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SUGESTÕES

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

A. Salienta a necessidade de uma maior integração das políticas da União em favor das PME 
no tocante à inovação, ao crescimento, à internacionalização, à produtividade, à redução 
da burocracia, à qualidade dos recursos humanos e à responsabilidade social;

B. Congratula-se com o Programa para a Competitividade das Empresas e das PME 
(COSME) e com o instrumento destinado às PME previsto no programa Horizonte 2020; 
lamenta, no entanto, o facto de o orçamento previsto para o COSME ao abrigo do Quadro 
Financeiro Plurianual (QFP) ser limitado;

C. Regozija-se, em especial, com as ações previstas no artigo 7.º da proposta COSME que 
visam promover o espírito empresarial e a cultura empresarial;

D. Considera que as medidas de ordem pública desempenham um papel importante no apoio 
e reforço de vários serviços de apoio a PME (por exemplo, incubadoras de empresas, 
serviços de transferência de tecnologia, consultadoria, mentoria, entre outros); considera 
que a criação de redes e o intercâmbio de boas práticas desempenham um papel 
importante a este respeito;

E. Observa que, em muitos Estados-Membros, não existe um apoio normativo para as 
empresas jovens e inovadoras e salienta a necessidade de reduzir a fragmentação das 
diferentes políticas e instrumentos europeus, nacionais, regionais e locais relativos às 
PME;

F. Solicita aos Estados-Membros que continuem a tomar medidas políticas para moldar os 
sistemas culturais e educativos, nomeadamente através da criação de parcerias entre 
universidades e empresas, a fim de preencher a lacuna existente entre o mundo académico 
e o mercado;

G. Apoia estas iniciativas a nível da UE, que estão a contribuir para que as PME tenham 
acesso a recursos financeiros adicionais, na medida em que facilitam às empresas jovens e 
inovadoras o acesso a financiamentos;

H. Salienta o facto de que, para além do seu papel de plataforma de comunicação social, o 
papel da Internet como plataforma através da qual todos os cidadãos podem lançar um 
produto ou serviço inovador destinado a qualquer outro cidadão, criando assim postos de 
trabalho e PME, constitui um princípio fundamental do mercado único digital.


