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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão da Indústria, da 
Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Recorda que as pequenas e médias empresas (PME) desempenham um papel fundamental 
na economia europeia e promovem a estabilidade social e que as PME são cruciais para a 
consecução de um crescimento mais forte e mais duradouro, uma maior flexibilidade e a 
criação de novos postos de trabalho e de melhor qualidade e dum maior número de lugares 
de formação; recorda que as PME garantem também uma ligação vital entre as realidades 
da produção e a sua dimensão territorial, permitindo gerir os fenómenos de deslocalização 
da produção que muitas vezes originam problemas de desemprego;

2. Entende, neste contexto, que a deslocalização de empresas que acarrete a perda de postos 
de trabalho não deveria ser promovida através da utilização de fundos comunitários;

3. Considera que a nova parceria para o crescimento e o emprego realça, em especial, a 
necessidade de melhorar o ambiente das empresas, reconhecendo e incentivando, 
nomeadamente através dos programas europeus, os diversos tipos de zonas industriais e de 
agrupamentos existentes e tendo seriamente em consideração as suas características 
específicas, problemas e expectativas, bem como a necessidade de lhes garantir o apoio 
adequado, não tanto sob a forma de subvenções mas sobretudo através de uma ajuda à 
"auto-ajuda";

4. Assinala que as PME são a pedra angular da coesão económica e social pois empregam 
mais de 75 milhões de pessoas em toda a UE, contribuindo, nalguns sectores industriais, 
para 80% do emprego; sublinha que deverá melhorar-se o acesso das PME aos serviços de 
investigação e desenvolvimento (I&D) a fim de impulsionar o crescimento económico e a 
inovação, criar mais postos de trabalho qualificados e combater o desemprego, sobretudo 
entre os jovens; exorta a Comissão a promover o intercâmbio de boas práticas entre os 
Estados-Membros no domínio da criação de agrupamentos de empresas; neste contexto, 
sublinha também a importância de uma maior cooperação entre as PME e as universidades 
e as instituições (privadas) de investigação e de um maior e melhor investimento nas 
transferências de tecnologia e na formação;

5. Considera essencial aumentar o investimento das PME em capital humano a fim de 
aumentar a empregabilidade dos trabalhadores e reforçar a produtividade; reconhece a 
necessidade de adopção de programas e actividades de formação destinados 
especificamente às PME, incluindo informação a nível interno;

6. Realça a necessidade de encorajar as PME que utilizam práticas compatíveis com os 
requisitos ambientais no contexto da responsabilidade social das empresas e da estratégia 
europeia de desenvolvimento sustentável;

7. Sublinha a importância da decisão tomada de integrar o princípio da "prioridade às 
pequenas e médias empresas" (Think small first) em todas as políticas comunitárias e
apela a que este critério seja observado de forma rigorosa e transparente, atendendo 
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nomeadamente ao facto de 99% das empresas na União Europeia serem PME; considera 
que, atendendo ao papel que as PME que desempenham em termos de desenvolvimento 
económico e de inovação e à quota de mercado que representam, parece imperioso que 
recebam um apoio cabal;

8. Reconhece a importância crucial do tema da informação; sublinha que, muitas vezes, as 
PME são pouco e mal informadas (ou são-no de modo demasiado genérico) sobre a UE e 
as suas actividades; observa que as PME deploram justificadamente esta "desinformação", 
bem como alguns efeitos das políticas da UE sobre as quais não são atempadamente 
informadas; recorda, neste contexto, que a rede dos EIC (Euro Info Centres) deve 
desempenhar um papel de relevo, muito embora, até hoje, não tenha conseguido fornecer 
um serviço à altura das expectativas e das necessidades das empresas europeias, 
principalmente porque a grande maioria das PME desconhecem a sua existência;

9. Considera, por conseguinte, que é necessário avaliar, melhorar e reestruturar a rede dos 
EIC, tanto do ponto de vista da eficiência do funcionamento como da eficácia da sua 
acção, por forma a poderem funcionar de forma mais célere e mais orientada para as 
necessidades; entende que esses centros devem ser transformados em centros únicos ("one 
stop trouble shooting shops") para as PME que encontrem obstáculos no mercado interno; 
considera que os EIC (Euro Info Centres) devem converter-se em verdadeiros mediadores 
entre as PME e os Estados-Membros, abordando todos os problemas encontrados no 
âmbito da aplicação da legislação comunitária da forma mais prática e pragmática 
possível; reconhece que, para alcançar estes objectivos, os EIC necessitarão de um maior 
financiamento.

10. Convida a Comissão a promover activamente o reforço da visibilidade dos EIC e sublinha 
que todas as PME deveriam ter acesso fácil e gratuito à informação, serviços e apoio 
oferecidos pelos EIC, sejam ou não membros das organizações que desempenham a 
função de EIC; insta a Comissão a velar por que os painéis de PME criados pelos EIC 
incluam PME alheias à organização anfitriã; considera vital que a Comissão fixe metas 
ambiciosas para promover a utilização e a visibilidade dos EIC junto das PME, e não 
apenas das PME que pertencem à organização anfitriã;

11. Considera que importa desenvolver esforços no sentido de agrupar as redes exploradas 
pela União Europeia e destinadas a fazer face às necessidades das PME (por exemplo, 
"Euro-Info-Centres" e "Innovation-Relay-Centres"); considera que estes organismos 
poderiam, por exemplo, ser integrados nas associações profissionais das PME;

12. Considera importante conferir um papel mais destacado não apenas à disponibilização de 
informações, mas também à transferência de melhores práticas em favor das PME e das 
micro-empresas; para este efeito, considera que o ensino de conhecimentos empresariais, 
incluindo os conhecimentos necessários aos processos de concursos, constitui um domínio 
prioritário;

13. Considera ser imperioso, no contexto dos riscos ligados ao financiamento e às actividades 
das empresas, que as PME disponham de informações completas e fiáveis sobre as 
eventuais modalidades de partilha de riscos;

14. Considera que as PME são desproporcionada e pesadamente afectadas pelos obstáculos 



AD\630266PT.doc 5/8 PE 374.275v02-00

PT

burocráticos e outros do mercado interno; exorta a Comissão a prosseguir a eliminação 
destes obstáculos, julgando, assim, essencial que a Comissão Europeia aplique imediata e 
sistematicamente os procedimentos por infracção previstos no artigo 226º do Tratado CE 
contra os Estados-Membros que não cumpram uma das obrigações que lhes incumbem em 
virtude do Tratado CE e, nomeadamente, as disposições referentes ao mercado interno, 
incluindo os relativos à pauta aduaneira comum, à livre circulação dos serviços e às regras 
comuns em matéria de fiscalidade.

15. Reconhece a necessidade de melhorar a informação sobre os processos de infracção, bem 
como o respectivo acesso por parte das PME, e exorta a Comissão a avaliar a forma como 
as PME e as grandes empresas, bem como as respectivas partes interessadas, acedem e 
utilizam os processos por infracção; solicita à Comissão que apresente os resultados desta 
avaliação ao Parlamento.

16. Exorta a uma melhoria do acesso por parte das PME e das micro-empresas aos 
programas-quadro comunitários e aos Fundos Estruturais, atendendo ao importante papel 
que estes instrumentos podem desempenhar em muitas regiões no domínio da promoção 
da capacidade empresarial e das qualificações; insta a Comissão a controlar e comunicar 
ao Parlamento os dados sobre o acesso das PME ao financiamento comunitário; assinala 
que os objectivos de participação das PME no programa-quadro de investigação não 
foram logrados; insta a Comissão e os Estados-Membros a garantir uma maior 
participação das PME nos programas comunitários, simplificar os processos de concurso e 
reduzir os custos de participação e os períodos de espera; considera que, entre os 
objectivos específicos a fixar pela Comissão, importa conferir prioridade particular, inter 
alia, ao emprego de trabalhadores com necessidades específicas, de mulheres e de 
desempregados de longa duração; para este efeito, propõe que estes programas prevejam 
financiamento especial para efeitos de formação das categorias de trabalhadores atrás 
mencionadas, menos privilegiadas;

17. Sublinha a necessidade de melhorar o financiamento das PME e o seu acesso ao capital, 
tanto aos fundos estruturais como aos fluxos de capital que as beneficiem, sobretudo os 
que favoreçam um microfinanciamento flexível para as actividades de IDT, bem como 
para as empresas recentemente criadas, as empresas criadas por mulheres ou as empresas 
de tipo familiar; considera igualmente necessário aumentar as ajudas susceptíveis de 
permitir aplicar de forma efectiva a legislação ambiental e social cada vez mais exigentes;

18. Entende que a nova abordagem subjacente a uma política destinada a PME deve prever 
iniciativas e acções destinadas a reforçar as empresas recentemente criadas, as empresas 
familiares e as empresas de mulheres, nomeadamente as que se encontrem localizadas em 
regiões desfavorecidas, montanhosas, insulares ou fracamente povoadas da UE;

19. Recorda que as PME são muito prejudicadas pelo peso da burocracia; regozija-se, neste 
contexto, com o objectivo da Comissão de reduzir a burocracia na Europa em 25%, 
instando à sua rápida implementação, nomeadamente no que se refere a um método eficaz 
e prático para a avaliação das consequências administrativas da legislação da UE e dos 
respectivos custos; recorda que o ónus administrativo que recai sobre as PME deve ser 
proporcionado e necessário e que toda a legislação adoptada a nível da UE deveria ser 
objecto de uma avaliação de impacto, em conformidade com o disposto no Acordo 
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Interinstitucional sobre "Legislar melhor";

20. Recorda à Comissão e aos Estados-Membros que os custos não salariais constituem um 
dos maiores obstáculos enfrentados pelos empresários em nome individual e as 
micro-empresas, que, frequentemente, não criam quaisquer postos de trabalho porque não 
estão em condições de satisfazer os requisitos administrativos que tal implica; recorda que 
o disposto no nº 2, alínea b), do artigo 137º do Tratado CE prevê que as directivas 
adoptadas no domínio da protecção social e dos trabalhadores "devem evitar impor 
disciplinas administrativas, financeiras e jurídicas contrárias à criação e ao 
desenvolvimento de pequenas e médias empresas"; exorta a Comissão e o Conselho a, se 
necessário, isentarem essas empresas de determinados requisitos, como sejam as 
obrigações de apresentação de relatórios e documentação.

21. Está ciente de que a redução da burocracia constitui uma questão que incumbe 
essencialmente aos Estados-Membros e exorta a Comissão a redobrar os seus esforços 
para consciencializar os Estados-Membros para a necessidade de adopção de medidas de 
desregulação, lançando mão de processos, bem como de valores de comparação que já 
deram provas da sua eficácia;

22. Considera que o mercado dos concursos públicos representa uma oportunidade única para 
as PME, exortando, por conseguinte, a Comissão e os Estados-Membros a investigarem a 
possibilidade de, no futuro, permitirem que as PME, nomeadamente as que operam no 
sector agrícola, apresentem propostas conjuntas;

23. Considera que uma política de apoio às PME favorece uma efectiva coesão da União, 
tendo nomeadamente em consideração a pequena dimensão e o carácter por vezes familiar 
das empresas europeias, que contribuem, assim, para criar também um ambiente favorável 
aos trabalhadores desfavorecidos; salienta, por conseguinte, que a legislação europeia 
deveria prestar a devida atenção às funções desempenhadas pelas PME no que diz respeito 
à garantia dos rendimentos, à prevenção do êxodo populacional, ao reforço das 
comunidades locais e ao combate da pobreza; assim sendo, de futuro, para além da 
legislação económica, importa elaborar orientações europeias comuns para ajudar as PME 
no seu papel de reforço da coesão social; insta a que, enquanto parte integrante destas 
orientações, seja concedido apoio especial à criação e manutenção de micro-empresas, de 
molde a promover a integração de grupos vítimas de discriminação e de desvantagens e de 
grupos étnicos específicos, bem como a reintegração de todos quantos se encontram 
marginalizados na sociedade, com o objectivo de contribuir para a luta contra a pobreza;

24. Congratula-se com o facto de a Comissão procurar o diálogo e promover consultas 
regulares com as PME e as suas organizações representativas e solicita que este método se 
traduza sistematicamente na prática e conduza ao envolvimento das empresas europeias, 
nomeadamente através das suas associações profissionais, não só na implementação dos 
programas comunitários, mas também na sua definição; verifica que o processo de 
consulta, na sua forma actual, se afigura problemático para as PME pois o limite de oito 
semanas não permite que as organizações que representam as PME tenham tempo 
suficiente para recolher pontos de vista e para os apresentar; solicita à Comissão que se 
debruce urgentemente sobre este condicionalismo;

25. Exorta os Estados-Membros e a Comissão a assegurarem uma participação mais reforçada 
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das organizações que representam as PME no diálogo social europeu; sublinha a 
importância de ter em maior consideração as especificidades das PME nos diálogos 
sociais europeu e nacional, actualmente modelados à imagem das grandes companhias e 
seus trabalhadores; afigura-se também importante que os Estados-Membros incentivem as 
PME a criar órgãos representativos independentes;

26. Sublinha a necessidade de, para aumentar o emprego e os lugares de formação, constituir 
uma rede mais adequada que reúna as empresas europeias em plataformas destinadas à 
inovação dos processos e produtos; considera que essa rede deve ser constituída através de 
medidas que tenham em conta as dificuldades de acesso ao crédito e a programas de 
promoção por parte das PME;

27. Defende que todas as medidas de apoio às PME devem poder ser aplicadas aos 
trabalhadores autónomos, em especial no que se refere aos sistemas de segurança social 
nas suas diferentes modalidades e prestações, bem como à prevenção em matéria de riscos 
laborais;

28. Recomenda que os Estados-Membros envidem todos os esforços ao seu alcance para criar 
um ambiente legislativo que garanta flexibilidade de emprego para as PME sem prejuízo 
dos aspectos ligados à segurança social;

29. Reafirma a necessidade de completar o mercado interno e convida os Estados-Membros a 
contribuir para esse objectivo comum promovendo a livre circulação dos trabalhadores;

30. Chama a atenção para a necessidade de reforçar a cooperação entre regiões que partilhem 
os mesmos problemas e desafios, promovendo a constituição de redes entre as empresas 
localizadas nessas regiões com o objectivo de favorecer o desenvolvimento e a 
coordenação de políticas adequadas, susceptíveis de responder às suas necessidades 
específicas;

31. Recorda que os esforços de promoção do espírito empresarial se afiguram essenciais, 
atendendo sobretudo às mutações demográficas na Europa em resultado das quais um 
terço dos seus empresários passarão a uma situação de reforma nos próximos dez anos; 
exorta a Comissão a facilitar o intercâmbio de boas práticas entre Estados-Membros neste 
domínio, considerando a hipótese de criar acções de promoção do espírito empresarial 
para pessoas idosas, debruçando-se sobre a melhor forma de encorajar os jovens a criar 
empresas, bem como de promoção de mulheres empresárias, prevendo eventualmente 
medidas que permitam conciliar de forma mais adequada a vida profissional e a vida 
familiar.
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