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SUGESTÕES

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

1. Acredita que o mercado único pode e deve ser relançado a fim de proporcionar um maior 
crescimento e mais e melhores empregos às empresas, aos trabalhadores e aos 
consumidores europeus;

2. Afirma que as PME constituem a espinha dorsal da economia europeia e o principal motor 
de criação de emprego, inovação, crescimento económico e coesão social na Europa; 
enaltece a necessidade de envidar mais esforços para melhorar o acesso das PME ao 
Mercado Único e a sua participação no mesmo, incluindo a remoção de todas as barreiras 
ao desenvolvimento do comércio electrónico, tal como consta da Agenda Digital 2010;

3. Salienta que um dos maiores problemas das PME em tempos de crise económica é o seu 
acesso ao financiamento; apoia convictamente a proposta de plano de acção tendente a 
melhorar o acesso das PME ao mercado de capitais;

4. Sublinha que o princípio "pensar primeiro nos pequenos" ainda não foi implementado de 
modo a eliminar os obstáculos que enfrentam as PME; apela a uma rápida avaliação da 
Lei relativa às pequenas empresas a fim de a alinhar com a Estratégia Europa 2020;

5. Apoia firmemente os esforços para prosseguir negociações comerciais internacionais; 
reitera, neste contexto, a importância da inclusão de normas sociais em todos os acordos 
comerciais celebrados entre a UE e países terceiros;

6. Congratula-se com a revisão das directivas contabilísticas, a fim de simplificar ainda mais 
as obrigações de prestação de informação financeira e reduzir os encargos administrativos, 
em particular para as PME;

7. Reitera a necessidade de criar um enquadramento regulamentar mais convivial para as 
PME, avaliando cuidadosamente o impacto de quaisquer novas medidas legislativas ou 
regulamentares nas PME;

8. Salienta a importância de melhorar a utilização dos contratos públicos em benefício do 
emprego, progresso social e inovação; exorta a Comissão a tomar medidas para abrir e 
facilitar o acesso aos contratos públicos por parte das PME.


