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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. Observa que as PME têm uma importância crucial na economia europeia enquanto 
empregadoras e fontes de inovação; sublinha que 23 milhões de PME asseguram cerca de 
90 milhões de postos de trabalho no setor privado da UE, de que 30% decorrem de 
microempresas, e que 85% de todos os novos postos de trabalho criados na UE entre 2002 
e 2012 foram criados por PME, em particular por novas empresas1; considera que as PME 
possuem potencial para promover e difundir a formação profissional dual e regimes de 
aprendizagem, a fim de facilitar aos jovens a entrada no mercado de trabalho, reduzindo, 
assim, o desemprego juvenil;

2. Reconhece que, se os Estados-Membros devem lograr os objetivos para uma Europa 
inovadora, inteligente e inclusiva, previstos na estratégia UE 2020, é necessário ter em 
conta e facilitar a criação de PME e de microempresas, já que estas possuem um enorme 
potencial para criar emprego, em particular entre os jovens, e assim reduzir a pobreza e a 
exclusão social; assinala que tornar-se trabalhador independente e estabelecer uma 
microempresa pode constituir uma oportunidade boa e flexível, em particular para as 
mulheres;

3. Sublinha que as PME são intervenientes fundamentais para conciliar os objetivos de 
inovação e de sustentabilidade, mas que requerem um quadro normativo estável, a longo 
prazo e ambicioso, como pressuposto para a cabal exploração do emprego potencial 
proporcionado por uma economia sustentável; exorta, por conseguinte, a Comissão e os 
Estados-Membros a que definam as normas ambientais e os incentivos financeiros numa 
perspetiva de longo prazo e a que criem um clima seguro para os investimentos;

4. Observa que as PME desempenham um papel importante para atingir a estabilidade social, 
assim como a coesão e a inclusão social, sobretudo nas regiões que têm de enfrentar as 
consequências negativas da evolução demográfica; solicita, por conseguinte, à Comissão e 
aos Estados-Membros que apoiem as PME na criação de um ambiente de trabalho que 
incentive os trabalhadores a cumprir as normas da legislação laboral e da proteção do 
trabalho e da saúde, contribuindo assim também para o bem-estar social e para o combate 
à pobreza;

5. Realça que, apesar dos investimentos suportados pela UE, persistem ainda sérias barreiras 
ao arranque e desenvolvimento de PME, como falta de acesso aos financiamentos e aos 
créditos, falta de transparência e de abertura na gestão dos fundos da UE em alguns 

                                               
1

Comissão Europeia (Empresas e Indústria) “O desempenho e as políticas dos Estados-Membros em matéria de 
competitividade: Reforçar a competitividade, 2011”, 
(Comunicação da Comissão Europeia; “Política Industrial: Reforçar a competitividade» (COM(2011) 0642 final) 
e 
Documento de trabalho da Comissão: “O desempenho e as políticas dos Estados-Membros em matéria de 
competitividade 2011” (SEC(2011) 1187)), secção 3.4.4: Desafios enfrentados pelas PME, p. 39.
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Estados-Membros, custos do financiamento, regulamentação pesada, acesso limitado aos 
mercados de exportação e capacidade limitada para os desenvolver, longos prazos médios 
de pagamento e défices de qualificação; sublinha que os empresários, em especial as 
mulheres, não beneficiam amiúde do apoio de que necessitam, e convida por conseguinte 
os Estados-Membros a adotarem políticas que facilitem o acesso ao crédito para a criação 
e o desenvolvimento de PME;

6. Sublinha que a redução dos encargos administrativos não se deve traduzir em menos 
saúde e proteção dos trabalhadores; reconhece, porém, que os encargos administrativos e 
os riscos financeiros podem resultar em stress e ter outros impactos negativos na saúde 
dos trabalhadores e dos detentores de PME e de microempresas; por conseguinte, salienta 
a importância de assegurar que todas as medidas sejam proporcionais e não desincentivem 
a criação e o desenvolvimento de PME e de microempresas;

7. Sublinha a importância da consulta dos parceiros sociais no planeamento de medidas 
nacionais destinadas a reforçar e a promover as PME;

8. Regozija-se com o apoio às PME através de iniciativas como o Programa da União 
Europeia para a Mudança Social e a Inovação, o COSME e o Horizonte 2020 que, entre 
outros benefícios, vai criar oportunidades para os trabalhadores do setor das PME e das 
microempresas desenvolverem as respetivas competências e bases de conhecimento; 
salienta que essas medidas não devem gerar encargos administrativos adicionais, devem 
demonstrar que têm valor acrescentado à escala da UE e uma boa relação custos-
benefícios, e devem complementar as iniciativas dos Estados-Membros;

9. Salienta que é necessário implementar e aplicar medidas de simplificação abrangentes, 
incluindo métodos simplificados de reembolso, para ajudar as PME a participarem nos 
programas financiados pela UE;

10. Sublinha que cabe encorajar um acesso facilitado ao microcrédito através do Instrumento 
de Microfinanciamento Europeu e o ulterior desenvolvimento deste instrumento no 
contexto do Programa para a Mudança e Inovação Social para o período 2014-2020 e o 
futuro do FSE, de modo a que os fundadores de microempresas oriundos de faixas 
socialmente desfavorecidas da população possam aceder a instrumentos financeiros 
adequados; exorta, neste contexto, a Comissão a incluir referências especiais a 
cooperativas nos instrumentos financeiros geridos pelo Fundo Europeu de Investimento;

11. Realça a necessidade de apoiar as PME para encorajar os investimentos em projetos 
inovadores, desenvolvendo um ambiente favorável à cooperação transfronteiriça, a fim de 
criar novos postos de trabalho sustentáveis; enfatiza, neste contexto, a constante 
necessidade de as PME se adequarem às crescentes exigências do mercado interno, 
adquirirem competitividade a nível internacional e de lhes ser facilitado o acesso a novos 
mercados, a países terceiros e aos contratos públicos, em particular nos países emergentes;

12. Destaca o princípio «Think Small First» (pensar primeiro em pequena escala); reconhece 
as vantagens do comércio eletrónico como vetor de oportunidades para as PME no acesso 
ao mercado único e na redução dos custos; solicita à Comissão que tome igualmente 
medidas para garantir que o Observatório Europeu para as PME inclua nas suas atividades 
empresas da economia social;
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13. Observa a necessidade de reduzir por todos os meios os prazos e os custos da burocracia 
para as PME: o desenvolvimento de serviços de administração em linha e de balcões 
únicos poderia permitir às PME que reduzissem o tempo necessário às formalidades 
administrativas e obtivessem novas oportunidades de negócio; assinala que um maior 
acesso aos mercados de contratos públicos pode contribuir para que as PME libertem 
totalmente o seu potencial de criação de emprego e de crescimento, permitindo-lhes 
alcançar os objetivos da Europa 2020; observa que os serviços de administração em linha 
podem ser utilizados para aceder a todas as informações relevantes sobre o cumprimento 
da legislação laboral e dos regimes fiscais, assim como sobre o acesso a diferentes níveis 
de financiamento europeu, nacional e regional, e sobre esquemas de apoio a PME e a 
microempresas;

14. Observa que, no que diz respeito aos serviços transfronteiriços, o balcão único, em estreita 
colaboração com os parceiros sociais, pode também informar de forma exaustiva sobre as 
condições de trabalho no país em que um serviço deverá ser prestado;

15. Observa que a falta de infraestruturas adequadas nas áreas rurais, por exemplo, acesso à 
internet de banda larga, coloca sérias barreiras ao emprego e ao crescimento, 
particularmente para as PME, microempresas, trabalhadores independentes e «indivíduos 
com iniciativa», que, de outra forma, poderiam beneficiar da localização fora das cidades 
e fora das áreas de rendas elevadas;

16. Observa que os custos relacionados com o cumprimento da legislação têm um efeito 
desproporcionado nas PME, em especial nas microempresas, e que esses custos podem 
constituir um importante obstáculo à expansão dessas empresas, bem como à sua 
capacidade de empregar e manter pessoal; encoraja os Estados-Membros a terem isto em 
consideração aquando da revisão dos respetivos regimes nacionais fiscais e de segurança 
social;

17. Os Estados-Membros não devem ser impedidos de aplicar normas mais exigentes a nível 
nacional e que ultrapassem as normas mínimas acordadas dentro da UE; sublinha que os 
benefícios para as economias nacionais e para a área económica devem ser sempre 
comparados com os custos; sublinha, em particular, que é necessário considerar que o 
ambiente de trabalho e os postos de trabalho de alta qualidade disponíveis na Europa 
contribuem para reduzir as despesas de saúde e reduzir o absentismo causado por 
acidentes no trabalho, doenças profissionais ou invalidez, e que o aumento da 
produtividade e do crescimento podem ter também um impacto nos orçamentos nacionais 
e na sustentabilidade dos sistemas de segurança social;

18. Apela, no contexto dos balanços de qualidade («fitness checks»), à identificação de áreas 
caracterizadas por encargos excessivos, incoerências ou uma legislação ineficaz que tenha 
um impacto negativo nas PME; insta a Comissão a assegurar a preservação dos objetivos 
das disposições em matéria de saúde, segurança e igualdade e social;

19. Sublinha que a redução de encargos administrativos não pode levar a uma implementação 
insuficiente nas PME e microempresas das normas da OIT e da «Agenda do Trabalho 
Digno» da OIT;

20. Observa a introdução de uma dimensão “micro-empresas” num teste PME reforçado (ver 
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COM(2011)0803), através do qual todas as possibilidades disponíveis são 
sistematicamente avaliadas, como a exclusão do âmbito de aplicação de alguma legislação 
onerosa da UE, disposições individuais, períodos de transição alargados ou regimes mais 
leves; realça que a nova legislação no domínio do emprego e social que supera o "teste 
PME" reforçado deve ser aplicada do modo mais simples possível, garantindo o respeito 
da legislação europeia em matéria de saúde e de segurança no trabalho, reduzindo ao 
mesmo tempo o ónus administrativo ao mínimo necessário de modo a respeitar as normas 
estabelecidas pelas tradições e costumes nacionais; insta os Estados-Membros a 
considerarem cuidadosamente o objetivo pretendido com a legislação do emprego e o 
impacto resultante da introdução de requisitos adicionais que não sejam explicitamente 
exigidos nos termos do direito da UE;

21. Reconhece que a internacionalização das PME pode contribuir para o aumento do 
emprego na UE e realça que a internacionalização consiste num processo e que, para as 
PME serem bem-sucedidas, necessitam de serviços de apoio não só em mercados 
terceiros, mas também a nível local; assinala que devem ser também evitados obstáculos 
administrativos e burocráticos, e que todas as iniciativas da UE devem respeitar o 
princípio da subsidiariedade e proporcionar um valor acrescentado inequívoco;

22. Recomenda à Comissão e aos Estados-Membros que melhorem as condições-quadro 
existentes para as novas empresas, de modo a aproveitarem melhor o potencial de postos 
de trabalho novos e sustentáveis; sublinha a necessidade de eliminar progressivamente os 
obstáculos administrativos que as pequenas e médias empresas enfrentam na contratação 
de trabalhadores provenientes de outros Estados-Membros; exorta, além disso, os 
Estados-Membros a disponibilizarem informações de uma só fonte para empresas que 
investem num Estado-Membro e pretendem criar postos de trabalho no mesmo, 
reforçando, simultaneamente, o modelo social europeu.
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