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B7-0000/2012

Resolução do Parlamento Europeu sobre as consequências para o emprego da redução 
da carga regulamentar que incide sobre as PME através do ajustamento da 
regulamentação da UE às necessidades das microempresas (0000/2012(RSP))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o relatório da Comissão, de 23 de novembro de 2011, intitulado 
"Minimização da carga regulamentar que incide sobre as PME - Ajustamento da 
Regulamentação da UE às necessidades das microempresas" (COM(2011) 0803),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 3 de março de 2010, intitulada "Europa 
2020 – Estratégia para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo" 
(COM(2010)2020),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 23 de fevereiro de 2011, intitulada 
“Análise do 'Small Business Act' para a Europa” (COM(2011)0078), e a sua resolução de 
12 de maio de 2011 sobre o mesmo tema,

– Tendo em conta a sua resolução, de 6 de abril de 2011, sobre um mercado único para as 
empresas e o crescimento,

– Tendo em conta a sua resolução de 30 de novembro de 2006 sobre “Aplicar o programa 
comunitário de Lisboa: modernizar a política das PME para o crescimento e o emprego",

– Tendo em conta a sua resolução, de 7 de setembro de 2010, sobre o desenvolvimento do 
potencial de emprego de uma nova economia sustentável,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 23 de novembro de 2010, intitulada 
"Agenda para Novas Competências e Empregos: Um contributo europeu para o pleno 
emprego (COM(2010)0682) e a sua resolução sobre a mesma, de 4 de outubro de 2011,

– Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), 
nomeadamente o seu artigo 9.º,

– Tendo em conta a pergunta, de 26 de abril de 2012, à Comissão sobre as consequências 
para o emprego da redução da carga regulamentar que incide sobre as PME através do 
ajustamento da regulamentação da UE às necessidades das microempresas (O-
000000/2012 – B7-0000/2012),

– Tendo em conta o n.º 5 do artigo 115.º e o n.º 2 do artigo 110.º do seu Regimento,

A. Considerando que a UE alberga aproximadamente 20,8 milhões de PME, o que equivale a 
99,8% de todas as empresas, e que 19,2 milhões destas PME são microempresas com 
menos de dez trabalhadores;

B. Considerando que, em 2010, as PME e as microempresas representaram 87,5 milhões de 
empregos, o que equivale a mais dois terços de todos os postos de trabalho no setor 
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privado na UE-27;

C. Considerando que as PME, nomeadamente as novas empresas, estão na origem da maior 
parte dos novos postos de trabalho criados na UE, o que representa 85% da procura de 
novos postos de trabalho no período de 2002 a 2010;

D. Considerando que as PME representaram 58,4% do valor acrescentado bruto do setor 
privado na UE em 2010 e que as mesmas constituem propulsores essenciais do 
crescimento económico da União a longo prazo e da criação de emprego estável e de 
qualidade, bem como da criação de postos de aprendizagem;

E. Considerando que a capacidade da UE para criar potencialidades em termos de 
crescimento e de inovação das PME será decisiva para a prosperidade futura da UE, 
nomeadamente para a realização dos objetivos da Estratégia Europa 2020;

F. Considerando que as PME desempenham igualmente um papel determinante porquanto 
contribuem em larga escala para a inovação, para a estabilidade social, para a coesão e 
para a integração social, e que o apoio às PME permite criar um ambiente favorável 
também para todos os trabalhadores, garantir meios de subsistência, impedir o 
despovoamento, reforçar as comunidades locais e aliviar a pobreza;

G. Considerando que estas empresas têm de arcar, em grande parte e de forma 
desproporcionada, com o ónus representado pelos obstáculos que subsistem no seio do 
mercado único, que as mesmas não tiram pleno benefício das atividades transfronteiras a 
nível da União e que importa redobrar os esforços para melhorar o acesso e a participação 
das PME em matéria de mercado único;

H. Considerando que estas empresas pagam igualmente o tributo mais pesado em termos de 
cumprimento da legislação, quer nacional, quer da União, já para não referir as limitações 
com que se veem confrontadas em matéria de acesso a capitais;

I. Considerando que, em virtude do disposto no artigo 137.º, n.º 2, alínea b), do Tratado CE, 
as diretivas adotadas no domínio da proteção social e dos trabalhadores "devem evitar 
impor disciplinas administrativas, financeiras e jurídicas contrárias à criação e 
desenvolvimento de pequenas e médias empresas";

J. Considerando que a crise financeira e económica teve consequências graves e de grande 
envergadura na economia da UE, não apenas em termos de crescimento económico, mas 
também em termos de níveis de emprego, nomeadamente a nível das PME;

K. Considerando que a UE deve reforçar a sua competitividade e o seu crescimento potencial 
mercê da promoção de uma economia social de mercado, que apoie ativamente a 
inovação, o investimento, a formação profissional, a aprendizagem ao longo da vida, a 
transmissão de conhecimentos e de competências, bem como a criação de emprego de 
qualidade em novos domínios;

1. Saúda a iniciativa da Comissão no sentido de aprofundar o princípio "pensar 
prioritariamente nas PME" ("Think Small First"), bem como as propostas que o 
acompanham e que visam reduzir os custos regulamentares para as PME e as 
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microempresas;

2. Recorda que as PME desempenham um papel fundamental na economia europeia, 
promovem a estabilidade social e são cruciais para lograr um crescimento sustentável e 
para criar empregos dignos e postos de aprendizagem; recorda, além disso, que as PME 
asseguram uma implantação vital da produção tendo em vista impedir a deslocalização, 
que causa problemas de desemprego favorecendo o "dumping" social;

3. Recomenda que os Estados-Membros envidem esforços para criar um ambiente legislativo 
que garanta alguma flexibilidade de emprego para as PME sem prejuízo dos direitos em 
matéria de segurança social;

4. Lamenta que apenas um reduzido número de Estados-Membros tenha integrado o teste 
relativo às PME nos seus processos de tomada de decisões nacionais; insta a Comissão a 
apresentar requisitos mínimos para a implementação sistemática dos destes testes a nível 
nacional;

5. Considera que a proposta da Comissão, que consiste em excluir as microempresas do 
âmbito de aplicação de futuras propostas de textos legislativos, a menos que seja 
necessário abrangê-las, poderia constituir uma abordagem mais apropriada; requer, 
todavia, a introdução de uma cláusula de salvaguarda da legislação social em vigor, 
elaborada para proteger os trabalhadores;

6. Salienta que a redução do ónus administrativo para as PME e as microempresas não deve 
processar-se em detrimento da proteção dos trabalhadores, dos direitos dos trabalhadores, 
nomeadamente em caso de reestruturação, e das obrigações que incumbem às empresas 
em matéria de saúde e de segurança no local de trabalho;

7. Salienta que a redução do ónus administrativo para estas empresas não deve comprometer 
a aplicação eficaz das normas da OIT e do seu programa relativo a um trabalho condigno;

8. Saúda a proposta da Comissão destinada a criar uma página Internet para identificar os 
dez atos legislativos da União que representam a maior fonte de encargos para as PME e 
solicita à Comissão que apresente sem demora propostas concretas a fim de rever os atos 
em referência;

9. Exorta a Comissão a velar por que as organizações nacionais de PME, no seio da rede de 
representantes das PME recentemente criada e da assembleia das PME, sejam 
devidamente informadas das iniciativas e propostas da União; sublinha, neste contexto, o 
papel igualmente importante dos centros de informação europeus, que ainda não 
conseguiram assegurar um serviço que responda às expectativas e às necessidades das 
empresas europeias;

10. Saúda a proposta de criação de um fórum no quadro da revisão do "Small Business Act" 
(iniciativa relativa às PME), tendo em vista permitir o intercâmbio de boas práticas 
destinadas a garantir um quadro legislativo favorável às PME a nível dos 
Estados-Membros, na medida em que a redução do ónus administrativo constitui uma 
questão essencialmente nacional; encoraja ainda a Comissão a realizar mais esforços para 
sensibilizar os Estados-Membros para a necessidade de adotar medidas de 
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desregulamentação remetendo para exemplos de processos que já deram as suas provas e 
transmitindo dados comparáveis;

11. Exorta os Estados-Membros a encorajarem as PME e as microempresas a criarem 
organismos representativos independentes para assegurar uma participação mais sólida e 
mais eficaz no diálogo social europeu;

12. Saúda a simplificação dos métodos de reembolso no quadro da proposta de regulamento 
da Comissão relativa a disposições comuns aplicáveis aos Fundos Estruturais, dado que 
estes instrumentos desempenham, em muitas regiões, um papel importante na promoção 
do espírito empresarial e das competências; solicita à Comissão que supervisione o acesso 
das PME ao financiamento da UE e que apresente relatório sobre o tema ao Parlamento;

13. Considera que o crescimento das PME está ligado ao espírito empresarial, nomeadamente 
a nível social; sublinha que as novas empresas e o trabalho por conta própria criam 
possibilidades de emprego, contribuem para reforçar o setor industrial e o setor dos 
serviços a longo prazo e para lutar contra a exclusão social; exorta, por isso, os 
Estados-Membros a promoverem a cultura e as competências empresariais em diferentes 
níveis de educação, oferecendo assessoria aos empresários e desenvolvendo as necessárias 
competências do pessoal das PME;

14. Exorta os Estados-Membros a promoverem a aprendizagem de línguas através de uma 
formação ao longo da vida (formação profissional), nomeadamente para os trabalhadores 
das PME e microempresas, como forma de reforçar o acesso e a participação destas 
empresas no mercado único;

15. Entende que todas as medidas de apoio às PME devem poder ser aplicadas aos 
trabalhadores independentes, em especial no que se refere às diferentes formas dos 
sistemas de segurança social, às prestações ao abrigo dos mesmos, bem como à prevenção 
em matéria de riscos laborais;

16. Exorta à aplicação sistemática, em todas as propostas legislativas, do artigo 9.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, nomeadamente no que diz respeito à 
promoção de um nível elevado de emprego, à garantia de uma adequada proteção social, à 
luta contra a exclusão social e aos objetivos de crescimento e emprego da União;

17. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão e ao Conselho.


