

existente nas empresas familiares dos 

vários Estados-Membros; sublinha que 

essa definição é um pré-requisito 

essencial para a adoção de outras 

medidas; 

Or. en 

 

Alteração   137 

Esther de Lange 

 

Proposta de resolução 

N.º 9-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 9-A. Salienta, neste contexto, a 

importância de promover formas 

alternativas de concessão de crédito às 

empresas familiares, tais como as 

cooperativas de crédito; 

Or. nl 

 

Alteração   138 

Therese Comodini Cachia 

 

Proposta de resolução 

N.º 9-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 9-A. Observa que as empresas familiares 
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de pequena dimensão enfrentam por vezes 

desafios resultantes de conflitos entre os 

membros da família; insta a Comissão a 

encomendar estudos com vista a 

identificar procedimentos eficazes de 

gestão de conflitos entre familiares para 

uma rápida e eficiente resolução de tais 

litígios e a promover o intercâmbio de 

exemplos de boas práticas; 

Or. en 

 

Alteração   139 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Angelika Mlinar, Kaja Kallas, Pilar del 

Castillo Vera 

 

Proposta de resolução 

N.º 9-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 9-A. Lembra que a existência de um 

balcão único ao serviço das empresas 

pode simplificar os vários procedimentos 

que as empresas têm de realizar, 

incluindo os procedimentos relacionados 

com a transmissão; 

Or. en 

 

Alteração   140 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Proposta de resolução 

N.º 9-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 9-A. Exorta a Comissão e os 

Estados-Membros a criarem a balcões 

únicos para as empresas em processo de 

transmissão e instrumentos específicos de 

financiamento para a referida 

transmissão, por forma a evitar problemas 
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de liquidez, garantindo a continuidade 

das empresas familiares e impedindo as 

vendas desesperadas; 

Or. it 

 

Alteração   141 

Sofia Sakorafa, Miloslav Ransdorf, Neoklis Sylikiotis, Miguel Urbán Crespo 

 

Proposta de resolução 

N.º 9-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 9-A. Exorta os Estados-Membros a 

garantirem que as práticas fiscais que, 

comprovadamente, favorecem o 

empreendedorismo familiar numa 

perspetiva de longo prazo, através de 

isenções do pagamento de imposto sobre 

doações e de imposto sobre sucessões, 

sejam aplicadas e não sejam abolidas no 

contexto de reformas de curta visão 

adotadas sob a pressão da atual crise da 

divida; 

Or. en 

 

Alteração   142 

Branislav Škripek 

 

Proposta de resolução 

N.º 9-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 9-A. Insta os Estados-Membros a porem 

em prática o princípio da integração da 

perspetiva da família («family 

mainstreaming»), a fim de assegurar a 

adoção de políticas e de medidas mais 

abrangentes e eficazes; 

Or. en 
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Alteração   143 

Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposta de resolução 

N.º 9-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 9-B. Insiste no facto de que o euro, moeda 

de «tamanho único», constitui um travão 

significativo ao crescimento das PME, 

nomeadamente das PME familiares; 

Or. fr 

 

Alteração   144 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Proposta de resolução 

N.º 9-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 9-B. Observa que a promoção do 

empreendedorismo nas escolas e noutros 

estabelecimentos de ensino tem uma 

importância fundamental para o 

desenvolvimento de mentalidades mais 

empreendedoras; os programas 

académicos devem incluir matérias 

específicas sobre o modelo de negócios 

familiar, como a propriedade, a sucessão 

e a governação familiar, juntamente com 

temas mais gerais tais como a 

importância da inovação como meio de 

reinvenção do negócio; 

Or. en 

 

Alteração   145 

David Borrelli, Dario Tamburrano 
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Proposta de resolução 

N.º 9-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 9-B. Exorta a Comissão e os 

Estados-Membros a criarem políticas de 

incentivo e facilitação do processo de 

cotação nas bolsas de valores, incluindo 

através da promoção de programas de 

formação específicos dirigidos a empresas 

familiares; 

Or. it 

 

Alteração   146 

Sofia Sakorafa, Miloslav Ransdorf, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Miguel 

Urbán Crespo 

 

Proposta de resolução 

N.º 9-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 9-B. Exorta a Comissão a reconhecer a 

necessidade de um acesso progressivo das 

empresas familiares à 

internacionalização, evitando uma 

exposição total aos riscos dos mercados 

internacionais e mantendo, ao mesmo 

tempo, o valor acrescentado no plano 

territorial que é reconhecido a este tipo de 

empresa; 

Or. en 

 

Alteração   147 

Branislav Škripek 

 

Proposta de resolução 

N.º 9-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 
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 9-B. Insta os Estados-Membros a terem 

em consideração o trabalho informal e 

invisível realizado por membros da 

família, também nas empresas familiares; 

Or. en 

 

Alteração   148 

Branislav Škripek 

 

Proposta de resolução 

N.º 9-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 9-C. Exorta os Estados-Membros a 

avaliarem as oportunidades oferecidas 

pelas empresas familiares em termos de 

empoderamento das mulheres, igualdade 

de oportunidades e conciliação da vida 

profissional com a vida familiar; 

Or. en 

 

Alteração   149 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Proposta de resolução 

N.º 9-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 9-C. Salienta que a contribuição das 

empresas familiares para a inovação pode 

ser melhorada promovendo a sua 

participação em parcerias público-

privadas e agrupamentos e fomentando a 

sua colaboração com centros de 

investigação; 

Or. en 
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Alteração   150 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Proposta de resolução 

N.º 9-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 9-C. Exorta os Estados-Membros a 

garantirem que as práticas fiscais 

existentes, que demonstraram ser 

benéficas para o empreendedorismo 

familiar de longo prazo através de 

isenções sobre a doação da empresa e 

sobre o imposto sucessório, não serão 

prejudicadas por reformas assentes numa 

visão de curto prazo; além disso, o acesso 

a estas derrogações deve ser simplificado 

e reforçado para que todas as empresas 

familiares possam delas beneficiar 

optando por se manter como empresas de 

caráter familiar; 

Or. it 

 

Alteração   151 

Juan Carlos Girauta Vidal 

 

Proposta de resolução 

N.º 9-D (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 9-D. Constata que Malta se prepara para 

introduzir uma lei relativa às empresas 

familiares, que visa apoiar essas empresas 

e dar resposta aos problemas com que são 

confrontadas; 

Or. en 

 

Alteração   152 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Angelika Mlinar, Kaja Kallas 
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Proposta de resolução 

N.º 9-E (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 9-E. Apela à Comissão para que promova 

a adoção, ao nível da UE, de uma 

definição comum de empresa familiar, 

por forma a facilitar a pesquisa e a 

comparação de dados relativos às 

características e circunstâncias dessas 

empresas e às dificuldades que 

enfrentam; 

Or. en 

 

Alteração   153 

Nadine Morano 

 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 

Proposta de resolução Alteração 

10. Insta a Comissão a encomendar estudos 

que analisem a importância da propriedade 

para o sucesso e a continuidade de uma 

empresa e identifiquem os desafios 

específicos com que se confrontam as 

empresas familiares; exorta ainda a 

Comissão a recolher dados suficientes 

sobre as empresas familiares em cada um 

dos Estados-Membros, a fim de permitir 

uma comparação da situação das empresas 

familiares, além de promover o 

intercâmbio de exemplos de boas práticas; 

(Não se aplica à versão portuguesa.) 

Or. fr 

 

Alteração   154 

Anna Záborská 

 

Proposta de resolução 

N.º 10 
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Proposta de resolução Alteração 

10. Insta a Comissão a encomendar estudos 

que analisem a importância da propriedade 

para o sucesso e a continuidade de uma 

empresa e identifiquem os desafios 

específicos com que se confrontam as 

empresas familiares; exorta ainda a 

Comissão a recolher dados suficientes 

sobre as empresas familiares em cada um 

dos Estados-Membros, a fim de permitir 

uma comparação da situação das empresas 

familiares, além de promover o 

intercâmbio de exemplos de boas práticas; 

10. Convida a Comissão e os 

Estados-Membros a harmonizarem a 

legislação aplicável às empresas 

familiares na Europa; insta a Comissão a 

encomendar estudos que analisem a 

importância da propriedade para o sucesso 

e a continuidade de uma empresa e 

identifiquem os desafios específicos com 

que se confrontam as empresas familiares; 

exorta ainda a Comissão a recolher dados 

suficientes sobre as empresas familiares em 

cada um dos Estados-Membros, a fim de 

permitir uma comparação da situação das 

empresas familiares, além de promover o 

intercâmbio de exemplos de boas práticas; 

Or. en 

 

Alteração   155 

Pablo Zalba Bidegain 

 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 

Proposta de resolução Alteração 

10. Insta a Comissão a encomendar estudos 

que analisem a importância da propriedade 

para o sucesso e a continuidade de uma 

empresa e identifiquem os desafios 

específicos com que se confrontam as 

empresas familiares; exorta ainda a 

Comissão a recolher dados suficientes 

sobre as empresas familiares em cada um 

dos Estados-Membros, a fim de permitir 

uma comparação da situação das empresas 

familiares, além de promover o 

intercâmbio de exemplos de boas práticas; 

10. Insta a Comissão a definir a expressão 

«empresa familiar» à escala europeia e a 

encomendar periodicamente estudos que 

analisem a importância da propriedade para 

o sucesso e a continuidade de uma empresa 

e identifiquem os desafios específicos com 

que se confrontam as empresas familiares; 

exorta ainda a Comissão a recolher dados, 

em conformidade com a definição de 

«empresa familiar», sobre as empresas 

familiares em cada um dos 

Estados-Membros, a fim de permitir uma 

comparação da situação das empresas 

familiares, além de promover o 

intercâmbio de exemplos de boas práticas; 

Or. es 
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Alteração   156 

András Gyürk 

 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 

Proposta de resolução Alteração 

10. Insta a Comissão a encomendar estudos 

que analisem a importância da propriedade 

para o sucesso e a continuidade de uma 

empresa e identifiquem os desafios 

específicos com que se confrontam as 

empresas familiares; exorta ainda a 

Comissão a recolher dados suficientes 

sobre as empresas familiares em cada um 

dos Estados-Membros, a fim de permitir 

uma comparação da situação das empresas 

familiares, além de promover o 

intercâmbio de exemplos de boas práticas; 

10. Insta a Comissão a encomendar estudos 

regulares e financiados em suficiente 

medida que analisem a importância da 

propriedade para o sucesso e a 

continuidade de uma empresa e 

identifiquem os desafios específicos com 

que se confrontam as empresas familiares, 

bem como a desenvolver uma definição de 

empresa familiar estatisticamente viável, 

em cooperação com o Eurostat; exorta 

ainda a Comissão a recolher dados 

suficientes sobre as empresas familiares em 

cada um dos Estados-Membros, a fim de 

permitir uma comparação da situação das 

empresas familiares, bem como uma 

comparação das empresas familiares e 

das empresas não familiares, além de 

promover o intercâmbio de exemplos de 

boas práticas; 

Or. en 

 

Alteração   157 

Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 

Proposta de resolução Alteração 

10. Insta a Comissão a encomendar estudos 

que analisem a importância da propriedade 

para o sucesso e a continuidade de uma 

empresa e identifiquem os desafios 

específicos com que se confrontam as 

empresas familiares; exorta ainda a 

10. Insta a Comissão a encomendar estudos 

com financiamento regular e adequado 
que analisem a importância da propriedade 

para o sucesso e a continuidade de uma 

empresa e identifiquem os desafios 

específicos com que se confrontam as 
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Comissão a recolher dados suficientes 

sobre as empresas familiares em cada um 

dos Estados-Membros, a fim de permitir 

uma comparação da situação das empresas 

familiares, além de promover o 

intercâmbio de exemplos de boas práticas; 

empresas familiares, bem como a 

desenvolver juntamente com o Eurostat 

uma definição de empresas familiares que 

seja adequada em termos estatísticos; 

exorta ainda a Comissão a recolher dados 

suficientes sobre as empresas familiares em 

cada um dos Estados-Membros, a fim de 

permitir uma comparação da situação das 

empresas familiares, bem como entre 

empresas familiares e não familiares, 

além de promover o intercâmbio de 

exemplos de boas práticas; 

Or. de 

 

Alteração   158 

Sofia Sakorafa, Miloslav Ransdorf, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Miguel 

Urbán Crespo 

 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 

Proposta de resolução Alteração 

10. Insta a Comissão a encomendar estudos 

que analisem a importância da propriedade 

para o sucesso e a continuidade de uma 

empresa e identifiquem os desafios 

específicos com que se confrontam as 

empresas familiares; exorta ainda a 

Comissão a recolher dados suficientes 

sobre as empresas familiares em cada um 

dos Estados-Membros, a fim de permitir 

uma comparação da situação das empresas 

familiares, além de promover o 

intercâmbio de exemplos de boas práticas; 

10. Insta a Comissão a encomendar estudos 

que analisem a importância da propriedade 

para o sucesso e a continuidade de uma 

empresa e identifiquem os desafios 

específicos com que se confrontam as 

empresas familiares, bem como a 

desenvolver uma definição de empresa 

familiar estatisticamente viável, em 

cooperação com o Eurostat; exorta ainda a 

Comissão a estabelecer um quadro para a 

identificação e a quantificação de 

externalidades positivas geradas por 

empresas familiares e a recolher dados 

suficientes sobre as empresas familiares em 

cada um dos Estados-Membros, a fim de 

permitir uma comparação da situação das 

empresas familiares, bem como uma 

comparação entre as empresas familiares 

e as empresas não familiares, além de 

promover o intercâmbio de exemplos de 

boas práticas; 
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Or. en 

 

Alteração   159 

Pilar del Castillo Vera 

 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 

Proposta de resolução Alteração 

10. Insta a Comissão a encomendar 

estudos que analisem a importância da 

propriedade para o sucesso e a 

continuidade de uma empresa e 

identifiquem os desafios específicos com 

que se confrontam as empresas familiares; 

exorta ainda a Comissão a recolher dados 

suficientes sobre as empresas familiares em 

cada um dos Estados-Membros, a fim de 

permitir uma comparação da situação das 

empresas familiares, além de promover o 

intercâmbio de exemplos de boas práticas; 

10. Insta a Comissão a conduzir, de forma 

regular e com financiamento adequado, 
estudos que analisem a importância da 

propriedade para o sucesso e a 

continuidade de uma empresa e 

identifiquem os desafios específicos com 

que se confrontam as empresas familiares; 

exorta ainda a Comissão a recolher dados 

suficientes sobre as empresas familiares em 

todos os Estados-Membros, a fim de 

permitir uma comparação da situação das 

empresas familiares, além de promover o 

intercâmbio de exemplos de boas práticas; 

Or. en 

 

Alteração   160 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley 

 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 

Proposta de resolução Alteração 

10. insta a Comissão a encomendar estudos 

que analisem a importância da propriedade 

para o sucesso e a continuidade de uma 

empresa e identifiquem os desafios 

específicos com que se confrontam as 

empresas familiares; exorta ainda a 

Comissão a recolher dados suficientes 

sobre as empresas familiares em cada um 

dos Estados-Membros, a fim de permitir 

uma comparação da situação das empresas 

10. insta a Comissão a encomendar, de 

forma regular e com financiamento 

adequado, estudos que analisem a 

importância da propriedade para o sucesso 

e a continuidade de uma empresa e 

identifiquem os desafios específicos com 

que se confrontam as empresas familiares; 

exorta ainda a Comissão a recolher dados 

suficientes sobre as empresas familiares em 

cada um dos Estados-Membros, a fim de 
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familiares, além de promover o 

intercâmbio de exemplos de boas práticas; 

permitir uma comparação da situação das 

empresas familiares, bem como uma 

comparação entre as empresas familiares 

e as empresas não familiares, além de 

promover o intercâmbio de exemplos de 

boas práticas; 

Or. en 

 

Alteração   161 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 

Proposta de resolução Alteração 

10. Insta a Comissão a encomendar estudos 

que analisem a importância da propriedade 

para o sucesso e a continuidade de uma 

empresa e identifiquem os desafios 

específicos com que se confrontam as 

empresas familiares; exorta ainda a 

Comissão a recolher dados suficientes 

sobre as empresas familiares em cada um 

dos Estados-Membros, a fim de permitir 

uma comparação da situação das empresas 

familiares, além de promover o 

intercâmbio de exemplos de boas práticas; 

10. Insta a Comissão a encomendar estudos 

que analisem a importância da propriedade 

para o sucesso e a continuidade de uma 

empresa e identifiquem os desafios 

específicos com que se confrontam as 

empresas familiares; exorta ainda a 

Comissão a recolher dados suficientes 

sobre as empresas familiares em cada um 

dos Estados-Membros, a fim de permitir 

uma comparação da situação das empresas 

familiares em cada Estado-Membro e da 

situação das empresas familiares em 

relação à das não familiares, além de 

promover o intercâmbio de exemplos de 

boas práticas; 

Or. es 

 

Alteração   162 

Aldo Patriciello 

 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 

Proposta de resolução Alteração 

10. Insta a Comissão a encomendar estudos 10. Insta a Comissão a encomendar estudos 
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que analisem a importância da propriedade 

para o sucesso e a continuidade de uma 

empresa e identifiquem os desafios 

específicos com que se confrontam as 

empresas familiares; exorta ainda a 

Comissão a recolher dados suficientes 

sobre as empresas familiares em cada um 

dos Estados-Membros, a fim de permitir 

uma comparação da situação das empresas 

familiares, além de promover o 

intercâmbio de exemplos de boas práticas; 

que analisem a importância da propriedade 

para o sucesso e a continuidade de uma 

empresa e identifiquem os desafios 

específicos com que se confrontam as 

empresas familiares; exorta, além disso, a 

Comissão a recolher dados suficientes 

sobre as empresas familiares em cada um 

dos Estados-Membros, a fim de permitir 

uma comparação da situação das empresas 

familiares, além de promover o 

intercâmbio de exemplos de boas práticas; 

Or. it 

 

Alteração   163 

Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 

Proposta de resolução Alteração 

10. insta a Comissão a encomendar estudos 

que analisem a importância da propriedade 

para o sucesso e a continuidade de uma 

empresa e identifiquem os desafios 

específicos com que se confrontam as 

empresas familiares; exorta ainda a 

Comissão a recolher dados suficientes 

sobre as empresas familiares em cada um 

dos Estados-Membros, a fim de permitir 

uma comparação da situação das empresas 

familiares, além de promover o 

intercâmbio de exemplos de boas práticas; 

10. insta a Comissão a encomendar estudos 

que analisem a importância da propriedade 

para o sucesso e a continuidade de uma 

empresa e identifiquem os desafios 

específicos com que se confrontam as 

empresas familiares de pequena dimensão; 

exorta ainda a Comissão a recolher dados 

suficientes sobre as empresas familiares em 

cada um dos Estados-Membros, a fim de 

permitir uma comparação da situação das 

empresas familiares, além de promover o 

intercâmbio de exemplos de boas práticas; 

Or. en 

 

Alteração   164 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 



 

PE552.105v01-00 84/106 AM\1055556PT.doc 

PT 

Proposta de resolução Alteração 

10. Insta a Comissão a encomendar estudos 

que analisem a importância da propriedade 

para o sucesso e a continuidade de uma 

empresa e identifiquem os desafios 

específicos com que se confrontam as 

empresas familiares; exorta ainda a 

Comissão a recolher dados suficientes 

sobre as empresas familiares em cada um 

dos Estados-Membros, a fim de permitir 

uma comparação da situação das empresas 

familiares, além de promover o 

intercâmbio de exemplos de boas práticas; 

10. Insta a Comissão a encomendar estudos 

contínuos que analisem a importância da 

propriedade para o sucesso e a 

continuidade de uma empresa, de modo 

que identifiquem os desafios específicos 

com que se confrontam as empresas 

familiares; exorta ainda a Comissão a 

recolher dados suficientes sobre as 

empresas familiares em cada um dos 

Estados-Membros, a fim de permitir uma 

comparação da situação das empresas 

familiares, além de promover o 

intercâmbio de exemplos de boas práticas; 

Or. it 

 

Alteração   165 

Krišjānis Kariņš 

 

Proposta de resolução 

N.º 10-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 10-A. Exorta a Comissão a criar uma 

definição de empresa familiar 

juridicamente vinculativa em toda a 

Europa, que tenha em conta as diferentes 

circunstâncias das empresas familiares 

nos vários Estados-Membros; 

Or. en 

 

Alteração   166 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposta de resolução 

N.º 10-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 10-A. Insta a Comissão a elaborar, 



 

AM\1055556PT.doc 85/106 PE552.105v01-00 

 PT 

juntamente com o Eurostat, uma 

definição de empresa familiar que permita 

recolher dados comparáveis nos vários 

Estados-Membros sobre a situação 

particular das empresas familiares; 

Or. es 

 

Alteração   167 

Dario Tamburrano 

 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 

Proposta de resolução Alteração 

11. Insta a Comissão a preparar uma 

avaliação de impacto sobre a possibilidade 

de uma alteração da definição europeia 

de PME, que data de 2003, substituindo 

os critérios puramente quantitativos por 

critérios qualitativos, que tenham também 

em conta o regime de propriedade da 

empresa e respeitem a interligação de 

propriedade, controlo e direção, e, de um 

modo geral, o caráter personalizado da 

governação da empresa, bem como o 

impacto que essa alteração teria nas 

empresas familiares, nomeadamente em 

matéria de auxílios estatais e de 

elegibilidade das empresas; 

Suprimido 

Or. it 

 

Alteração   168 

David Borrelli 

 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 

Proposta de resolução Alteração 

11. Insta a Comissão a preparar uma 

avaliação de impacto sobre a possibilidade 

11. Insta a Comissão a preparar uma 

avaliação de impacto sobre a possibilidade 
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de uma alteração da definição europeia de 

PME, que data de 2003, substituindo os 

critérios puramente quantitativos por 

critérios qualitativos, que tenham também 

em conta o regime de propriedade da 

empresa e respeitem a interligação de 

propriedade, controlo e direção, e, de um 

modo geral, o caráter personalizado da 

governação da empresa, bem como o 

impacto que essa alteração teria nas 

empresas familiares, nomeadamente em 

matéria de auxílios estatais e de 

elegibilidade das empresas; 

de um alargamento da definição europeia 

de PME; 

Or. it 

 

Alteração   169 

Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 

Proposta de resolução Alteração 

11. Insta a Comissão a preparar uma 

avaliação de impacto sobre a possibilidade 

de uma alteração da definição europeia de 

PME, que data de 2003, substituindo os 

critérios puramente quantitativos por 
critérios qualitativos, que tenham também 

em conta o regime de propriedade da 

empresa e respeitem a interligação de 

propriedade, controlo e direção, e, de um 

modo geral, o caráter personalizado da 

governação da empresa, bem como o 

impacto que essa alteração teria nas 

empresas familiares, nomeadamente em 

matéria de auxílios estatais e de 

elegibilidade das empresas; 

11. Insta a Comissão a preparar uma 

avaliação de impacto sobre a possibilidade 

de aperfeiçoar a definição europeia de 

PME, que data de 2003, de modo que 

inclua critérios qualitativos que tenham 

também em conta o regime de propriedade 

da empresa e respeitem a interligação de 

propriedade, controlo e direção; 

Or. en 

 

Alteração   170 
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Sofia Sakorafa, Miloslav Ransdorf, Neoklis Sylikiotis, Miguel Urbán Crespo 

 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 

Proposta de resolução Alteração 

11. Insta a Comissão a preparar uma 

avaliação de impacto sobre a possibilidade 

de uma alteração da definição europeia de 

PME, que data de 2003, substituindo os 

critérios puramente quantitativos por 

critérios qualitativos, que tenham também 

em conta o regime de propriedade da 

empresa e respeitem a interligação de 

propriedade, controlo e direção, e, de um 

modo geral, o caráter personalizado da 

governação da empresa, bem como o 

impacto que essa alteração teria nas 

empresas familiares, nomeadamente em 

matéria de auxílios estatais e de 

elegibilidade das empresas; 

11. Insta a Comissão a preparar uma 

avaliação de impacto sobre a possibilidade 

de uma alteração da definição europeia de 

PME, que data de 2003, que tenha também 

em conta o regime de propriedade da 

empresa e respeite a interligação de 

propriedade, controlo e direção, e, de um 

modo geral, o caráter personalizado da 

governação da empresa, bem como o 

impacto que essa alteração teria nas 

empresas familiares; 

Or. en 

 

Alteração   171 

Pavel Telička 

 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 

Proposta de resolução Alteração 

11. Insta a Comissão a preparar uma 

avaliação de impacto sobre a possibilidade 

de uma alteração da definição europeia de 

PME, que data de 2003, substituindo os 

critérios puramente quantitativos por 

critérios qualitativos, que tenham também 

em conta o regime de propriedade da 

empresa e respeitem a interligação de 

propriedade, controlo e direção, e, de um 

modo geral, o caráter personalizado da 

governação da empresa, bem como o 

impacto que essa alteração teria nas 

empresas familiares, nomeadamente em 

11. Insta a Comissão a equacionar uma 

alteração da definição europeia de PME, 

que data de 2003, substituindo os critérios 

puramente quantitativos por critérios 

qualitativos, que tenham também em conta 

o regime de propriedade da empresa e 

respeitem a interligação de propriedade, 

controlo e direção, e, de um modo geral, o 

caráter personalizado da governação da 

empresa, bem como o impacto que essa 

alteração teria nas empresas familiares, 

nomeadamente em matéria de auxílios 

estatais e de elegibilidade das empresas; 
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matéria de auxílios estatais e de 

elegibilidade das empresas; 

Or. en 

 

Alteração   172 

Aldo Patriciello 

 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 

Proposta de resolução Alteração 

11. Insta a Comissão a preparar uma 

avaliação de impacto sobre a possibilidade 

de uma alteração da definição europeia de 

PME, que data de 2003, substituindo os 

critérios puramente quantitativos por 

critérios qualitativos, que tenham também 

em conta o regime de propriedade da 

empresa e respeitem a interligação de 

propriedade, controlo e direção, e, de um 

modo geral, o caráter personalizado da 

governação da empresa, bem como o 

impacto que essa alteração teria nas 

empresas familiares, nomeadamente em 

matéria de auxílios estatais e de 

elegibilidade das empresas; 

11. Insta a Comissão a preparar uma 

avaliação de impacto sobre a possibilidade 

de uma alteração da definição europeia de 

PME, que data de 2003, incluindo não só 

os critérios puramente quantitativos como 

os critérios qualitativos, que tenham 

também em conta o regime de propriedade 

da empresa e respeitem a interligação de 

propriedade, controlo e direção, e, de um 

modo geral, o caráter personalizado da 

governação da empresa, bem como o 

impacto que essa alteração teria nas 

empresas familiares, nomeadamente em 

matéria de auxílios estatais e 

de possibilidade de subsidiar as empresas; 

Or. it 

 

Alteração   173 

Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 

Proposta de resolução Alteração 

11. Insta a Comissão a preparar uma 

avaliação de impacto sobre a possibilidade 

de uma alteração da definição europeia de 

PME, que data de 2003, substituindo os 

critérios puramente quantitativos por 

11. Insta a Comissão a preparar uma 

avaliação de impacto sobre a possibilidade 

de um alargamento da definição europeia 

de PME, que data de 2003, substituindo os 

critérios puramente quantitativos por 
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critérios qualitativos, que tenham também 

em conta o regime de propriedade da 

empresa e respeitem a interligação de 

propriedade, controlo e direção, e, de um 

modo geral, o caráter personalizado da 

governação da empresa, bem como o 

impacto que essa alteração teria nas 

empresas familiares, nomeadamente em 

matéria de auxílios estatais e de 

elegibilidade das empresas; 

critérios qualitativos, que tenham também 

em conta o regime de propriedade da 

empresa e respeitem a interligação de 

propriedade, controlo e direção, bem como 

a junção de risco e de responsabilidade 

numa só entidade, e, de um modo geral, o 

caráter personalizado da governação da 

empresa, bem como o impacto que essa 

alteração teria nas empresas familiares, 

nomeadamente em matéria de auxílios 

estatais e de elegibilidade das empresas; 

Or. de 

 

Alteração   174 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 

Proposta de resolução Alteração 

11. Insta a Comissão a preparar uma 

avaliação de impacto sobre a possibilidade 

de uma alteração da definição europeia de 

PME, que data de 2003, substituindo os 

critérios puramente quantitativos por 

critérios qualitativos, que tenham também 

em conta o regime de propriedade da 

empresa e respeitem a interligação de 

propriedade, controlo e direção, e, de um 

modo geral, o caráter personalizado da 

governação da empresa, bem como o 

impacto que essa alteração teria nas 

empresas familiares, nomeadamente em 

matéria de auxílios estatais e de 

elegibilidade das empresas; 

11. Insta a Comissão a preparar uma 

avaliação de impacto sobre a possibilidade 

de uma alteração da definição europeia de 

PME, que data de 2003, substituindo os 

critérios puramente quantitativos por 

critérios qualitativos, que tenham também 

em conta a responsabilidade social da 

empresa, o regime de propriedade da 

empresa e respeitem a interligação de 

propriedade, controlo e direção, e, de um 

modo geral, o caráter personalizado da 

governação da empresa, bem como o 

impacto que essa alteração teria nas 

empresas familiares, nomeadamente em 

matéria de auxílios estatais e de 

elegibilidade das empresas; 

Or. es 

 

Alteração   175 

Patrizia Toia 
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Proposta de resolução 

N.º 11 

 

Proposta de resolução Alteração 

11. Insta a Comissão a preparar uma 

avaliação de impacto sobre a possibilidade 

de uma alteração da definição europeia de 

PME, que data de 2003, substituindo os 

critérios puramente quantitativos por 

critérios qualitativos, que tenham também 

em conta o regime de propriedade da 

empresa e respeitem a interligação de 

propriedade, controlo e direção, e, de um 

modo geral, o caráter personalizado da 

governação da empresa, bem como o 

impacto que essa alteração teria nas 

empresas familiares, nomeadamente em 

matéria de auxílios estatais e de 

elegibilidade das empresas; 

11. Insta a Comissão a preparar uma 

avaliação de impacto sobre a possibilidade 

de uma alteração da definição europeia de 

PME, considerando aspetos relacionados 

com o caráter personalizado da 

governação da empresa e com a 

participação dos trabalhadores na gestão 

das atividades empresariais, bem como o 

impacto que essa alteração teria nas 

empresas familiares, nomeadamente em 

matéria de auxílios estatais e de 

elegibilidade das empresas; 

Or. it 

 

Alteração   176 

Anne Sander 

 

Proposta de resolução 

N.º 11-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 11-A. Alerta a Comissão para o facto de 

as empresas familiares serem, na sua 

maioria, PME, sendo assim fundamental 

aplicar o princípio «Think Small First» 

(pensar primeiro em pequena escala), a 

fim de adaptar melhor a legislação 

europeia às realidades e necessidades 

destas empresas, permitindo-lhes 

beneficiar de programas de ajuda e 

dispositivos de diminuição dos encargos 

administrativos; 

Or. fr 
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Alteração   177 

Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 12 

 

Proposta de resolução Alteração 

12. Exorta a Comissão a estabelecer 

entretanto, no âmbito da sua avaliação do 

impacto da regulamentação, um «teste 

empresas familiares» com base no teste 

PME, a fim de se poder identificar 

antecipadamente os efeitos de certos atos 

legislativos nas empresas familiares, 

evitando-lhes, desse modo, procedimentos 

burocráticos dispensáveis; 

12. Exorta a Comissão a determinar, no 

âmbito da sua avaliação do impacto da 

regulamentação, conforme apropriado, os 

efeitos de certos atos legislativos nas 

empresas familiares; 

Or. en 

 

Alteração   178 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley 

 

Proposta de resolução 

N.º 12 

 

Proposta de resolução Alteração 

12. Exorta a Comissão a estabelecer 

entretanto, no âmbito da sua avaliação do 

impacto da regulamentação, um «teste 

empresas familiares» com base no teste 

PME, a fim de se poder identificar 

antecipadamente os efeitos de certos atos 

legislativos nas empresas familiares, 

evitando-lhes, desse modo, procedimentos 

burocráticos dispensáveis; 

12. Exorta a Comissão a estabelecer 

entretanto, no âmbito da sua avaliação do 

impacto da regulamentação, um «teste 

empresas familiares» com base no teste 

PME, a fim de se poder identificar 

antecipadamente os efeitos de certos atos 

legislativos nas empresas familiares, 

evitando-lhes, desse modo, procedimentos 

burocráticos dispensáveis, com especial 

atenção para o efeito combinado da 

aplicação do direito das sociedades e do 

direito privado; 

Or. en 
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Alteração   179 

Krišjānis Kariņš 

 

Proposta de resolução 

N.º 12 

 

Proposta de resolução Alteração 

12. Exorta a Comissão a estabelecer 

entretanto, no âmbito da sua avaliação do 

impacto da regulamentação, um «teste 

empresas familiares» com base no teste 

PME, a fim de se poder identificar 

antecipadamente os efeitos de certos atos 

legislativos nas empresas familiares, 

evitando-lhes, desse modo, procedimentos 

burocráticos dispensáveis; 

12. Exorta a Comissão a estabelecer 

entretanto, no âmbito da sua avaliação do 

impacto da regulamentação, um «teste 

empresas familiares» com base no teste 

PME, a fim de se poder identificar 

antecipadamente os efeitos de certos atos 

legislativos nas empresas familiares, 

evitando-lhes, desse modo, procedimentos 

burocráticos dispensáveis e entraves 

excessivos; 

Or. en 

 

Alteração   180 

Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Proposta de resolução 

N.º 12 

 

Proposta de resolução Alteração 

12. Exorta a Comissão a estabelecer 

entretanto, no âmbito da sua avaliação do 

impacto da regulamentação, um «teste 

empresas familiares» com base no teste 

PME, a fim de se poder identificar 

antecipadamente os efeitos de certos atos 

legislativos nas empresas familiares, 

evitando-lhes, desse modo, procedimentos 

burocráticos dispensáveis; 

12. Exorta a Comissão a estabelecer 

entretanto, no âmbito da sua avaliação do 

impacto da regulamentação, um «teste 

empresas familiares» (especialmente para 

políticas no domínio da propriedade ou 

das estruturas de gestão, por exemplo) 
com base no teste PME, que dê especial 

atenção aos efeitos combinados do direito 

das sociedades e do direito privado, a fim 

de se poder identificar antecipadamente os 

efeitos de certos atos legislativos nas 

empresas familiares, evitando-lhes, desse 

modo, procedimentos burocráticos 

dispensáveis; 

Or. de 
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Alteração   181 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Proposta de resolução 

N.º 12 

 

Proposta de resolução Alteração 

12. Exorta a Comissão a estabelecer 

entretanto, no âmbito da sua avaliação do 

impacto da regulamentação, um «teste 

empresas familiares» com base no teste 

PME, a fim de se poder identificar 

antecipadamente os efeitos de certos atos 

legislativos nas empresas familiares, 

evitando-lhes, desse modo, procedimentos 

burocráticos dispensáveis; 

12. Exorta a Comissão a estabelecer 

entretanto, no âmbito da sua avaliação do 

impacto da regulamentação (para políticas 

relativas por exemplo à propriedade, à 

estrutura de governação ou à 

privacidade), um «teste empresas 

familiares» com base no teste PME, a fim 

de se poder identificar antecipadamente os 

efeitos de certos atos legislativos nas 

empresas familiares, evitando-lhes, desse 

modo, procedimentos burocráticos 

dispensáveis, e prestando especial atenção 

aos efeitos combinados da legislação em 

matéria de direito das sociedades e em 

matéria de direito privado; 

Or. it 

 

Alteração   182 

Sofia Sakorafa, Miloslav Ransdorf, Neoklis Sylikiotis, Miguel Urbán Crespo 

 

Proposta de resolução 

N.º 12 

 

Proposta de resolução Alteração 

12. Exorta a Comissão a estabelecer 

entretanto, no âmbito da sua avaliação do 

impacto da regulamentação, um «teste 

empresas familiares» com base no teste 

PME, a fim de se poder identificar 

antecipadamente os efeitos de certos atos 

legislativos nas empresas familiares, 

evitando-lhes, desse modo, procedimentos 

burocráticos dispensáveis; 

12. Exorta a Comissão a estabelecer 

entretanto, no âmbito da sua avaliação do 

impacto da regulamentação, um «teste 

empresas familiares» com base no teste 

PME, a fim de se poder identificar 

antecipadamente os efeitos de certos atos 

legislativos nas empresas familiares, 

evitando-lhes, desse modo, procedimentos 

burocráticos dispensáveis, com especial 

atenção para o efeito combinado da 
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aplicação do direito das sociedades e do 

direito privado; 

Or. en 

 

Alteração   183 

Esther de Lange 

 

Proposta de resolução 

N.º 12-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 12-A. Observa que as disparidades 

existentes no domínio, por exemplo, da 

legislação em matéria fiscal, dos regimes 

de subvenção ou da aplicação da 

legislação europeia em países vizinhos 

podem causar problemas nas regiões 

fronteiriças para os empresários, 

nomeadamente os que possuem empresas 

familiares; insta, por conseguinte, os 

Estados-Membros a reverem a legislação 

nacional proposta e o método de 

aplicação da legislação europeia proposto 

para avaliarem as consequências para os 

empresários, sobretudo os que possuem 

empresas familiares, nas regiões 

fronteiriças; 

Or. nl 

Alteração   184 

Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 

Proposta de resolução Alteração 

13. Insta a Comissão a constituir a nível 

interno um grupo de trabalho permanente 

que se ocupe especificamente das 

necessidades e peculiaridades das 

empresas familiares, apresente 

Suprimido 
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regularmente relatórios ao Parlamento e 

aos Estados-Membros e esteja à 

disposição das empresas familiares como 

interlocutor ao nível europeu para 

questões específicas, nomeadamente as 

que se relacionam com a legislação 

europeia; 

Or. en 

 

Alteração   185 

Pablo Zalba Bidegain 

 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 

Proposta de resolução Alteração 

13. Insta a Comissão a constituir a nível 

interno um grupo de trabalho permanente 

que se ocupe especificamente das 

necessidades e peculiaridades das empresas 

familiares, apresente regularmente 

relatórios ao Parlamento e aos 

Estados-Membros e esteja à disposição das 

empresas familiares como interlocutor ao 

nível europeu para questões específicas, 

nomeadamente as que se relacionam com a 

legislação europeia; 

13. Insta a Comissão a constituir a nível 

interno um grupo de alto nível que defina 

as bases para um grupo de trabalho 

permanente que se ocupe especificamente 

das necessidades e peculiaridades das 

empresas familiares, apresente 

regularmente relatórios ao Parlamento e 

aos Estados-Membros e esteja à disposição 

das empresas familiares como interlocutor 

ao nível europeu para questões específicas, 

nomeadamente as que se relacionam com a 

legislação europeia; 

Or. es 

 

Alteração   186 

Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 

Proposta de resolução Alteração 

13. Insta a Comissão a constituir a nível 

interno um grupo de trabalho permanente 

que se ocupe especificamente das 

13. Insta a Comissão a criar um grupo de 

alto nível para a definição da tarefa de um 

grupo de trabalho interno permanente que 
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necessidades e peculiaridades das empresas 

familiares, apresente regularmente 

relatórios ao Parlamento e aos Estados-

Membros e esteja à disposição das 

empresas familiares como interlocutor ao 

nível europeu para questões específicas, 

nomeadamente as que se relacionam com a 

legislação europeia; 

se ocupe especificamente das necessidades 

e peculiaridades das empresas familiares, 

apresente regularmente relatórios ao 

Parlamento e aos Estados-Membros e 

esteja à disposição das empresas familiares 

como interlocutor ao nível europeu para 

questões específicas, nomeadamente as que 

se relacionam com a legislação europeia; 

Or. de 

 

Alteração   187 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 

Proposta de resolução Alteração 

13. Insta a Comissão a constituir a nível 

interno um grupo de trabalho permanente 

que se ocupe especificamente das 

necessidades e peculiaridades das empresas 

familiares, apresente regularmente 

relatórios ao Parlamento e aos 

Estados-Membros e esteja à disposição das 

empresas familiares como interlocutor ao 

nível europeu para questões específicas, 

nomeadamente as que se relacionam com a 

legislação europeia; 

13. Insta a Comissão a constituir a nível 

interno um grupo de trabalho permanente 

que se ocupe especificamente das 

necessidades e peculiaridades das empresas 

familiares, apresente regularmente 

relatórios ao Parlamento e aos 

Estados-Membros e esteja à disposição das 

empresas familiares como interlocutor ao 

nível europeu para questões específicas, 

nomeadamente as que se relacionam com a 

legislação europeia e o acesso aos 

financiamentos europeus; 

Or. it 

 

Alteração   188 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Pavel Telička 

 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 

Proposta de resolução Alteração 

13. Insta a Comissão a constituir a nível 

interno um grupo de trabalho permanente 

13. Insta a Comissão a constituir a nível 

interno um grupo de trabalho permanente 
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que se ocupe especificamente das 

necessidades e peculiaridades das empresas 

familiares, apresente regularmente 

relatórios ao Parlamento e aos 

Estados-Membros e esteja à disposição das 

empresas familiares como interlocutor ao 

nível europeu para questões específicas, 

nomeadamente as que se relacionam com a 

legislação europeia; 

que se ocupe especificamente das 

necessidades e peculiaridades das empresas 

familiares, apresente regularmente 

relatórios ao Parlamento e aos 

Estados-Membros, esteja à disposição das 

empresas familiares como interlocutor ao 

nível europeu para questões específicas, 

nomeadamente as que se relacionam com a 

legislação europeia, incentive o 

intercâmbio de boas práticas entre as 

empresas familiares dos 

Estados-Membros e divulgue orientações, 

textos normalizados e soluções para 

ajudar as empresas familiares a 

ultrapassarem os seus problemas 

específicos; 

Or. en 

 

Alteração   189 

Patrizia Toia 

 

Proposta de resolução 

N.º 13-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 13-A. Insta a Comissão a apoiar todos os 

tipos de novo empreendedorismo, 

incluindo a transformação de empresas 

em crise em sociedades cooperativas, 

permitindo aos trabalhadores criarem 

alternativas de emprego e salvaguardarem 

as competências adquiridas; 

Or. it 

 

Alteração   190 

Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposta de resolução 

N.º 14 
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Proposta de resolução Alteração 

14. Exorta a Comissão a fomentar o 

espírito empresarial em toda a UE e a 

criar um ambiente de excelência ao nível 

económico; 

14. Exorta a Comissão a rever a sua 

estratégia e a tomar finalmente as 

medidas protecionistas necessárias para 

permitir às PME familiares dar resposta 

aos desafios colocados pela concorrência 

extracomunitária; 

Or. fr 

Alteração   191 

Pilar del Castillo Vera 

 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 

Proposta de resolução Alteração 

14. Exorta a Comissão a fomentar o 

espírito empresarial em toda a UE e a criar 

um ambiente de excelência ao nível 

económico; 

14. Exorta a Comissão a fomentar o 

espírito empresarial e a reforçar a noção 

da importância dos valores e da formação 

para a transmissão bem-sucedida da 

liderança de empresas familiares de 

geração para geração em toda a UE e a 

criar um ambiente de excelência ao nível 

económico; 

Or. en 

 

Alteração   192 

András Gyürk 

 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 

Proposta de resolução Alteração 

14. Exorta a Comissão a fomentar o 

espírito empresarial em toda a UE e a criar 

um ambiente de excelência ao nível 

económico; 

14. Exorta a Comissão a fomentar o 

espírito empresarial em toda a UE e a criar 

um ambiente favorável à excelência 

empresarial; 

Or. en 
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Alteração   193 

Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 

Proposta de resolução Alteração 

14. Exorta a Comissão a fomentar o 

espírito empresarial em toda a UE e a criar 

um ambiente de excelência ao nível 

económico; 

14. Exorta a Comissão a fomentar o 

espírito empresarial em toda a UE e a criar 

um ambiente positivo de excelência ao 

nível económico; 

Or. de 

 

Alteração   194 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Pavel Telička 

 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 

Proposta de resolução Alteração 

14. Exorta a Comissão a fomentar o 

espírito empresarial em toda a UE e a criar 

um ambiente de excelência ao nível 

económico; 

14. Exorta a Comissão a fomentar o 

espírito empresarial em toda a UE e a criar 

um ambiente favorável à excelência 

empresarial; 

Or. en 

 

Alteração   195 

Sofia Sakorafa, Miloslav Ransdorf, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Miguel 

Urbán Crespo 

 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 

Proposta de resolução Alteração 

14. Exorta a Comissão a fomentar o 

espírito empresarial em toda a UE e a criar 

um ambiente de excelência ao nível 

económico; 

14. Exorta a Comissão a fomentar o 

espírito empresarial em toda a UE e a criar 

um ambiente favorável à excelência 

empresarial; 
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Or. en 

 

Alteração   196 

Krišjānis Kariņš 

 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 

Proposta de resolução Alteração 

14. Exorta a Comissão a fomentar o 

espírito empresarial em toda a UE e a criar 

um ambiente de excelência ao nível 

económico; 

14. Exorta a Comissão a fomentar o 

espírito empresarial em toda a UE, tendo 

presente a importância das empresas 

familiares na economia da UE, e a criar 

um ambiente de excelência ao nível 

económico; 

Or. en 

 

Alteração   197 

Theresa Griffin, Eva Kaili 

 

Proposta de resolução 

N.º 14-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 14-A. Insta a Comissão a ponderar a 

introdução de uma recolha de dados 

específica das empresas familiares, o que 

iria possibilitar a prestação de uma 

assistência melhorada e mais vocacionada 

para essas empresas, bem como a criação 

de estruturas de apoio e de financiamento 

adequadas; 

Or. en 

 

Alteração   198 

Eva Kaili 

 

Proposta de resolução 
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N.º 14-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 14-A. Exorta a Comissão a disseminar o 

modelo de negócios familiar em toda a 

UE e a facilitar a criação de pontos de 

atendimento e de estruturas 

administrativas de balcão único para as 

empresas familiares; 

Or. en 

 

Alteração   199 

Eva Kaili 

 

Proposta de resolução 

N.º 14-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 14-B. Insta a Comissão a promover o 

desenvolvimento de grupos de defesa dos 

interesses das empresas familiares nos 

Estados-Membros em que esses interesses 

não estejam suficiente e eficientemente 

representados e a apoiar esses grupos; 

Or. en 

 

Alteração   200 

Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 

Proposta de resolução Alteração 

15. Insta a Comissão a elaborar uma 

comunicação que analise o papel das 

empresas familiares, tendo em vista um 

reforço da competitividade da economia 

europeia até 2020, bem como um roteiro 

Suprimido 
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em que se discriminem as medidas que 

podem revigorar as empresas familiares 

da UE em termos do seu contexto 

económico e do seu desenvolvimento; 

Or. en 

 

Alteração   201 

Pablo Zalba Bidegain 

 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 

Proposta de resolução Alteração 

15. Insta a Comissão a elaborar uma 

comunicação que analise o papel das 

empresas familiares, tendo em vista um 

reforço da competitividade da economia 

europeia até 2020, bem como um roteiro 

em que se discriminem as medidas que 

podem revigorar as empresas familiares da 

UE em termos do seu contexto económico 

e do seu desenvolvimento; 

(Não se aplica à versão portuguesa.) 

Or. es 

 

Alteração   202 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley 

 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 

Proposta de resolução Alteração 

15. Insta a Comissão a elaborar uma 

comunicação que analise o papel das 

empresas familiares, tendo em vista um 

reforço da competitividade da economia 

europeia até 2020, bem como um roteiro 

em que se discriminem as medidas que 

podem revigorar as empresas familiares da 

UE em termos do seu contexto económico 

e do seu desenvolvimento; 

15. Insta a Comissão a elaborar com 

urgência uma comunicação sobre as 

empresas familiares, tendo em vista um 

reforço da competitividade da economia 

europeia até 2020, bem como um roteiro 

em que se discriminem as medidas que 

podem revigorar as empresas familiares da 

UE em termos do seu contexto económico 

e do seu desenvolvimento; 
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Or. en 

 

Alteração   203 

Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 

Proposta de resolução Alteração 

15. Insta a Comissão a elaborar uma 

comunicação que analise o papel das 

empresas familiares, tendo em vista um 

reforço da competitividade da economia 

europeia até 2020, bem como um roteiro 

em que se discriminem as medidas que 

podem revigorar as empresas familiares da 

UE em termos do seu contexto económico 

e do seu desenvolvimento; 

15. Insta a Comissão a elaborar, assim que 

possível, uma comunicação que analise o 

papel das empresas familiares, tendo em 

vista um reforço da competitividade da 

economia europeia até 2020, bem como um 

roteiro em que se discriminem as medidas 

que podem revigorar as empresas 

familiares da UE em termos do seu 

contexto económico e do seu 

desenvolvimento; 

Or. de 

Alteração   204 

András Gyürk 

 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 

Proposta de resolução Alteração 

15. Insta a Comissão a elaborar uma 

comunicação que analise o papel das 

empresas familiares, tendo em vista um 

reforço da competitividade da economia 

europeia até 2020, bem como um roteiro 

em que se discriminem as medidas que 

podem revigorar as empresas familiares da 

UE em termos do seu contexto económico 

e do seu desenvolvimento; 

15. Insta a Comissão a elaborar com 

urgência uma comunicação que analise o 

papel das empresas familiares, tendo em 

vista um reforço da competitividade da 

economia europeia até 2020, bem como um 

roteiro em que se discriminem as medidas 

que podem revigorar as empresas 

familiares da UE em termos do seu 

contexto económico e do seu 

desenvolvimento; 

Or. en 
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Alteração   205 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 

Proposta de resolução Alteração 

15. Insta a Comissão a elaborar uma 

comunicação que analise o papel das 

empresas familiares, tendo em vista um 

reforço da competitividade da economia 

europeia até 2020, bem como um roteiro 

em que se discriminem as medidas que 

podem revigorar as empresas familiares da 

UE em termos do seu contexto económico 

e do seu desenvolvimento; 

15. Insta a Comissão a elaborar 

urgentemente uma comunicação sobre o 

papel das empresas familiares, tendo em 

vista um reforço da competitividade da 

economia europeia até 2020, bem como um 

roteiro em que se discriminem as medidas 

que podem revigorar as empresas 

familiares da UE em termos do seu 

contexto económico e do seu 

desenvolvimento; 

Or. it 

Alteração   206 

Sofia Sakorafa, Miloslav Ransdorf, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Miguel 

Urbán Crespo 

 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 

Proposta de resolução Alteração 

15. Insta a Comissão a elaborar uma 

comunicação que analise o papel das 

empresas familiares, tendo em vista um 

reforço da competitividade da economia 

europeia até 2020, bem como um roteiro 

em que se discriminem as medidas que 

podem revigorar as empresas familiares da 

UE em termos do seu contexto económico 

e do seu desenvolvimento; 

15. Insta a Comissão a elaborar com 

urgência uma comunicação sobre as 

empresas familiares, tendo em vista um 

reforço da competitividade da economia 

europeia até 2020, bem como um roteiro 

em que se discriminem as medidas que 

podem revigorar as empresas familiares da 

UE em termos do seu contexto económico 

e do seu desenvolvimento e que promova 

uma maior sensibilização para as 

características específicas das empresas 

familiares e os desafios a superar; 

Or. en 

 

Alteração   207 
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Pilar del Castillo Vera 

 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 

Proposta de resolução Alteração 

15. Insta a Comissão a elaborar uma 

comunicação que analise o papel das 

empresas familiares, tendo em vista um 

reforço da competitividade da economia 

europeia até 2020, bem como um roteiro 

em que se discriminem as medidas que 

podem revigorar as empresas familiares da 

UE em termos do seu contexto económico 

e do seu desenvolvimento; 

15. Insta a Comissão a elaborar com 

urgência uma comunicação que analise o 

papel das empresas familiares, tendo em 

vista um reforço da competitividade da 

economia europeia até 2020, com a 

atribuição de financiamento adequado, 
bem como um roteiro em que se 

discriminem as medidas que podem 

revigorar as empresas familiares da UE em 

termos do seu contexto económico e do seu 

desenvolvimento; 

Or. en 

 

Alteração   208 

Krišjānis Kariņš 

 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 

Proposta de resolução Alteração 

15. Insta a Comissão a elaborar uma 

comunicação que analise o papel das 

empresas familiares, tendo em vista um 

reforço da competitividade da economia 

europeia até 2020, bem como um roteiro 

em que se discriminem as medidas que 

podem revigorar as empresas familiares da 

UE em termos do seu contexto económico 

e do seu desenvolvimento; 

15. Insta a Comissão a elaborar uma 

comunicação que analise o papel das 

empresas familiares, tendo em vista um 

reforço da competitividade e do 

crescimento da economia europeia 

até 2020, bem como um roteiro em que se 

discriminem as medidas que podem 

revigorar as empresas familiares da UE em 

termos do seu contexto económico e do seu 

desenvolvimento; 

Or. en 

 

Alteração   209 

José Blanco López 
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Proposta de resolução 

N.º 15 

 

Proposta de resolução Alteração 

15. Insta a Comissão a elaborar uma 

comunicação que analise o papel das 

empresas familiares, tendo em vista um 

reforço da competitividade da economia 

europeia até 2020, bem como um roteiro 

em que se discriminem as medidas que 

podem revigorar as empresas familiares da 

UE em termos do seu contexto económico 

e do seu desenvolvimento; 

15. Insta a Comissão a elaborar uma 

comunicação que analise o papel das 

empresas familiares, tendo em vista um 

reforço da competitividade da economia 

europeia até 2020, bem como um roteiro 

em que se discriminem as medidas que 

podem revigorar as empresas familiares da 

UE em termos do seu contexto económico, 

do seu desenvolvimento e do reforço da 

sua competitividade, internacionalização 

e criação de emprego; 

Or. es 

Alteração   210 

Sofia Sakorafa, Miloslav Ransdorf, Neoklis Sylikiotis, Miguel Urbán Crespo 

 

Proposta de resolução 

N.º 15-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 15-A. Insta a Comissão a publicar 

urgentemente convites à apresentação de 

propostas no quadro dos programas 

Horizonte 2020, COSME e Erasmus (para 

jovens empresários) incidindo sobre os 

problemas específicos com que se 

confrontam as empresas familiares que 

são PME; exorta a Comissão e os 

Estados-Membros a coordenarem a 

especificação e a ativação dos Acordos de 

Parceria e dos programas operacionais 

associados no quadro do atual período de 

programação da política de coesão da UE 

em benefício das empresas familiares que 

são PME, em especial nos 

Estados-Membros devastados pela crise; 

Or. en 

 


