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SUGESTÕES

A Comissão do Comércio Internacional 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. Relembra que apenas 13 % das pequenas e médias empresas (PME) da EU estão 
envolvidas em atividades comerciais e de investimento com países terceiros; apoia a 
iniciativa da Comissão, tal como é apresentada na sua Comunicação «Pequenas empresas, 
grande mundo», de promoção da internacionalização das PME de acordo com o «Small 
Business Act» (2008);

2. Sublinha a necessidade de tornar as PME corresponsáveis pela análise do quadro de apoio 
existente; insta as PME, em conjunto com a rede europeia de empresas e organizações 
comerciais europeias, a envolverem-se na implementação da análise;

3. Congratula-se com a proposta de levantamento das estratégias da UE e dos 
Estados-Membros relativamente à prestação de serviços que apoiem a internacionalização 
das PME; faz votos de que esta iniciativa há muito aguardada seja seguida de ações que 
assegurem uma abordagem harmonizada que esteja em conformidade com os princípios 
da subsidiariedade e eficiência;

4. Solicita que o apoio prestado às PME seja adaptado de forma a satisfazer as necessidades 
individuais de cada empresa, dado que as PME apresentam uma enorme variedade de 
perfis e necessidades que refletem as suas respetivas dimensões, setor e localização 
geográfica;

5. Insta a Comissão a elaborar uma proposta legislativa que preveja compromissos 
vinculativos por parte dos Estados-Membros para simplificar todos os procedimentos 
nacionais associados às políticas de apoio à internacionalização das PME; 

6. Entende que um portal de informação online de maiores dimensões e um conhecimento 
mais amplo dos regimes de apoio não irão fazer crescer substancialmente o número de 
PME da UE a procurar a internacionalização, a menos que sejam complementados por 
uma estratégia direcionada para as PME que ainda não reconheceram o seu potencial 
nessa matéria;

7. Lamenta que a Comunicação não aborde as dificuldades que as PME enfrentam para 
identificar oportunidades de negócio no estrangeiro e que esta não proponha às PME 
identificadas pelos governos a oferta de sugestões de internacionalização; considera que a 
UE deve apoiar iniciativas que visam o desenvolvimento de PME em setores estratégicos 
de uma forma pró-ativa, sobretudo no que diz respeito às atividades de produção de 
elevado valor acrescentado que oferecem uma vantagem competitiva em relação às 
economias emergentes; sublinha, por conseguinte, a necessidade de identificar nichos de 
mercado promissores;

8. Insta os Estados-Membros a adotar serviços individuais de informação e apoio à 
exportação ao nível local, geridos em cooperação com as empresas, para que as PME 
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possam receber informações, na sua própria língua e para utilização imediata, 
relativamente a oportunidades de exportação, barreiras e concorrentes em mercados de 
países terceiros;

9. Recomenda que seja direcionada mais informação para as pequenas e microempresas, 
sendo este o grupo dentro das PME que está menos ciente do seu potencial de exportação 
e dos benefícios que poderia vir a colher da internacionalização;

10. Insiste na necessidade de as ferramentas atualmente disponibilizadas a todas as empresas 
da UE quando estas exportam, tal como a base de dados sobre o acesso aos mercados e o 
serviço de apoio às exportações, serem adaptadas às necessidades das PME; saúda a 
abertura de um serviço de apoio e informação dedicado às PME para questões relativas 
aos instrumentos de defesa comercial (helpdesk PME); 

11. Lamenta que a Comunicação não preveja soluções ao nível da UE que ajudem as PME a 
superar a falta de fundos de maneio, sobretudo fundos para fazer o investimento inicial 
necessário e começar a financiar as exportações;

12. Considera que os serviços ao nível da UE destinados às PME são necessários nos 
mercados de países terceiros; incentiva a cooperação entre especialistas nas esferas 
pública e privada, incluindo equipas de acesso ao mercado (Market Access Teams) da UE; 
concorda que as PME de Estados-Membros mais pequenos e mais recentes estão em 
desvantagem por não terem representação diplomática, parceiros experientes ou ambos em 
alguns mercados de países terceiros; 

13. Recomenda que os Centros Europeus das PME sejam expandidos e possuam serviços de 
apoio e informação conjuntos adaptados às necessidades, e que estejam localizados junto 
da zona de instalação efetiva das PME e onde representam um valor acrescentado aos 
serviços de apoio e informação já em funcionamento nos Estados-Membros; 

14. Solicita uma definição mais clara dos mercados prioritários das PME com base na agenda 
das negociações comerciais da UE; considera que o crescimento dos mercados de 
acolhimento e as lacunas nas estruturas de apoio existentes são os principais critérios para 
a elaboração da lista de mercados prioritários; recomenda que os países vizinhos da UE 
sejam acrescentados à lista, uma vez que a maioria das PME exporta inicialmente para 
parceiros comerciais em países vizinhos, tal como a República da Moldávia e países dos 
Balcãs Ocidentais, como a Sérvia, recentemente reconhecida como país candidato à 
adesão à UE;

15. Insta a Comissão a assegurar que as necessidades e os interesses específicos das PME 
sejam refletidos em todas as negociações comerciais; apoia uma reforma do quadro 
multilateral que envolva as PME na OMC e que assegure uma arbitragem e resolução de 
litígios mais rápidas para as PME;

16. Solicita iniciativas concretas por parte da UE a fim de melhorar a proteção dos direitos de 
propriedade intelectual (DPI) das PME em países terceiros, tal como foi conseguido 
através dos serviços de apoio e informação para os DPI das PME na China;

17. Espera que a Comissão tome a iniciativa de assegurar que as PME da UE tenham acesso a 
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contratos públicos em mercados de países terceiros em condições de igualdade com outras 
empresas;

18. Vê com bons olhos as iniciativas para fomentar contactos entre empresas previstos nos 
acordos bilaterais de comércio livre; relembra que os desafios de localizar e contactar 
potenciais clientes no estrangeiro e de implementar cadeias de abastecimento de confiança 
colocam obstáculos elevados ao desejo de entrada das PME em mercados de exportação.


