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SUGESTÕES

A Comissão da Cultura e da Educação 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. Reitera a importância das micro, pequenas e médias empresas (PME), que constituem o 
pilar da economia da UE, inclusivamente nos Estados-Membros de menor dimensão; 
observa que as PME são particularmente vulneráveis a choques económicos devido às 
suas reservas de liquidez limitadas e a uma elevada intensidade de mão de obra; 
sublinha que a crise da COVID-19 teve um impacto socioeconómico sem precedentes 
nas PME, especialmente nos setores e indústrias culturais e criativos (SICC), da 
educação, da juventude, do desporto e dos meios de comunicação social; salienta que, 
devido às especificidades destes setores, os SICC europeus são presa da maior crise que 
já enfrentaram; insta a Comissão a rever a sua estratégia relativa às PME para uma 
Europa sustentável e digital, a centrar o seu apoio nas PME para as ajudar a ultrapassar 
a crise e a desempenhar um papel fundamental na recuperação sustentável da nossa 
economia europeia, assegurando que os fundos atribuídos às PME europeias estejam 
ampla e facilmente acessíveis em todos os Estados‑Membros, a fim de permitir que 
enfrentem os desafios atuais, mantenham elevados níveis de emprego de qualidade e 
criem programas de manutenção de postos de trabalho;

2. Salienta a importância das PME dos SICC em termos de emprego e de crescimento 
económico, uma vez que os SICC, só por si, contribuem com mais de 8,7 milhões de 
empregos a tempo inteiro, muitos dos quais são em PME (3,8% da mão de obra da UE); 
recorda a especificidade dos SICC, que se baseiam principalmente nos ecossistemas das 
PME; sublinha que muitas PME dos SICC apresentam perfis de risco mais elevados, 
pelo que destaca a importância de apoiar o desenvolvimento de projetos e o reforço das 
capacidades destas PME; salienta que, no âmbito dos SICC, o setor dos espetáculos ao 
vivo foi o mais afetado pela crise da COVID-19, uma vez que os locais de espetáculos 
ao vivo de música e de artes performativas, incluindo os festivais, foram os primeiros a 
encerrar e os últimos a reabrir, motivo pelo qual o setor dos espetáculos ao vivo 
necessita de apoio específico; salienta a necessidade de retirar ensinamentos da atual 
crise e de elaborar, sob coordenação da UE, um plano comum pronto a ser aplicado para 
atenuar o impacto de futuras crises nas PME; recomenda a inclusão de programas de 
apoio específico em caso de crise para abordar os desafios enfrentados pelos diferentes 
setores afetados;

3. Reitera a importância dum financiamento acessível para as PME em toda a Europa, 
especialmente nos SICC e nos setores da educação, da juventude, dos meios de 
comunicação e do desporto; insta o Conselho a aumentar o financiamento e a Comissão 
a aumentar a acessibilidade do financiamento, incluindo o público, em particular no 
futuro programa InvestEU, bem como a proporcionar oportunidades financeiras 
idênticas em todos os Estados‑Membros da UE;

4. Realça que o turismo cultural representa 40% da totalidade do turismo europeu; destaca 
o impacto sem precedentes da COVID-19 no setor do turismo e das viagens; insta, 
portanto, ao desenvolvimento de um mecanismo de gestão de crises com medidas 
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concretas para responder às necessidades das PME do turismo cultural;

5. Congratula-se com a mobilização do instrumento europeu de apoio temporário para 
atenuar os riscos de desemprego numa situação de emergência (SURE) e insta a 
Comissão e os Estados-Membros a assegurarem um apoio financeiro suficiente às PME 
nos setores culturais e criativos, em particular nas regiões mais duramente afetadas;

6. Condena veementemente a falta de ambição da proposta revista sobre o próximo QFP 
no que se refere ao financiamento adequado para os SICC e a falta de apoio financeiro 
específico para estes setores no novo Plano de Recuperação; considera que as propostas 
atuais são inaceitáveis e entende que terão um impacto negativo no setor; reitera a 
necessidade de reforçar o apoio financeiro para ajudar a próxima geração a construir um 
futuro sustentável; considera, neste contexto, que estes objetivos só poderão ser 
alcançados se a Comissão e os Estados‑Membros aumentarem o orçamento de alguns 
dos programas mais bem-sucedidos da União; recorda, a este respeito, o mandato do 
Parlamento para os futuros programas do QFP no sentido de triplicar o orçamento do 
programa Erasmus+, duplicar o orçamento do programa Europa Criativa e repor o 
montante proposto pela Comissão para o Corpo Europeu de Solidariedade; considera 
que estes dados se tornaram mais pertinentes do que nunca para combater a crise atual; 
tendo em conta que os SICC representam 8,7 milhões de postos de trabalho e 4% do 
PIB da UE, insta a Comissão e os Estados-Membros a afetarem – de acordo com as suas 
necessidades específicas – pelo menos, 2% do Mecanismo de Recuperação e Resiliência 
em favor da recuperação dos SICC; salienta que esta percentagem deve refletir a 
importância da indústria; reitera a necessidade duma programação e de planos 
financeiros precisos para assegurar a continuidade das atividades nos SICC e para 
oferecer previsibilidade às pessoas que operam no terreno;

7. Reitera a importância de um financiamento acessível para as PME em toda a Europa, 
especialmente nos setores cultural, criativo, da educação, da juventude, dos meios de 
comunicação e do desporto; reconhece que a natureza intangível das atividades nestes 
setores pode limitar o seu acesso a apoio financeiro; acolhe com agrado as melhorias 
recentes no Mecanismo de Garantia dos Setores Culturais e Criativos (CCS GF), que 
beneficiou as PME durante o último período orçamental de 2014-2020, graças à 
concessão de empréstimos para iniciativas nos SICC; insta a Comissão a assegurar que 
o CCS GF seja incluído no âmbito do programa InvestEU, a fim de melhorar o acesso 
ao financiamento em prol de várias empresas em atividade nos SICC durante a crise da 
COVID-19 e insta a uma prorrogação do CCS GF com uma maior flexibilidade para as 
modalidades de reembolso destinadas às PME; insta a Comissão a assegurar que os 
SICC sejam adequadamente incluídos em todos os programas em prol do 
empreendedorismo, como o Programa para a Competitividade das Empresas e PME 
(COSME) da UE e o Horizonte Europa;

8. Salienta o papel importante que o programa Horizonte Europa desempenha para ajudar 
os SICC a inovar e a desenvolver novas tecnologias suscetíveis de provocar um impacto 
positivo numa participação cultural e criativa aberta e pluralista; congratula-se, neste 
contexto, com a criação duma Comunidade de Conhecimento e Inovação (CCI) dos 
setores culturais e criativos no âmbito da estratégia do Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia (EIT); sublinha a necessidade de simplificar os procedimentos de 
candidatura a fundos para as PME dos setores culturais e criativos e solicita a criação de 
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um balcão único para as PME que solicitem fundos ao abrigo dos programas da União;

9. Salienta a necessidade de normas adequadas e eficazes para a aplicação e utilização das 
políticas de coesão para as PME nos SICC; salienta a importância das sinergias entre as 
diferentes iniciativas e o financiamento disponível para as PME e observa que as PME 
continuam a não dispor de um acesso adequado aos fundos, em particular para projetos 
inovadores de longo prazo;

10. Constata que a procura de conteúdos culturais digitais aumentou, especialmente durante 
as diferentes fases do confinamento; salienta que um baixo nível de digitalização irá 
prejudicar a convergência económica e as perspetivas de crescimento em muitos 
setores; portanto, realça a necessidade de um maior investimento na digitalização das 
PME europeias de todos os setores; reconhece o aumento das oportunidades criadas 
pela digitalização em geral e nos SICC, em particular; solicita um apoio adicional às 
PME que promova uma maior acessibilidade dos conteúdos culturais e educativos 
digitais; apela à criação de condições de concorrência equitativas no domínio digital, 
que tenham em conta os desafios das PME nos SICC, como a interoperabilidade na UE, 
o fosso digital e a igualdade de acesso à Internet; realça a necessidade dum maior 
investimento nas competências, em particular as competências digitais e empresariais, 
que devem ser um dos elementos centrais dos programas curriculares de todos os níveis 
de ensino e uma competência fundamental nos programas de formação para os 
trabalhadores e os desempregados, em coordenação com o Plano de Ação para a 
Educação Digital, a fim de assegurar um processo de transformação digital abrangente e 
sustentável, protegendo assim o emprego e reforçando a inclusão social; insta a uma 
iniciativa europeia em matéria de educação para o empreendedorismo, a fim de preparar 
a próxima geração de PME europeias – especialmente nos SICC – e também 
disponibilizar orientações e apoio às PME existentes para a sua adaptação aos desafios 
atuais, mediante programas que incluam a aprendizagem ao longo da vida; reitera a 
importância das oportunidades de estágios e de intercâmbios de empresários no âmbito 
do programa Erasmus+ e apela a novas iniciativas deste tipo que utilizem novos 
formatos e ferramentas; insta à criação duma plataforma melhorada que forneça 
informações relativas ao apoio europeu a jovens empresários, empresas em fase de 
arranque, empresas em expansão e PME existentes;

11. Insta a Comissão a desenvolver um plano de apoio integrado para as PME, utilizando 
mecanismos de financiamentos cruzados disponíveis a nível europeu e sinergias com as 
iniciativas nacionais e locais, a fim de apoiar as PME que enfrentam importantes 
desafios decorrentes da pandemia de COVID-19, bem como a disponibilizar meios 
financeiros para a criação de novas iniciativas empresariais; sublinha que garantir a 
diversidade entre as PME dos SICC irá salvaguardar a diversidade cultural, ajudar a 
combater o autoritarismo e assim proteger os valores europeus; salienta a importância 
da melhoria da regulamentação, uma vez que são precisamente as PME que mais 
sofrem as consequências duma regulamentação ineficaz e de encargos administrativos 
desnecessários; sublinha que uma maior integração no seio do mercado único é 
igualmente fundamental para a competitividade e a existência das PME;

12. Salienta a necessidade de os jovens participarem em atividades empresariais; reconhece 
e valoriza o esforço empresarial no setor da educação, em particular no caso das PME e 
das cooperativas que permitem a diversificação do sistema de ensino e dos modelos 
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oferecidos às famílias para que possam escolher livremente; insta a Comissão e os 
Estados-Membros a promoverem a educação empresarial e a criarem medidas de apoio 
específicas que permitam que todos os europeus, em particular as pessoas com menos 
oportunidades, tenham acesso a atividades de empreendedorismo e ao trabalho por 
conta própria;

13. Insta a Comissão – em estreita cooperação com os Estados-Membros, os órgãos de 
poder local e os parceiros sociais – a definir uma iniciativa europeia visando criar mais 
de um milhão de novas empresas em fase de arranque na UE que ofereçam 
oportunidades de empreendedorismo em toda a Europa;

14. Salienta o papel fundamental que as PME desempenham no setor do desporto no 
sentido de garantir e promover estilos de vida saudáveis, o diálogo intercultural e 
oportunidades educativas e profissionais para todos; solicita, por isso, que se preste 
maior atenção à dimensão do desporto no âmbito do programa Erasmus+.
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