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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 constituem a espinha dorsal da economia da UE, representando 
aproximadamente 59% do valor acrescentado produzido na UE; salienta que 23 milhões 
de PME representam cerca de 90 milhões de postos de trabalho no seio do setor privado 
da UE, sendo que 30% são oriundos das microempresas;

2. Reconhece que, para os Estados-Membros poderem cumprir os objetivos UE 2020, as 
PME e microempresas devem ser tomadas em consideração;

3. Realça que as barreiras ao arranque e desenvolvimento de PME passam pelo acesso e 
custo dos financiamentos, a regulamentação pesada, os custos laborais indiretos, o acesso 
aos mercados de exportação e a capacidade para desenvolvê-los, os prazos médios de 
pagamento e os défices de qualificação;

4. 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; 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;

5. 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;

6. Observa que o desenvolvimento de balcões únicos e de serviços de administração em 
linha contribuirá para a redução das formalidades administrativas e para a criação de 
novas oportunidades de negócio; que um maior acesso aos mercados de contratos públicos 
pode fazer com que as PME libertem totalmente o seu potencial de criação de emprego;

7. Observa que os custos relacionados com o cumprimento da legislação têm um efeito 
desproporcionado nas PME, em especial nas microempresas;

8. Apela para a identificação, no contexto dos balanços de qualidade («fitness checks»), de 
áreas onde existam encargos excessivos, incoerências ou uma legislação ineficaz no 
domínio do emprego que tenha um impacto negativo nas PME; insta a Comissão a 
ponderar uma regra «one-in/one-out» que permita a preservação dos objetivos das 
disposições em matéria de saúde, segurança e igualdade, e salvaguarde o princípio da 
subsidiariedade;

9. Observa e apoia firmemente a atenção especial dada às microempresas num teste PME 
reforçado (ver COM(2011)0803), através do qual todas as possibilidades disponíveis são 
sistematicamente avaliadas, como a exclusão do âmbito de aplicação, disposições 
individuais, períodos de transição alargados ou regimes mais leves.


