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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. Sublinha que a crise da COVID-19 teve um impacto socioeconómico sem precedentes 
nas PME, especialmente nos setores culturais e criativos, da educação, da juventude, do 
desporto e dos meios de comunicação social; insta a Comissão Europeia a rever a sua 
estratégia relativa às PME para uma Europa sustentável e digital, assegurando que os 
fundos atribuídos às PME europeias estejam ampla e facilmente acessíveis em todos os 
Estados-Membros e logrem alcançar estes setores, a fim de permitir que enfrentem os 
desafios atuais e mantenham níveis de emprego elevados;

2. 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; insta a Comissão Europeia a reforçar a acessibilidade do 
financiamento, em particular no futuro programa InvestEU, e a proporcionar 
oportunidades financeiras idênticas em todos os Estados-Membros da UE; 

3. Lamenta a falta de ambição da proposta revista sobre o próximo QFP e a falta de apoio 
financeiro específico para estes setores no novo Plano de Recuperação; exorta, neste 
contexto, a Comissão e os Estados-Membros a aumentarem o orçamento dos programas 
Europa Criativa, Erasmus+ e Corpo Europeu de Solidariedade; 

4. Realça a necessidade de um maior investimento na digitalização das PME europeias de 
todos os setores, bem como nas competências, em particular as competências digitais e 
empresariais; apela a uma iniciativa europeia em matéria de educação para o 
empreendedorismo, a fim de preparar a próxima geração de PME europeias e, também, 
disponibilizar orientações e apoio às PME existentes para a sua adaptação aos desafios 
atuais; 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.


