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Alteração 1
Anne Sander

Projeto de parecer
Considerando A

Projeto de parecer Alteração

A. Considerando que as micro, 
pequenas e médias empresas (PME) são 
definidas na recomendação 2003/36 da 
UE;

Or. en

Alteração 2
Anne Sander

Projeto de parecer
Considerando B

Projeto de parecer Alteração

B. Considerando que 99 % das 
empresas europeias são PME; que 
representam 50 % do PIB e empregam 
cerca de 100 milhões de pessoas, o que 
corresponde a dois terços de todos os 
empregos do setor privado, representando 
assim a espinha dorsal da economia 
europeia e os principais intervenientes 
para a promoção da atratividade dos 
territórios e para o desenvolvimento de 
ecossistemas industriais estratégicos 
identificados;

Or. en

Alteração 3
Anne Sander
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Projeto de parecer
Considerando C

Projeto de parecer Alteração

C. Considerando que as PME 
europeias enfrentam uma enorme falta de 
investimentos, estimada entre 20 e 35 mil 
milhões de euros, não obstante o apoio da 
UE e dos seus Estados-Membros;

Or. en

Alteração 4
Anne Sander

Projeto de parecer
Considerando D

Projeto de parecer Alteração

D. Considerando que as PME 
enfrentam desafios enormes devido à crise 
da COVID-19 e muitas delas correm o 
risco de insolvência;

Or. en

Alteração 5
Anne Sander

Projeto de parecer
Considerando E

Projeto de parecer Alteração

E. Considerando que a Comissão 
apresentou compromissos no que diz 
respeito à sua estratégia para as pequenas 
e médias empresas, publicada em março 
de 2020;

Or. en
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Alteração 6
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projeto de parecer
Considerando F

Projeto de parecer Alteração

F. Considerando que as pequenas e 
médias empresas (PME) constituem a 
espinha dorsal da economia da UE; que 
as PME empregam cerca de 100 milhões 
de pessoas e representam mais de metade 
do PIB da Europa;

Or. en

Alteração 7
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projeto de parecer
Considerando G

Projeto de parecer Alteração

G. Considerando que as PME 
providenciam dois em cada três empregos, 
proporcionam oportunidades de formação 
em todas as regiões e setores, inclusive 
para trabalhadores pouco qualificados, e 
promovem o bem-estar da sociedade, 
nomeadamente em zonas remotas e 
rurais;

Or. en

Alteração 8
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projeto de parecer
Considerando H

Projeto de parecer Alteração

H. Considerando que procedimentos 
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administrativos e jurídicos complexos 
constituem um obstáculo significativo 
para as PME tornarem as suas atividades 
mais eficientes em termos de recursos;

Or. en

Alteração 9
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projeto de parecer
Considerando I

Projeto de parecer Alteração

I. Considerando que mais de 70 % 
das empresas afirmam que o acesso ao 
talento constitui um obstáculo a novos 
investimentos na UE-101-A; que a 
disponibilidade de pessoal qualificado e 
de gestores experientes se tornou o 
problema mais premente enfrentado pelas 
PME na UE ao longo dos anos1-B; que a 
escassez de competências é 
particularmente grave no que diz respeito 
à digitalização e às novas tecnologias, 
uma vez que 35 % da mão-de-obra possui 
poucas ou nenhumas competências 
digitais;
__________________
1-A 
https://www.eib.org/en/publications/invest
ment-report-2018
1-B 
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/
38462

Or. en

Alteração 10
France Jamet
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Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Sublinha o contributo decisivo das 
PME para a inovação, a criação de 
emprego e um mercado de trabalho 
inclusivo; manifesta a sua profunda 
preocupação com o aumento das taxas de 
desemprego na UE e com o risco de 
milhões de pessoas perderem os seus 
postos de trabalho, devido à crise da 
COVID-19; reconhece que, atualmente, as 
PME enfrentam graves problemas de 
liquidez e, neste contexto, salienta a 
necessidade de um financiamento 
sustentável para colmatar o atual défice 
de investimento e reforçar a capacidade 
das PME para inovar e apostar em 
soluções mais sustentáveis, eficientes na 
utilização dos recursos, circulares e com 
impacto neutro no clima, garantindo a 
aplicação bem-sucedida do Pacto 
Ecológico Europeu e a correspondente 
transição justa;

1. Sublinha o contributo decisivo das 
PME para a inovação, a criação de 
emprego e um mercado de trabalho 
inclusivo; manifesta a sua profunda 
preocupação com o aumento das taxas de 
desemprego na UE e com o risco de 
milhões de pessoas perderem os seus 
postos de trabalho, devido à crise da 
COVID-19; reconhece que, atualmente, as 
PME enfrentam graves problemas de 
liquidez e, neste contexto, salienta a 
necessidade de os Estados adotarem 
políticas fiscais adaptadas; sublinha 
igualmente a necessidade de, tendo em 
vista a recuperação, abandonar as 
políticas que favorecem a concorrência 
desleal e o dumping na União, das quais 
as PME são as maiores vítimas;

Or. fr

Alteração 11
Stefania Zambelli

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Sublinha o contributo decisivo das 
PME para a inovação, a criação de 
emprego e um mercado de trabalho 
inclusivo; manifesta a sua profunda 
preocupação com o aumento das taxas de 
desemprego na UE e com o risco de 
milhões de pessoas perderem os seus 
postos de trabalho, devido à crise da 
COVID-19; reconhece que, atualmente, as 
PME enfrentam graves problemas de 

1. Sublinha o contributo decisivo das 
PME para a inovação, a criação de 
emprego e um mercado de trabalho 
inclusivo; manifesta a sua profunda 
preocupação com o aumento das taxas de 
desemprego na UE e com o risco de 
milhões de pessoas perderem os seus 
postos de trabalho, devido à crise da 
COVID-19; reconhece que, atualmente, as 
PME enfrentam graves problemas de 
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liquidez e, neste contexto, salienta a 
necessidade de um financiamento 
sustentável para colmatar o atual défice de 
investimento e reforçar a capacidade das 
PME para inovar e apostar em soluções 
mais sustentáveis, eficientes na utilização 
dos recursos, circulares e com impacto 
neutro no clima, garantindo a aplicação 
bem-sucedida do Pacto Ecológico 
Europeu e a correspondente transição 
justa;

liquidez e, neste contexto, salienta a 
necessidade de financiamento para 
colmatar o atual défice de investimento e 
reforçar a capacidade das PME para inovar 
e apostar em soluções mais sustentáveis a 
longo prazo; 

Or. it

Alteração 12
Margarita de la Pisa Carrión

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Sublinha o contributo decisivo das 
PME para a inovação, a criação de 
emprego e um mercado de trabalho 
inclusivo; manifesta a sua profunda 
preocupação com o aumento das taxas de 
desemprego na UE e com o risco de 
milhões de pessoas perderem os seus 
postos de trabalho, devido à crise da 
COVID-19; reconhece que, atualmente, as 
PME enfrentam graves problemas de 
liquidez e, neste contexto, salienta a 
necessidade de um financiamento 
sustentável para colmatar o atual défice de 
investimento e reforçar a capacidade das 
PME para inovar e apostar em soluções 
mais sustentáveis, eficientes na utilização 
dos recursos, circulares e com impacto 
neutro no clima, garantindo a aplicação 
bem-sucedida do Pacto Ecológico 
Europeu e a correspondente transição 
justa;

1. Sublinha o contributo decisivo das 
PME para a inovação, a criação de 
emprego e um mercado de trabalho 
inclusivo; manifesta a sua profunda 
preocupação com o aumento das taxas de 
desemprego na UE e com o risco de 
milhões de pessoas perderem os seus 
postos de trabalho, devido à crise da 
COVID-19; reconhece que, atualmente, as 
PME enfrentam graves problemas de 
liquidez e, neste contexto, salienta a 
necessidade de um financiamento para 
colmatar o atual défice de investimento e 
reforçar a capacidade das PME para inovar 
e apostar em soluções mais eficientes na 
utilização dos recursos e eficazes a longo 
prazo;

Or. en
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Alteração 13
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marianne Vind, Johan Danielsson

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Sublinha o contributo decisivo das 
PME para a inovação, a criação de 
emprego e um mercado de trabalho 
inclusivo; manifesta a sua profunda 
preocupação com o aumento das taxas de 
desemprego na UE e com o risco de 
milhões de pessoas perderem os seus 
postos de trabalho, devido à crise da 
COVID-19; reconhece que, atualmente, as 
PME enfrentam graves problemas de 
liquidez e, neste contexto, salienta a 
necessidade de um financiamento 
sustentável para colmatar o atual défice de 
investimento e reforçar a capacidade das 
PME para inovar e apostar em soluções 
mais sustentáveis, eficientes na utilização 
dos recursos, circulares e com impacto 
neutro no clima, garantindo a aplicação 
bem-sucedida do Pacto Ecológico Europeu 
e a correspondente transição justa;

1. Sublinha o contributo decisivo das 
PME para a inovação, a criação de 
emprego e um mercado de trabalho 
inclusivo; manifesta a sua profunda 
preocupação com o aumento das taxas de 
desemprego na UE e com o risco de 
milhões de pessoas perderem os seus 
postos de trabalho, devido à crise da 
COVID-19; reconhece que, atualmente, as 
PME enfrentam graves problemas de 
liquidez e, neste contexto, salienta a 
necessidade de um financiamento 
sustentável para colmatar o atual défice de 
investimento e reforçar a capacidade das 
PME para inovar e apostar em soluções 
mais sustentáveis, eficientes na utilização 
dos recursos, circulares e com impacto 
neutro no clima, contribuindo assim para 
os princípios e objetivos do Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais (EPSR), bem como do 
Pacto Ecológico Europeu e a 
correspondente transição justa;

Or. en

Alteração 14
Anne Sander

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Sublinha o contributo decisivo das 
PME para a inovação, a criação de 
emprego e um mercado de trabalho 

1. Sublinha o contributo decisivo das 
PME para a inovação, a criação de 
emprego e a construção de um mercado de 
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inclusivo; manifesta a sua profunda 
preocupação com o aumento das taxas de 
desemprego na UE e com o risco de 
milhões de pessoas perderem os seus 
postos de trabalho, devido à crise da 
COVID-19; reconhece que, atualmente, as 
PME enfrentam graves problemas de 
liquidez e, neste contexto, salienta a 
necessidade de um financiamento 
sustentável para colmatar o atual défice de 
investimento e reforçar a capacidade das 
PME para inovar e apostar em soluções 
mais sustentáveis, eficientes na utilização 
dos recursos, circulares e com impacto 
neutro no clima, garantindo a aplicação 
bem-sucedida do Pacto Ecológico Europeu 
e a correspondente transição justa;

trabalho inclusivo e resiliente, estimulando 
os investimentos, a competitividade e o 
crescimento sustentável; manifesta a sua 
profunda preocupação com o aumento das 
taxas de desemprego na UE e com o risco 
de milhões de pessoas perderem os seus 
postos de trabalho, devido à crise da 
COVID-19 e às graves dificuldades que as 
PME estão a atravessar devido a esta 
crise; reconhece que, atualmente, as PME 
enfrentam graves problemas de liquidez e, 
neste contexto, salienta a grande 
necessidade de facilitar o acesso ao 
financiamento e de tomar medidas a curto 
e longo prazo para apoiar as PME na 
recuperação; sublinha que tal deve prever 
um financiamento sustentável para 
colmatar o atual défice de investimento e 
reforçar a capacidade das PME para inovar 
e apostar em soluções mais sustentáveis, 
eficientes na utilização dos recursos, 
circulares e com impacto neutro no clima, 
garantindo a aplicação bem-sucedida do 
Pacto Ecológico Europeu e a 
correspondente transição justa; salienta 
que a transição para empresas 
sustentáveis e digitalizadas para as PME 
exige uma atenção política especial e 
medidas de acompanhamento;

Or. en

Alteração 15
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Sublinha o contributo decisivo das 
PME para a inovação, a criação de 
emprego e um mercado de trabalho 
inclusivo; manifesta a sua profunda 
preocupação com o aumento das taxas de 
desemprego na UE e com o risco de 

1. Sublinha o contributo decisivo das 
PME para a inovação, nomeadamente a 
inovação social, a criação de emprego e 
um mercado de trabalho inclusivo; 
manifesta a sua profunda preocupação com 
o aumento das taxas de desemprego na UE 
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milhões de pessoas perderem os seus 
postos de trabalho, devido à crise da 
COVID-19; reconhece que, atualmente, as 
PME enfrentam graves problemas de 
liquidez e, neste contexto, salienta a 
necessidade de um financiamento 
sustentável para colmatar o atual défice de 
investimento e reforçar a capacidade das 
PME para inovar e apostar em soluções 
mais sustentáveis, eficientes na utilização 
dos recursos, circulares e com impacto 
neutro no clima, garantindo a aplicação 
bem-sucedida do Pacto Ecológico Europeu 
e a correspondente transição justa;

e com o risco de milhões de pessoas 
perderem os seus postos de trabalho, 
devido à crise da COVID-19; reconhece 
que, atualmente, as PME enfrentam graves 
problemas de liquidez e, neste contexto, 
insiste na importância de uma ação vasta 
e coordenada para consolidar o tecido 
industrial europeu, impulsionar a 
economia e apoiar o emprego; salienta 
igualmente a necessidade de um 
financiamento sustentável para colmatar o 
atual défice de investimento e reforçar a 
capacidade das PME para inovar e apostar 
em soluções mais sustentáveis, eficientes 
na utilização dos recursos, circulares e com 
impacto neutro no clima, garantindo a 
aplicação bem-sucedida do Pacto 
Ecológico Europeu e a correspondente 
transição justa para não deixar ninguém 
para trás; considera, além disso, que o 
desenvolvimento da economia circular 
constitui uma oportunidade para as PME 
através da criação de emprego, de novos 
mercados e do aumento da eficácia das 
empresas;

Or. fr

Alteração 16
José Manuel Fernandes

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Sublinha o contributo decisivo das 
PME para a inovação, a criação de 
emprego e um mercado de trabalho 
inclusivo; manifesta a sua profunda 
preocupação com o aumento das taxas de 
desemprego na UE e com o risco de 
milhões de pessoas perderem os seus 
postos de trabalho, devido à crise da 
COVID-19; reconhece que, atualmente, as 
PME enfrentam graves problemas de 
liquidez e, neste contexto, salienta a 

1. Sublinha o contributo decisivo das 
PME para a inovação, a competitividade, o 
empreendedorismo, a criação de emprego 
e um mercado de trabalho inclusivo; 
manifesta a sua profunda preocupação com 
o aumento das taxas de desemprego na UE 
e com o risco de milhões de pessoas 
perderem os seus postos de trabalho, 
devido à crise da COVID-19; reconhece 
que, atualmente, as PME enfrentam graves 
problemas de liquidez e, neste contexto, 
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necessidade de um financiamento 
sustentável para colmatar o atual défice de 
investimento e reforçar a capacidade das 
PME para inovar e apostar em soluções 
mais sustentáveis, eficientes na utilização 
dos recursos, circulares e com impacto 
neutro no clima, garantindo a aplicação 
bem-sucedida do Pacto Ecológico Europeu 
e a correspondente transição justa;

salienta a necessidade de um financiamento 
urgente e sustentável para colmatar o atual 
défice de investimento e reforçar a 
capacidade das PME para inovar e apostar 
na digitalização e em soluções mais 
sustentáveis, eficientes na utilização dos 
recursos, circulares e com impacto neutro 
no clima, garantindo a aplicação bem-
sucedida da Agenda Digital, do Pacto 
Ecológico Europeu e a correspondente 
transição justa;

Or. pt

Alteração 17
Stelios Kympouropoulos

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Sublinha o contributo decisivo das 
PME para a inovação, a criação de 
emprego e um mercado de trabalho 
inclusivo; manifesta a sua profunda 
preocupação com o aumento das taxas de 
desemprego na UE e com o risco de 
milhões de pessoas perderem os seus 
postos de trabalho, devido à crise da 
COVID-19; reconhece que, atualmente, as 
PME enfrentam graves problemas de 
liquidez e, neste contexto, salienta a 
necessidade de um financiamento 
sustentável para colmatar o atual défice de 
investimento e reforçar a capacidade das 
PME para inovar e apostar em soluções 
mais sustentáveis, eficientes na utilização 
dos recursos, circulares e com impacto 
neutro no clima, garantindo a aplicação 
bem-sucedida do Pacto Ecológico Europeu 
e a correspondente transição justa;

1. Sublinha o contributo decisivo das 
PME para a inovação, a criação de 
emprego e um mercado de trabalho 
inclusivo; manifesta a sua profunda 
preocupação com o aumento das taxas de 
desemprego na UE e com o risco de 
milhões de pessoas perderem os seus 
postos de trabalho, devido à crise da 
COVID-19, em particular nas categorias 
sociais mais vulneráveis; reconhece que, 
atualmente, as PME enfrentam graves 
problemas de liquidez ou de crescimento e, 
neste contexto, salienta a necessidade de 
um financiamento sustentável e 
direcionado para colmatar o atual défice de 
investimento e reforçar a capacidade das 
PME para inovar e apostar em soluções 
mais sustentáveis, eficientes na utilização 
dos recursos, circulares e com impacto 
neutro no clima, garantindo a aplicação 
bem-sucedida do Pacto Ecológico Europeu 
e a correspondente transição justa;

Or. el
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Alteração 18
Dragoș Pîslaru

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Sublinha o contributo decisivo das 
PME para a inovação, a criação de 
emprego e um mercado de trabalho 
inclusivo; manifesta a sua profunda 
preocupação com o aumento das taxas de 
desemprego na UE e com o risco de 
milhões de pessoas perderem os seus 
postos de trabalho, devido à crise da 
COVID-19; reconhece que, atualmente, as 
PME enfrentam graves problemas de 
liquidez e, neste contexto, salienta a 
necessidade de um financiamento 
sustentável para colmatar o atual défice de 
investimento e reforçar a capacidade das 
PME para inovar e apostar em soluções 
mais sustentáveis, eficientes na utilização 
dos recursos, circulares e com impacto 
neutro no clima, garantindo a aplicação 
bem-sucedida do Pacto Ecológico Europeu 
e a correspondente transição justa;

1. Sublinha o contributo decisivo das 
PME, nomeadamente as empresas 
familiares, para a inovação, a criação de 
emprego e um mercado de trabalho 
inclusivo; manifesta a sua profunda 
preocupação com o aumento das taxas de 
desemprego na UE e com o risco de 
milhões de pessoas perderem os seus 
postos de trabalho, devido à crise da 
COVID-19; reconhece que, atualmente, as 
PME enfrentam graves problemas de 
liquidez e, neste contexto, salienta a 
necessidade de um financiamento 
sustentável para colmatar o atual défice de 
investimento e reforçar a capacidade das 
PME para inovar e apostar em soluções 
mais sustentáveis, eficientes na utilização 
dos recursos, circulares e com impacto 
neutro no clima, garantindo a aplicação 
bem-sucedida do Pacto Ecológico Europeu 
e a correspondente transição justa;

Or. en

Alteração 19
Romana Tomc

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Sublinha o contributo decisivo das 
PME para a inovação, a criação de 
emprego e um mercado de trabalho 
inclusivo; manifesta a sua profunda 
preocupação com o aumento das taxas de 

1. Sublinha o contributo decisivo das 
PME para a inovação, a criação de 
emprego e um mercado de trabalho 
inclusivo na União Europeia; manifesta a 
sua profunda preocupação com o aumento 
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desemprego na UE e com o risco de 
milhões de pessoas perderem os seus 
postos de trabalho, devido à crise da 
COVID-19; reconhece que, atualmente, as 
PME enfrentam graves problemas de 
liquidez e, neste contexto, salienta a 
necessidade de um financiamento 
sustentável para colmatar o atual défice de 
investimento e reforçar a capacidade das 
PME para inovar e apostar em soluções 
mais sustentáveis, eficientes na utilização 
dos recursos, circulares e com impacto 
neutro no clima, garantindo a aplicação 
bem-sucedida do Pacto Ecológico Europeu 
e a correspondente transição justa;

das taxas de desemprego na UE e com o 
risco de milhões de pessoas perderem os 
seus postos de trabalho, devido à crise da 
COVID-19; reconhece que, atualmente, as 
PME enfrentam graves problemas de 
liquidez e, neste contexto, salienta a 
necessidade de um financiamento 
sustentável para colmatar o atual défice de 
investimento e reforçar a capacidade das 
PME para inovar e apostar em soluções 
mais sustentáveis, eficientes na utilização 
dos recursos, circulares e com impacto 
neutro no clima, garantindo a aplicação 
bem-sucedida do Pacto Ecológico Europeu 
e a correspondente transição justa;

Or. sl

Alteração 20
Krzysztof Hetman

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Sublinha o contributo decisivo das 
PME para a inovação, a criação de 
emprego e um mercado de trabalho 
inclusivo; manifesta a sua profunda 
preocupação com o aumento das taxas de 
desemprego na UE e com o risco de 
milhões de pessoas perderem os seus 
postos de trabalho, devido à crise da 
COVID-19; reconhece que, atualmente, as 
PME enfrentam graves problemas de 
liquidez e, neste contexto, salienta a 
necessidade de um financiamento 
sustentável para colmatar o atual défice de 
investimento e reforçar a capacidade das 
PME para inovar e apostar em soluções 
mais sustentáveis, eficientes na utilização 
dos recursos, circulares e com impacto 
neutro no clima, garantindo a aplicação 
bem-sucedida do Pacto Ecológico Europeu 
e a correspondente transição justa;

1. Sublinha o contributo decisivo das 
PME para a inovação, a criação de 
emprego e um mercado de trabalho 
inclusivo; manifesta a sua profunda 
preocupação com o aumento das taxas de 
desemprego na UE e com o risco de 
milhões de pessoas perderem os seus 
postos de trabalho, devido à crise da 
COVID-19; reconhece que, atualmente, as 
PME enfrentam graves problemas de 
liquidez e, neste contexto, salienta a 
necessidade de um financiamento 
sustentável para colmatar o atual défice de 
investimento e reforçar a resiliência e 
capacidade das PME para inovar e apostar 
em soluções mais sustentáveis, eficientes 
na utilização dos recursos, circulares e com 
impacto neutro no clima, garantindo a 
aplicação bem-sucedida do Pacto 
Ecológico Europeu e a correspondente 
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transição justa;

Or. en

Alteração 21
Jeroen Lenaers

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Sublinha o contributo decisivo das 
PME para a inovação, a criação de 
emprego e um mercado de trabalho 
inclusivo; manifesta a sua profunda 
preocupação com o aumento das taxas de 
desemprego na UE e com o risco de 
milhões de pessoas perderem os seus 
postos de trabalho, devido à crise da 
COVID-19; reconhece que, atualmente, as 
PME enfrentam graves problemas de 
liquidez e, neste contexto, salienta a 
necessidade de um financiamento 
sustentável para colmatar o atual défice de 
investimento e reforçar a capacidade das 
PME para inovar e apostar em soluções 
mais sustentáveis, eficientes na utilização 
dos recursos, circulares e com impacto 
neutro no clima, garantindo a aplicação 
bem-sucedida do Pacto Ecológico Europeu 
e a correspondente transição justa;

1. Sublinha o contributo decisivo das 
PME para a inovação, a criação de 
emprego e um mercado de trabalho 
transfronteiriço inclusivo; manifesta a sua 
profunda preocupação com o aumento das 
taxas de desemprego na UE e com o risco 
de milhões de pessoas perderem os seus 
postos de trabalho, devido à crise da 
COVID-19; reconhece que, atualmente, as 
PME enfrentam graves problemas de 
liquidez e, neste contexto, salienta a 
necessidade de um financiamento 
sustentável para colmatar o atual défice de 
investimento e reforçar a capacidade das 
PME para inovar e apostar em soluções 
mais sustentáveis, eficientes na utilização 
dos recursos, circulares e com impacto 
neutro no clima, garantindo a aplicação 
bem-sucedida do Pacto Ecológico Europeu 
e a correspondente transição justa;

Or. en

Alteração 22
Leila Chaibi

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Sublinha o contributo decisivo das 
PME para a inovação, a criação de 

1. Sublinha o contributo decisivo das 
PME para a inovação, a criação de 
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emprego e um mercado de trabalho 
inclusivo; manifesta a sua profunda 
preocupação com o aumento das taxas de 
desemprego na UE e com o risco de 
milhões de pessoas perderem os seus 
postos de trabalho, devido à crise da 
COVID-19; reconhece que, atualmente, as 
PME enfrentam graves problemas de 
liquidez e, neste contexto, salienta a 
necessidade de um financiamento 
sustentável para colmatar o atual défice de 
investimento e reforçar a capacidade das 
PME para inovar e apostar em soluções 
mais sustentáveis, eficientes na utilização 
dos recursos, circulares e com impacto 
neutro no clima, garantindo a aplicação 
bem-sucedida do Pacto Ecológico Europeu 
e a correspondente transição justa;

emprego e um mercado de trabalho 
inclusivo; manifesta a sua profunda 
preocupação com o aumento das taxas de 
desemprego na UE e com o risco de 
milhões de pessoas perderem os seus 
postos de trabalho, devido à crise da 
COVID-19; reconhece que, atualmente, as 
PME enfrentam graves problemas de 
liquidez e, neste contexto, salienta a 
necessidade de um financiamento 
sustentável para colmatar o atual défice de 
investimento e reforçar a capacidade das 
PME para inovar e apostar em soluções 
mais sustentáveis, eficientes na utilização 
dos recursos, circulares e com impacto 
neutro no clima, garantindo a aplicação 
bem-sucedida do Pacto Ecológico Europeu 
e a correspondente transição justa; 
sublinha que, no âmbito do Pacto 
Ecológico Europeu, as PME são 
parceiros importantes para os quais 
devem ser canalizados investimentos 
substanciais para apoiar, por exemplo, 
projetos ligados à manutenção da rede de 
abastecimento de água e de saneamento; 
recorda que um financiamento 
sustentável deve ser acompanhado de 
garantias sociais, relativas, 
nomeadamente, à proteção dos 
trabalhadores e ao respeito das condições 
de trabalho e da igualdade salarial;

Or. fr

Alteração 23
Sara Skyttedal

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Sublinha o contributo decisivo das 
PME para a inovação, a criação de 
emprego e um mercado de trabalho 
inclusivo; manifesta a sua profunda 
preocupação com o aumento das taxas de 

1. Sublinha o contributo decisivo das 
PME para a inovação, a criação de 
emprego e um mercado de trabalho 
inclusivo; manifesta a sua profunda 
preocupação com o aumento das taxas de 
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desemprego na UE e com o risco de 
milhões de pessoas perderem os seus 
postos de trabalho, devido à crise da 
COVID-19; reconhece que, atualmente, as 
PME enfrentam graves problemas de 
liquidez e, neste contexto, salienta a 
necessidade de um financiamento 
sustentável para colmatar o atual défice de 
investimento e reforçar a capacidade das 
PME para inovar e apostar em soluções 
mais sustentáveis, eficientes na utilização 
dos recursos, circulares e com impacto 
neutro no clima, garantindo a aplicação 
bem-sucedida do Pacto Ecológico Europeu 
e a correspondente transição justa;

desemprego na UE e com o risco de 
milhões de pessoas perderem os seus 
postos de trabalho, devido à crise da 
COVID-19; reconhece que, atualmente, as 
PME enfrentam graves problemas de 
liquidez e, neste contexto, salienta a 
necessidade de um financiamento 
sustentável para colmatar o atual défice de 
investimento e reforçar a capacidade das 
PME para inovar e apostar em soluções 
mais sustentáveis, eficientes na utilização 
dos recursos, circulares e com impacto 
neutro no clima, garantindo a aplicação 
bem-sucedida do Pacto Ecológico Europeu 
e a correspondente transição justa; 
reconhece a importância de dar 
prioridade às propostas que irão 
beneficiar as PME da forma mais 
eficiente, se pretendemos explorar todo o 
potencial do mercado único da UE;

Or. en

Alteração 24
Petra De Sutter

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Sublinha o contributo decisivo das 
PME para a inovação, a criação de 
emprego e um mercado de trabalho 
inclusivo; manifesta a sua profunda 
preocupação com o aumento das taxas de 
desemprego na UE e com o risco de 
milhões de pessoas perderem os seus 
postos de trabalho, devido à crise da 
COVID-19; reconhece que, atualmente, as 
PME enfrentam graves problemas de 
liquidez e, neste contexto, salienta a 
necessidade de um financiamento 
sustentável para colmatar o atual défice de 
investimento e reforçar a capacidade das 
PME para inovar e apostar em soluções 
mais sustentáveis, eficientes na utilização 

1. Sublinha o contributo decisivo das 
PME para a inovação, a criação de 
emprego e um mercado de trabalho 
inclusivo; manifesta a sua profunda 
preocupação com o aumento das taxas de 
desemprego na UE e com o risco de 
milhões de pessoas perderem os seus 
postos de trabalho, devido à crise da 
COVID-19; reconhece que, atualmente, as 
PME enfrentam graves problemas de 
liquidez e, neste contexto, salienta a 
necessidade de um financiamento 
sustentável para colmatar o atual défice de 
investimento e reforçar a capacidade das 
PME para inovar e apostar em soluções 
mais sustentáveis, eficientes na utilização 
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dos recursos, circulares e com impacto 
neutro no clima, garantindo a aplicação 
bem-sucedida do Pacto Ecológico Europeu 
e a correspondente transição justa;

dos recursos, circulares e com impacto 
neutro no clima, garantindo a aplicação 
bem-sucedida do Pacto Ecológico Europeu 
e a correspondente transição justa; exorta 
os Estados-Membros a melhorarem o 
acesso a créditos de menor escala;

Or. en

Alteração 25
Leila Chaibi

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Considera que deve ser definida 
uma nova estratégia para as PME 
centrada na proteção do emprego e dos 
trabalhadores, aos quais deve garantir 
condições de trabalho e uma proteção 
social de elevado nível; entende que essa 
estratégia deve apoiar as empresas que 
respeitem os direitos dos trabalhadores e 
do ambiente; salienta a necessidade de 
rever as regras de contratação pública no 
sentido de favorecer as empresas que 
respeitem esses direitos; solicita a 
instauração urgente de um mecanismo de 
ajustamento das emissões de carbono nas 
fronteiras, a fim de favorecer as empresas 
que respeitem o ecossistema e de apoiar a 
criação local de emprego;

Or. fr

Alteração 26
Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

1-A. Congratula-se com a recente 
alteração do Quadro Temporário dos 
Auxílios Estatais, que permite aos 
Estados-Membros prestar apoio público a 
todas as micro e pequenas empresas; 
expressa, contudo, a sua preocupação 
com a distribuição desigual dos auxílios 
estatais e o acesso dos Estados-Membros 
à liquidez e ao espaço fiscal, o que é 
suscetível de causar perturbações no 
Mercado Único e, por conseguinte, criar 
desigualdades no que diz respeito à 
capacidade de preservar os empregos 
nacionais;

Or. en

Alteração 27
Stefania Zambelli

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Considera indispensável uma 
revisão dos objetivos climáticos, bem 
como da aplicação do Pacto Ecológico 
Europeu, dado que as PME já foram 
gravemente afetadas pela crise da 
COVID-19 e não conseguirão fazer face a 
condicionalidades adicionais que 
dificultem o acesso a uma liquidez 
imediata;

Or. it

Alteração 28
France Jamet

Projeto de parecer
N.º 2
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Projeto de parecer Alteração

2. Considera que os instrumentos de 
recuperação da UE e os programas 
pertinentes do QFP devem complementar 
os regimes nacionais, apoiar as PME, em 
particular nos setores mais afetados pela 
pandemia, e procurar garantir a 
independência industrial da UE;

2. Considera pertinente  apoiar as 
PME, em particular nos setores mais 
afetados pela pandemia, e procurar garantir 
a independência industrial das nações 
europeias;

Or. fr

Alteração 29
Jordi Cañas

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Considera que os instrumentos de 
recuperação da UE e os programas 
pertinentes do QFP devem complementar 
os regimes nacionais, apoiar as PME, em 
particular nos setores mais afetados pela 
pandemia, e procurar garantir a 
independência industrial da UE;

2. Considera que os instrumentos de 
recuperação da UE e os programas 
pertinentes do QFP devem complementar 
os regimes nacionais, apoiar as PME, em 
particular nos setores mais afetados pela 
pandemia, e procurar garantir a autonomia 
estratégica industrial e a liderança global 
da UE;

Or. en

Alteração 30
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Considera que os instrumentos de 
recuperação da UE e os programas 
pertinentes do QFP devem complementar 
os regimes nacionais, apoiar as PME, em 

2. Considera que os instrumentos de 
recuperação da UE e os programas 
pertinentes do QFP devem ser plenamente 
utilizados para complementar os regimes 
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particular nos setores mais afetados pela 
pandemia, e procurar garantir a 
independência industrial da UE;

nacionais, apoiar as PME, em particular 
nos setores mais afetados pela pandemia, 
manter os postos de trabalho, os 
rendimentos e as competências e procurar 
garantir a independência industrial da UE 
mediante, nomeadamente, a relocalização 
de atividades industriais estratégicas; 
recorda igualmente que estes 
instrumentos devem contribuir para a 
consecução dos objetivos de 
desenvolvimento sustentável, dos 
princípios do Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais e do Acordo de Paris;

Or. fr

Alteração 31
Jeroen Lenaers

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Considera que os instrumentos de 
recuperação da UE e os programas 
pertinentes do QFP devem complementar 
os regimes nacionais, apoiar as PME, em 
particular nos setores mais afetados pela 
pandemia, e procurar garantir a 
independência industrial da UE;

2. Considera que os instrumentos de 
recuperação da UE e os programas 
pertinentes do QFP devem complementar 
os regimes nacionais, apoiar as PME, em 
particular nos setores mais afetados pela 
pandemia, bem como as PME ativas nas 
regiões fronteiriças gravemente afetadas 
pelo encerramento das fronteiras entre os 
Estados-Membros, e procurar garantir a 
independência industrial da UE;

Or. en

Alteração 32
José Manuel Fernandes

Projeto de parecer
N.º 2
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Projeto de parecer Alteração

2. Considera que os instrumentos de 
recuperação da UE e os programas 
pertinentes do QFP devem complementar 
os regimes nacionais, apoiar as PME, em 
particular nos setores mais afetados pela 
pandemia, e procurar garantir a 
independência industrial da UE;

2. Considera que os instrumentos de 
recuperação da UE e os programas 
pertinentes do QFP devem complementar 
os regimes nacionais, apoiar as PME, em 
particular nos setores e nas regiões mais 
afetados pela pandemia, e procurar garantir 
a independência industrial da UE;

Or. pt

Alteração 33
Radan Kanev

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Considera que os instrumentos de 
recuperação da UE e os programas 
pertinentes do QFP devem complementar 
os regimes nacionais, apoiar as PME, em 
particular nos setores mais afetados pela 
pandemia, e procurar garantir a 
independência industrial da UE;

2. Considera que os instrumentos de 
recuperação da UE e os programas 
pertinentes do QFP devem complementar 
os regimes nacionais, apoiar as PME, em 
particular nos setores mais afetados pela 
pandemia, e procurar garantir a 
independência industrial, a inovação e a 
liderança tecnológica da UE;

Or. en

Alteração 34
Anne Sander

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Considera que os instrumentos de 
recuperação da UE e os programas 
pertinentes do QFP devem complementar 
os regimes nacionais, apoiar as PME, em 
particular nos setores mais afetados pela 

2. Salienta que os programas 
cruciais para a competitividade e o 
desenvolvimento das PME, incluídos no 
próximo Quadro Financeiro Plurianual 
(QFP), devem ter garantido o nível de 
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pandemia, e procurar garantir a 
independência industrial da UE;

financiamento necessário; considera que 
os instrumentos de recuperação da UE e os 
programas pertinentes do QFP devem 
complementar os regimes nacionais, apoiar 
as PME, em particular nos setores mais 
afetados pela pandemia, e procurar garantir 
a independência industrial da UE;

Or. en

Alteração 35
Leila Chaibi

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Considera que os instrumentos de 
recuperação da UE e os programas 
pertinentes do QFP devem complementar 
os regimes nacionais, apoiar as PME, em 
particular nos setores mais afetados pela 
pandemia, e procurar garantir a 
independência industrial da UE;

2. Considera que os instrumentos de 
recuperação da UE e os programas 
pertinentes do QFP devem complementar 
os regimes nacionais, apoiar as PME, em 
particular nos setores mais afetados pela 
pandemia, e procurar garantir a 
independência industrial da UE; solicita às 
empresas que beneficiam de ajuda da 
União, de auxílios estatais ou de qualquer 
outra forma de apoio financeiro dos 
Estados-Membros ou da União Europeia 
que se comprometam a não despedir os 
seus empregados, a não baixar os salários 
e a prorrogar os contratos dos seus 
empregados durante, pelo menos, o 
período em que beneficiam dessa ajuda; 
solicita que seja fixada uma quota 
máxima de 10 % de contratos precários 
nas PME e uma quota máxima de 5 % de 
contratos precários nas grandes 
empresas; solicita às empresas que se 
comprometam a alcançar a igualdade 
salarial entre homens e mulheres a curto 
prazo;

Or. fr
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Alteração 36
Leila Chaibi

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Recorda que as microempresas e 
os trabalhadores independentes foram 
também fortemente afetados pela crise da 
Covid-19; salienta que as PME, as 
microempresas e os trabalhadores 
independentes têm frequentemente 
dificuldade em aceder aos mecanismos de 
apoio criados pelos Estados-Membros, 
nomeadamente às medidas de redução do 
tempo de trabalho, essenciais para a 
proteção dos postos de trabalho; sublinha 
a necessidade de assegurar a 
sustentabilidade dos auxílios estatais e de 
aumentar o montante autorizado para 
estes auxílios para 400 000 EUR, a fim de 
apoiar as empresas em dificuldade e 
proteger os postos de trabalho;

Or. fr

Alteração 37
Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Observa a importância 
fundamental da UE na proteção das PME 
envolvidas em atividades transfronteiriças 
ou na contratação de trabalhadores 
transfronteiriços, sazonais ou fronteiriços, 
apelando a que sejam asseguradas 
informações claras e transparentes 
acessíveis a empresas e empregadores 
sobre as normas e os direitos de que 
devem gozar esses trabalhadores, 
nomeadamente através de portais em 
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linha de balcão único;

Or. en

Alteração 38
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, 
Radka Maxová

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Solicita uma estratégia horizontal 
europeia para a recuperação das PME, a 
fim de as apoiar reduzindo a burocracia, 
melhorando o acesso ao financiamento e 
promovendo investimentos em cadeias de 
valor estratégicas, empresas em fase de 
arranque e micro-PME, em conformidade 
com o Pacto Ecológico Europeu;

Or. en

Alteração 39
France Jamet

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que as ações relacionadas 
com as PME devem estar no centro dos 
planos e das iniciativas da UE em matéria 
de recuperação industrial e ecológica, 
devendo ser acompanhadas de medidas de 
proteção dos trabalhadores; considera que 
o reforço das normas da UE em matéria 
de coordenação dos regimes de segurança 
social é essencial para a mobilidade 
laboral e para a proteção dos 
trabalhadores, em particular dos 
trabalhadores em situação precária;

3. Salienta que as ações relacionadas 
com as PME devem estar no centro dos 
planos e das iniciativas da UE em matéria 
de recuperação industrial e ecológica, 
devendo ser acompanhadas de medidas de 
proteção dos trabalhadores;
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Or. fr

Alteração 40
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que as ações relacionadas 
com as PME devem estar no centro dos 
planos e das iniciativas da UE em matéria 
de recuperação industrial e ecológica, 
devendo ser acompanhadas de medidas de 
proteção dos trabalhadores; considera que 
o reforço das normas da UE em matéria 
de coordenação dos regimes de segurança 
social é essencial para a mobilidade laboral 
e para a proteção dos trabalhadores, em 
particular dos trabalhadores em situação 
precária;

3. Salienta que as ações relacionadas 
com as PME devem estar no centro dos 
planos e das iniciativas da UE em matéria 
de recuperação industrial e ecológica, 
devendo ser acompanhadas de medidas de 
proteção dos trabalhadores; sublinha a 
necessidade de se chegar a um acordo 
rápido e equilibrado sobre a revisão dos 
Regulamentos n.º 883/2004 e 987/2009 
relativos à coordenação da segurança 
social, essenciais para a mobilidade laboral 
e para a proteção dos trabalhadores, em 
particular dos trabalhadores em situação 
precária;

Or. en

Alteração 41
Andrea Bocskor

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que as ações relacionadas 
com as PME devem estar no centro dos 
planos e das iniciativas da UE em matéria 
de recuperação industrial e ecológica, 
devendo ser acompanhadas de medidas de 
proteção dos trabalhadores; considera que 
o reforço das normas da UE em matéria de 
coordenação dos regimes de segurança 
social é essencial para a mobilidade laboral 
e para a proteção dos trabalhadores, em 

3. Salienta que as ações relacionadas 
com as PME devem estar no centro dos 
planos e das iniciativas da UE em matéria 
de recuperação industrial e ecológica, 
devendo ser acompanhadas de medidas de 
proteção dos trabalhadores; considera que 
a aplicação adequada das normas 
existentes em matéria de coordenação dos 
regimes de segurança social é essencial 
para a mobilidade laboral e para a proteção 
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particular dos trabalhadores em situação 
precária;

dos trabalhadores, em particular dos 
trabalhadores em situação precária, e 
entende que as discussões em curso 
relacionadas com a alteração do 
Regulamento n.º 883/2004 apenas irão 
dificultar a vida das PME e causar 
incertezas aos trabalhadores móveis;

Or. en

Alteração 42
Ádám Kósa

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que as ações relacionadas 
com as PME devem estar no centro dos 
planos e das iniciativas da UE em matéria 
de recuperação industrial e ecológica, 
devendo ser acompanhadas de medidas de 
proteção dos trabalhadores; considera que 
o reforço das normas da UE em matéria de 
coordenação dos regimes de segurança 
social é essencial para a mobilidade laboral 
e para a proteção dos trabalhadores, em 
particular dos trabalhadores em situação 
precária;

3. Salienta que as ações relacionadas 
com as PME devem estar no centro dos 
planos e das iniciativas da UE em matéria 
de recuperação industrial e ecológica, 
devendo ser acompanhadas de medidas de 
proteção dos trabalhadores; considera que 
a aplicação adequada das normas 
existentes em matéria de coordenação dos 
regimes de segurança social é essencial 
para a mobilidade laboral e para a proteção 
dos trabalhadores, em particular dos 
trabalhadores em situação precária, e 
entende que as discussões em curso 
relacionadas com a alteração do 
Regulamento n.º 883/2004 apenas irão 
dificultar a vida das PME e causar 
incertezas aos trabalhadores móveis;

Or. en

Alteração 43
Stefania Zambelli

Projeto de parecer
N.º 3
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Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que as ações relacionadas 
com as PME devem estar no centro dos 
planos e das iniciativas da UE em matéria 
de recuperação industrial e ecológica, 
devendo ser acompanhadas de medidas de 
proteção dos trabalhadores; considera que 
o reforço das normas da UE em matéria de 
coordenação dos regimes de segurança 
social é essencial para a mobilidade laboral 
e para a proteção dos trabalhadores, em 
particular dos trabalhadores em situação 
precária;

3. Salienta que as ações relacionadas 
com as PME devem estar no centro dos 
planos e das iniciativas da UE em matéria 
de recuperação industrial, devendo ser 
acompanhadas de medidas de proteção dos 
trabalhadores; considera que o reforço das 
normas da UE em matéria de coordenação 
dos regimes de segurança social é essencial 
para a mobilidade laboral e para a proteção 
dos trabalhadores, em particular dos 
trabalhadores em situação precária;

Or. it

Alteração 44
Margarita de la Pisa Carrión

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que as ações relacionadas 
com as PME devem estar no centro dos 
planos e das iniciativas da UE em matéria 
de recuperação industrial e ecológica, 
devendo ser acompanhadas de medidas de 
proteção dos trabalhadores; considera que 
o reforço das normas da UE em matéria de 
coordenação dos regimes de segurança 
social é essencial para a mobilidade laboral 
e para a proteção dos trabalhadores, em 
particular dos trabalhadores em situação 
precária;

3. Salienta que as ações relacionadas 
com as PME e o empreendedorismo 
devem estar no centro dos planos e das 
iniciativas da UE em matéria de 
recuperação industrial e ecológica, 
devendo ser acompanhadas de medidas de 
proteção dos trabalhadores e das empresas 
criadas recentemente; considera que o 
reforço das normas da UE em matéria de 
coordenação dos regimes de segurança 
social é essencial para a mobilidade laboral 
e para a proteção dos trabalhadores;

Or. en

Alteração 45
Stelios Kympouropoulos
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Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que as ações relacionadas 
com as PME devem estar no centro dos 
planos e das iniciativas da UE em matéria 
de recuperação industrial e ecológica, 
devendo ser acompanhadas de medidas de 
proteção dos trabalhadores; considera que 
o reforço das normas da UE em matéria de 
coordenação dos regimes de segurança 
social é essencial para a mobilidade laboral 
e para a proteção dos trabalhadores, em 
particular dos trabalhadores em situação 
precária;

3. Salienta que as ações relacionadas 
com as PME devem estar no centro da 
transição digital e dos planos e das 
iniciativas da UE em matéria de 
recuperação industrial e ecológica, 
devendo, simultaneamente, ser 
acompanhadas de medidas de proteção de 
todos trabalhadores; considera que o 
reforço das normas da UE em matéria de 
coordenação e alinhamento dos regimes de 
segurança social é essencial para a 
mobilidade laboral e para a proteção dos 
trabalhadores, em particular dos 
trabalhadores em situação precária;

Or. el

Alteração 46
Romana Tomc

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que as ações relacionadas 
com as PME devem estar no centro dos 
planos e das iniciativas da UE em matéria 
de recuperação industrial e ecológica, 
devendo ser acompanhadas de medidas de 
proteção dos trabalhadores; considera que 
o reforço das normas da UE em matéria de 
coordenação dos regimes de segurança 
social é essencial para a mobilidade laboral 
e para a proteção dos trabalhadores, em 
particular dos trabalhadores em situação 
precária;

3. Salienta que as ações relacionadas 
com as PME devem estar no centro dos 
planos e das iniciativas da UE em matéria 
de recuperação industrial e ecológica, 
devendo ser acompanhadas de medidas de 
proteção dos trabalhadores; considera que 
as normas da UE em matéria de 
coordenação dos regimes de segurança 
social são essenciais para a mobilidade 
laboral e para a proteção dos trabalhadores, 
em particular dos trabalhadores em 
situação precária, apelando, por 
conseguinte, a todas as partes 
interessadas para que adotem legislação 
neste domínio o mais rapidamente 
possível;
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Or. sl

Alteração 47
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que as ações relacionadas 
com as PME devem estar no centro dos 
planos e das iniciativas da UE em matéria 
de recuperação industrial e ecológica, 
devendo ser acompanhadas de medidas de 
proteção dos trabalhadores; considera que 
o reforço das normas da UE em matéria de 
coordenação dos regimes de segurança 
social é essencial para a mobilidade laboral 
e para a proteção dos trabalhadores, em 
particular dos trabalhadores em situação 
precária;

3. Salienta que as ações relacionadas 
com as PME devem estar no centro dos 
planos e das iniciativas da UE em matéria 
de recuperação industrial e ecológica, 
devendo ser acompanhadas de medidas de 
proteção dos trabalhadores, reforço dos 
seus direitos e garantia de condições de 
trabalho e emprego dignas para todos; 
considera que o reforço das normas da UE 
em matéria de coordenação dos regimes de 
segurança social é essencial para a 
mobilidade laboral e para a proteção dos 
trabalhadores, em particular dos 
trabalhadores em situação precária;

Or. en

Alteração 48
José Manuel Fernandes

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que as ações relacionadas 
com as PME devem estar no centro dos 
planos e das iniciativas da UE em matéria 
de recuperação industrial e ecológica, 
devendo ser acompanhadas de medidas de 
proteção dos trabalhadores; considera que 
o reforço das normas da UE em matéria de 

3. Salienta que as ações relacionadas 
com as PME devem estar no centro dos 
planos e das iniciativas da UE, 
nomeadamente em matéria de recuperação 
industrial e ecológica, devendo ser 
acompanhadas de medidas de promoção do 
empreendedorismo e de proteção dos 
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coordenação dos regimes de segurança 
social é essencial para a mobilidade laboral 
e para a proteção dos trabalhadores, em 
particular dos trabalhadores em situação 
precária;

trabalhadores; considera que o reforço das 
normas da UE em matéria de coordenação 
dos regimes de segurança social é essencial 
para a mobilidade laboral e para a proteção 
dos trabalhadores, em particular dos 
trabalhadores em situação precária;

Or. pt

Alteração 49
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que as ações relacionadas 
com as PME devem estar no centro dos 
planos e das iniciativas da UE em matéria 
de recuperação industrial e ecológica, 
devendo ser acompanhadas de medidas de 
proteção dos trabalhadores; considera que 
o reforço das normas da UE em matéria de 
coordenação dos regimes de segurança 
social é essencial para a mobilidade laboral 
e para a proteção dos trabalhadores, em 
particular dos trabalhadores em situação 
precária;

3. Salienta que as ações relacionadas 
com as PME devem estar no centro dos 
planos e das iniciativas da UE em matéria 
de recuperação industrial e ecológica, 
devendo ser acompanhadas de medidas de 
proteção dos trabalhadores; considera que 
o reforço das normas da UE em matéria de 
coordenação dos regimes de segurança 
social e de portabilidade dos direitos é 
essencial para a mobilidade laboral 
equitativa e para a proteção dos 
trabalhadores, em particular dos 
trabalhadores em situação precária; 
sublinha, neste contexto, a necessidade de 
garantir o respeito do princípio da 
igualdade de tratamento dos 
trabalhadores, bem como condições de 
trabalho justas e equitativas aos 
trabalhadores móveis na União;

Or. fr

Alteração 50
Anne Sander

Projeto de parecer
N.º 3
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Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que as ações relacionadas 
com as PME devem estar no centro dos 
planos e das iniciativas da UE em matéria 
de recuperação industrial e ecológica, 
devendo ser acompanhadas de medidas de 
proteção dos trabalhadores; considera que 
o reforço das normas da UE em matéria de 
coordenação dos regimes de segurança 
social é essencial para a mobilidade laboral 
e para a proteção dos trabalhadores, em 
particular dos trabalhadores em situação 
precária;

3. Salienta que as ações relacionadas 
com as PME devem estar no centro dos 
planos e das iniciativas da UE em matéria 
de recuperação industrial e ecológica, 
devendo ser acompanhadas de medidas de 
proteção dos trabalhadores; considera que 
o reforço das normas da UE em matéria de 
coordenação dos regimes de segurança 
social é essencial para a mobilidade laboral 
e para a proteção dos trabalhadores, em 
particular dos trabalhadores em situação 
precária; recorda que a livre circulação de 
trabalhadores é uma liberdade 
fundamental central do Mercado Único; 
recorda, além disso, a importância de 
promover a mobilidade laboral em toda a 
Europa; salienta que, embora tenha sido 
adotado um conjunto importante de 
medidas para apoiar as empresas a reagir 
ao surto de coronavírus, deve agora ser 
dada atenção específica à atenuação dos 
efeitos a longo prazo da crise;

Or. en

Alteração 51
Radan Kanev

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que as ações relacionadas 
com as PME devem estar no centro dos 
planos e das iniciativas da UE em matéria 
de recuperação industrial e ecológica, 
devendo ser acompanhadas de medidas de 
proteção dos trabalhadores; considera que 
o reforço das normas da UE em matéria de 
coordenação dos regimes de segurança 
social é essencial para a mobilidade laboral 
e para a proteção dos trabalhadores, em 
particular dos trabalhadores em situação 

3. Salienta que as ações relacionadas 
com as PME devem estar no centro dos 
planos e das iniciativas da UE em matéria 
de recuperação industrial e ecológica, 
devendo ser acompanhadas de medidas de 
proteção dos trabalhadores; considera que 
o reforço das normas da UE em matéria de 
coordenação dos regimes de segurança 
social é essencial para a mobilidade laboral 
e para a proteção dos trabalhadores, em 
particular dos trabalhadores em situação 
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precária; precária;

enfatiza a necessidade de adaptar e 
modernizar a regulamentação do trabalho 
em função das novas realidades da 
economia moderna, sob a coordenação da 
ELA; sublinha a necessidade de métodos 
e protocolos coordenados para o controlo 
das condições de trabalho em toda a 
União, sob a coordenação da ELA;

Or. en

Alteração 52
Petra De Sutter

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que as ações relacionadas 
com as PME devem estar no centro dos 
planos e das iniciativas da UE em matéria 
de recuperação industrial e ecológica, 
devendo ser acompanhadas de medidas de 
proteção dos trabalhadores; considera que 
o reforço das normas da UE em matéria de 
coordenação dos regimes de segurança 
social é essencial para a mobilidade laboral 
e para a proteção dos trabalhadores, em 
particular dos trabalhadores em situação 
precária;

3. Salienta que as ações relacionadas 
com as PME devem estar no centro dos 
planos e das iniciativas da UE em matéria 
de recuperação industrial e ecológica, 
devendo ser acompanhadas de medidas de 
proteção dos trabalhadores; considera que 
o reforço das normas da UE em matéria de 
coordenação dos regimes de segurança 
social é essencial para a mobilidade laboral 
e para a proteção dos trabalhadores, em 
particular dos trabalhadores em situação 
precária; solicita que as ações 
relacionadas com as PME sejam 
condicionadas à criação de empregos de 
qualidade; recorda a necessidade de 
combater o trabalho não declarado e a 
economia informal, a fim de reforçar as 
PME que cumprem as normas;

Or. en

Alteração 53
Jeroen Lenaers
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Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que as ações relacionadas 
com as PME devem estar no centro dos 
planos e das iniciativas da UE em matéria 
de recuperação industrial e ecológica, 
devendo ser acompanhadas de medidas de 
proteção dos trabalhadores; considera que 
o reforço das normas da UE em matéria de 
coordenação dos regimes de segurança 
social é essencial para a mobilidade laboral 
e para a proteção dos trabalhadores, em 
particular dos trabalhadores em situação 
precária;

3. Salienta que as ações relacionadas 
com as PME devem estar no centro dos 
planos e das iniciativas da UE em matéria 
de recuperação industrial e ecológica, 
devendo ser acompanhadas de medidas de 
proteção dos trabalhadores; considera que 
o reforço das normas da UE em matéria de 
coordenação dos regimes de segurança 
social é essencial para a mobilidade laboral 
e para a proteção dos trabalhadores, em 
particular dos trabalhadores em situação 
precária; sublinha que uma boa 
coordenação entre os Estados-Membros e 
as regiões é fundamental para garantir 
que as PME e os empresários 
independentes que exercem atividades 
transfronteiriças sejam protegidos por 
regimes e medidas nacionais;

Or. en

Alteração 54
Anne Sander

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Entende que evitar a insolvência 
de empresas é fundamental para 
preservar empregos e garantir uma 
recuperação económica sustentável; 
considera que a UE deve, por 
conseguinte, desenvolver e reforçar 
mecanismos de alerta precoce para 
identificar empresas em perigo e ajudá-las 
a evitar a insolvência; considera que o 
financiamento e os programas europeus 
devem ser reorientados nesse sentido;

Or. en
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Alteração 55
Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Salienta que as mulheres 
continuam sub-representadas em todos os 
níveis de ocupação e gestão1-A e 
congratula-se com as iniciativas da 
Comissão Europeia, com particular 
ênfase na capacitação das mulheres e na 
melhoria do equilíbrio entre géneros no 
ecossistema das PME europeias;
__________________
1-A The Missing Entrepreneurs 2019, 
Policies for inclusive entrepreneurship, 
OECD, https://www.oecd-
ilibrary.org/sites/d23b6508-
en/index.html?itemId=/content/componen
t/d23b6508-en 

Or. en

Alteração 56
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marianne Vind, Johan Danielsson

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Observa que a representação 
sindical e dos trabalhadores, bem como o 
diálogo social e a negociação coletiva, 
não são tão generalizados nas PME como 
nas empresas de maior dimensão, embora 
existam diferenças consideráveis entre os 
Estados-Membros a este respeito;



PE655.633v01-00 36/83 AM\1209858PT.docx

PT

Or. en

Alteração 57
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Projeto de parecer
N.º 3-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-B. Exorta a Comissão a garantir que 
os trabalhadores tenham o direito à 
informação, consulta e participação e a 
incluir este princípio também na 
estratégia para as PME; sublinha a 
necessidade de um envolvimento 
significativo dos trabalhadores e dos seus 
representantes a nível da empresa, 
também no que diz respeito às decisões em 
matéria de descarbonização e 
digitalização; sublinha a importância de 
um diálogo social eficaz e a necessidade 
de reforçar os parceiros sociais, de 
alargar a cobertura da negociação 
coletiva e de tomar medidas para 
promover uma elevada densidade de 
sindicatos e associações patronais no 
contexto da nova estratégia para as PME;

Or. en

Alteração 58
France Jamet

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Apela à aplicação sistemática de 
medidas em matéria de saúde e segurança 
no local de trabalho e congratula-se com 

4. Apela à aplicação sistemática de 
medidas em matéria de saúde e segurança 
no local de trabalho; considera que essas 
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as orientações da Agência Europeia para 
a Segurança e a Saúde no Trabalho (EU-
OSHA) relativas à adequação dos locais 
de trabalho e à proteção dos 
trabalhadores no âmbito da luta contra a 
pandemia de COVID-19; considera que 
essas orientações devem ser mais 
aprofundadas, a fim de dar uma resposta 
coordenada e eficaz em caso de futuras 
ameaças transfronteiriças à saúde pública;

orientações devem ser mais aprofundadas, 
a fim de dar uma resposta coordenada e 
eficaz em caso de futuras ameaças 
transfronteiriças à saúde pública;

Or. fr

Alteração 59
Petra De Sutter

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Apela à aplicação sistemática de 
medidas em matéria de saúde e segurança 
no local de trabalho e congratula-se com as 
orientações da Agência Europeia para a 
Segurança e a Saúde no Trabalho (EU-
OSHA) relativas à adequação dos locais de 
trabalho e à proteção dos trabalhadores no 
âmbito da luta contra a pandemia de 
COVID-19; considera que essas 
orientações devem ser mais aprofundadas, 
a fim de dar uma resposta coordenada e 
eficaz em caso de futuras ameaças 
transfronteiriças à saúde pública;

4. Apela à aplicação sistemática de 
medidas em matéria de saúde e segurança 
no local de trabalho e congratula-se com as 
orientações da Agência Europeia para a 
Segurança e a Saúde no Trabalho (EU-
OSHA)e o ponto 8 da Declaração da 
Comissão após a apresentação da Diretiva 
da Comissão (UE) 2020/739 relativos à 
adequação dos locais de trabalho e à 
proteção dos trabalhadores no âmbito da 
luta contra a pandemia de COVID-19; 
considera que essas orientações, incluindo 
instruções escritas, devem ser mais 
aprofundadas e disponibilizadas a todos os 
trabalhadores expostos, a fim de dar uma 
resposta coordenada e eficaz em caso de 
futuras ameaças transfronteiriças à saúde 
pública;

Or. en

Alteração 60
Miriam Lexmann
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Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Apela à aplicação sistemática de 
medidas em matéria de saúde e segurança 
no local de trabalho e congratula-se com as 
orientações da Agência Europeia para a 
Segurança e a Saúde no Trabalho (EU-
OSHA) relativas à adequação dos locais de 
trabalho e à proteção dos trabalhadores no 
âmbito da luta contra a pandemia de 
COVID-19; considera que essas 
orientações devem ser mais aprofundadas, 
a fim de dar uma resposta coordenada e 
eficaz em caso de futuras ameaças 
transfronteiriças à saúde pública;

4. Apela à aplicação sistemática de 
medidas em matéria de saúde e segurança 
no local de trabalho e congratula-se com as 
orientações da Agência Europeia para a 
Segurança e a Saúde no Trabalho (EU-
OSHA) relativas à adequação dos locais de 
trabalho e à proteção dos trabalhadores no 
âmbito da luta contra a pandemia de 
COVID-19; considera que essas 
orientações devem ser mais aprofundadas e 
baseadas em consultas regulares com as 
partes interessadas relevantes, a fim de 
dar uma resposta coordenada, atualizada e 
eficaz em caso de futuras ameaças 
transfronteiriças à saúde pública;

Or. en

Alteração 61
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Apela à aplicação sistemática de 
medidas em matéria de saúde e segurança 
no local de trabalho e congratula-se com as 
orientações da Agência Europeia para a 
Segurança e a Saúde no Trabalho (EU-
OSHA) relativas à adequação dos locais de 
trabalho e à proteção dos trabalhadores no 
âmbito da luta contra a pandemia de 
COVID-19; considera que essas 
orientações devem ser mais aprofundadas, 
a fim de dar uma resposta coordenada e 
eficaz em caso de futuras ameaças 
transfronteiriças à saúde pública;

4. Apela à aplicação sistemática de 
medidas em matéria de saúde e segurança 
no local de trabalho e congratula-se com as 
orientações da Agência Europeia para a 
Segurança e a Saúde no Trabalho (EU-
OSHA) relativas à adequação dos locais de 
trabalho e à proteção dos trabalhadores no 
âmbito da luta contra a pandemia de 
COVID-19; considera que essas 
orientações devem ser mais aprofundadas, 
a fim de dar uma resposta coordenada e 
eficaz em caso de futuras ameaças 
transfronteiriças à saúde pública; salienta 
que é fundamental assegurar a aplicação 
eficaz e rápida dos protocolos sanitários, 
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bem como a sua apropriação pelos 
trabalhadores dos diferentes setores 
profissionais, nomeadamente com recurso 
a ações de formação no local de trabalho;

Or. fr

Alteração 62
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Cristian Ghinea

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Apela à aplicação sistemática de 
medidas em matéria de saúde e segurança 
no local de trabalho e congratula-se com as 
orientações da Agência Europeia para a 
Segurança e a Saúde no Trabalho 
(EU-OSHA) relativas à adequação dos 
locais de trabalho e à proteção dos 
trabalhadores no âmbito da luta contra a 
pandemia de COVID-19; considera que 
essas orientações devem ser mais 
aprofundadas, a fim de dar uma resposta 
coordenada e eficaz em caso de futuras 
ameaças transfronteiriças à saúde pública;

4. Apela à aplicação sistemática de 
medidas em matéria de saúde e segurança 
no local de trabalho e congratula-se com as 
orientações da Agência Europeia para a 
Segurança e a Saúde no Trabalho 
(EU-OSHA) relativas à adequação dos 
locais de trabalho e à proteção dos 
trabalhadores no âmbito da luta contra a 
pandemia de COVID-19; considera que 
essas orientações devem ser mais 
aprofundadas, a fim de dar uma resposta 
coordenada e eficaz em caso de futuras 
ameaças transfronteiriças à saúde pública; 
incentiva os Estados-Membros a 
aumentar a sensibilização para a 
segurança e saúde no trabalho e a tomar 
todas as medidas necessárias para 
garantir a segurança e a saúde dos 
trabalhadores, nomeadamente através do 
reforço das inspeções, onde e quando 
necessário;

Or. en

Alteração 63
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson
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Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Apela à aplicação sistemática de 
medidas em matéria de saúde e segurança 
no local de trabalho e congratula-se com as 
orientações da Agência Europeia para a 
Segurança e a Saúde no Trabalho 
(EU-OSHA) relativas à adequação dos 
locais de trabalho e à proteção dos 
trabalhadores no âmbito da luta contra a 
pandemia de COVID-19; considera que 
essas orientações devem ser mais 
aprofundadas, a fim de dar uma resposta 
coordenada e eficaz em caso de futuras 
ameaças transfronteiriças à saúde pública;

4. Apela à aplicação sistemática de 
medidas em matéria de saúde e segurança 
no local de trabalho e congratula-se com as 
orientações da Agência Europeia para a 
Segurança e a Saúde no Trabalho 
(EU-OSHA) relativas à adequação dos 
locais de trabalho e à proteção dos 
trabalhadores no âmbito da luta contra a 
pandemia de COVID-19; considera que 
essas orientações devem ser mais 
aprofundadas, a fim de dar uma resposta 
coordenada e eficaz em caso de futuras 
ameaças transfronteiriças à saúde pública; 
insta a Comissão a uma revisão da 
Diretiva relativa à saúde e segurança no 
trabalho, além de uma nova 
estratégia-quadro para a saúde e 
segurança no trabalho que inclua uma 
visão zero das mortes relacionadas com o 
trabalho;

Or. en

Alteração 64
Anne Sander

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Apela à aplicação sistemática de 
medidas em matéria de saúde e segurança 
no local de trabalho e congratula-se com as 
orientações da Agência Europeia para a 
Segurança e a Saúde no Trabalho 
(EU-OSHA) relativas à adequação dos 
locais de trabalho e à proteção dos 
trabalhadores no âmbito da luta contra a 
pandemia de COVID-19; considera que 
essas orientações devem ser mais 
aprofundadas, a fim de dar uma resposta 

4. Apela à aplicação sistemática de 
medidas em matéria de saúde e segurança 
no local de trabalho e congratula-se com as 
orientações da Agência Europeia para a 
Segurança e a Saúde no Trabalho 
(EU-OSHA) relativas à adequação dos 
locais de trabalho e à proteção dos 
trabalhadores no âmbito da luta contra a 
pandemia de COVID-19; considera que 
essas orientações devem ser mais 
aprofundadas, a fim de dar uma resposta 
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coordenada e eficaz em caso de futuras 
ameaças transfronteiriças à saúde pública;

coordenada e eficaz em caso de futuras 
ameaças transfronteiriças à saúde pública; 
sublinha a importância de tomar medidas 
adequadas para ajudar as PME na 
elaboração de planos de trabalho que 
respeitem as normas de segurança e 
proteção;

Or. en

Alteração 65
José Manuel Fernandes

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Apela à aplicação sistemática de 
medidas em matéria de saúde e segurança 
no local de trabalho e congratula-se com as 
orientações da Agência Europeia para a 
Segurança e a Saúde no Trabalho 
(EU-OSHA) relativas à adequação dos 
locais de trabalho e à proteção dos 
trabalhadores no âmbito da luta contra a 
pandemia de COVID-19; considera que 
essas orientações devem ser mais 
aprofundadas, a fim de dar uma resposta 
coordenada e eficaz em caso de futuras 
ameaças transfronteiriças à saúde pública;

4. Apela à aplicação sistemática de 
medidas em matéria de saúde e segurança 
no local de trabalho e congratula-se com as 
orientações da Agência Europeia para a 
Segurança e a Saúde no Trabalho 
(EU-OSHA) relativas à adequação dos 
locais de trabalho e à proteção dos 
trabalhadores no âmbito da luta contra a 
pandemia de COVID-19; considera que 
essas orientações devem ser mais 
aprofundadas, a fim de dar uma resposta 
coordenada e eficaz em caso de futuras 
ameaças transfronteiriças à saúde pública; 
considera, ainda, que as PME que 
empregam trabalhadores sazonais e 
transfronteiriços merecem especial 
proteção;

Or. pt

Alteração 66
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson
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Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Reconhece a situação específica 
das PME no que diz respeito à execução 
de medidas legais de saúde e segurança a 
nível empresarial; sublinha que a 
sensibilização, o intercâmbio de boas 
práticas, a consulta, os guias de fácil 
utilização e as plataformas em linha são 
de extrema importância para ajudar as 
PME a cumprir os requisitos 
regulamentares; acolhe favoravelmente a 
avaliação de risco interativa em linha 
(OiRA) da EU-OSHA, bem como outras 
ferramentas eletrónicas nos 
Estados-Membros que visam promover o 
cumprimento e uma cultura de prevenção, 
em particular nas micro e pequenas 
empresas;

Or. en

Alteração 67
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marianne Vind, Johan Danielsson

Projeto de parecer
N.º 4-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-B. Recorda que, no Mercado Único, 
todos os trabalhadores devem ter direito a 
beneficiar do mais elevado nível possível 
de proteção em matéria de saúde e 
segurança no trabalho, 
independentemente da dimensão da 
empresa em que trabalham, do lugar onde 
trabalham ou do contrato subjacente;

Or. en
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Alteração 68
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marianne Vind, Johan Danielsson

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Considera que a redução da carga 
regulamentar e a simplificação das 
normas relativas ao acesso das PME e dos 
trabalhadores independentes ao 
financiamento devem constituir uma pedra 
angular da futura estratégia para as PME 
europeias e contribuir de forma decisiva 
para uma rápida recuperação económica;

5. Considera que a avaliação regular 
dos requisitos administrativos e das 
normas relativas ao acesso das PME e dos 
trabalhadores independentes ao 
financiamento devem constituir uma pedra 
angular da nova estratégia europeia para as 
PME, com vista a apoiar uma rápida 
recuperação económica; realça que a 
melhor forma de alcançar a eficiência e 
estabilidade do ambiente regulamentar é 
mediante um forte envolvimento contínuo 
dos parceiros sociais no processo de 
tomada de decisões;

Or. en

Alteração 69
Leila Chaibi

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Considera que a redução da carga 
regulamentar e a simplificação das normas 
relativas ao acesso das PME e dos 
trabalhadores independentes ao 
financiamento devem constituir uma pedra 
angular da futura estratégia para as PME 
europeias e contribuir de forma decisiva 
para uma rápida recuperação económica;

5. Considera que a simplificação das 
normas relativas ao acesso das PME e dos 
trabalhadores genuinamente 
independentes ao apoio financeiro, 
acompanhada de requisitos ecológicos e 
sociais, deve constituir, a par de condições 
de trabalho justas e equitativas, uma pedra 
angular da futura estratégia para as PME 
europeias e contribuir de forma decisiva 
para uma recuperação económica rápida, 
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equitativa e sustentável;

Or. fr

Alteração 70
Emmanouil Fragkos, Margarita de la Pisa Carrión

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Considera que a redução da carga 
regulamentar e a simplificação das normas 
relativas ao acesso das PME e dos 
trabalhadores independentes ao 
financiamento devem constituir uma pedra 
angular da futura estratégia para as PME 
europeias e contribuir de forma decisiva 
para uma rápida recuperação económica;

5. Considera que a redução da carga 
regulamentar e a simplificação das normas 
relativas ao acesso dos trabalhadores 
independentes e das empresas em fase de 
arranque, como prémios, 
microfinanciamento e financiamento 
coletivo, bem como das PME, ao 
financiamento devem constituir uma pedra 
angular da futura estratégia para o 
empreendedorismo europeu e contribuir 
de forma decisiva para uma rápida 
recuperação económica;

Or. en

Alteração 71
Stelios Kympouropoulos

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Considera que a redução da carga 
regulamentar e a simplificação das normas 
relativas ao acesso das PME e dos 
trabalhadores independentes ao 
financiamento devem constituir uma pedra 
angular da futura estratégia para as PME 
europeias e contribuir de forma decisiva 
para uma rápida recuperação económica;

5. Considera que a redução da carga 
regulamentar e a simplificação das normas 
relativas ao acesso das PME e dos 
trabalhadores independentes ao 
financiamento devem constituir uma pedra 
angular da futura estratégia para as PME 
europeias e contribuir de forma decisiva 
para uma rápida recuperação económica e 
criação de mais empregos;
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Or. el

Alteração 72
José Manuel Fernandes

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Considera que a redução da carga 
regulamentar e a simplificação das normas 
relativas ao acesso das PME e dos 
trabalhadores independentes ao 
financiamento devem constituir uma pedra 
angular da futura estratégia para as PME 
europeias e contribuir de forma decisiva 
para uma rápida recuperação económica;

5. Considera que a redução da carga 
regulamentar, a simplificação dos 
procedimentos relativos ao acesso das 
PME e dos trabalhadores independentes ao 
financiamento devem constituir uma pedra 
angular da futura estratégia para as PME 
europeias e contribuir de forma decisiva 
para uma rápida recuperação económica; 
relembra, neste âmbito, a importância da 
assistência técnica às PME e aos 
trabalhadores independentes, sobretudo 
na fase inicial de execução dos fundos e 
dos programas europeus;

Or. pt

Alteração 73
Petra De Sutter

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Considera que a redução da carga 
regulamentar e a simplificação das normas 
relativas ao acesso das PME e dos 
trabalhadores independentes ao 
financiamento devem constituir uma pedra 
angular da futura estratégia para as PME 
europeias e contribuir de forma decisiva 
para uma rápida recuperação económica;

5. Considera que a redução dos 
encargos administrativos desnecessários e 
a simplificação das normas relativas ao 
acesso das PME e dos trabalhadores 
independentes ao financiamento devem 
constituir uma pedra angular da futura 
estratégia para as PME europeias e 
contribuir de forma decisiva para uma 
rápida recuperação económica; recorda 
que o direito do trabalho e a sua 
aplicação não constituem um encargo 
regulamentar;
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Or. en

Alteração 74
Krzysztof Hetman

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Considera que a redução da carga 
regulamentar e a simplificação das normas 
relativas ao acesso das PME e dos 
trabalhadores independentes ao 
financiamento devem constituir uma pedra 
angular da futura estratégia para as PME 
europeias e contribuir de forma decisiva 
para uma rápida recuperação económica;

5. Considera que a redução da carga 
regulamentar e a simplificação das normas 
relativas ao acesso das PME e dos 
trabalhadores independentes ao 
financiamento devem constituir uma pedra 
angular da futura estratégia para as PME 
europeias e contribuir de forma decisiva 
para uma rápida recuperação económica; 
apela, a este respeito, à redução do «gold 
plating» das normas da UE nos Estados-
Membros;

Or. en

Alteração 75
Stefania Zambelli

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Considera que a redução da carga 
regulamentar e a simplificação das normas 
relativas ao acesso das PME e dos 
trabalhadores independentes ao 
financiamento devem constituir uma pedra 
angular da futura estratégia para as PME 
europeias e contribuir de forma decisiva 
para uma rápida recuperação económica;

5. Considera que a redução da carga 
regulamentar e a simplificação das normas 
relativas ao acesso das PME e dos 
trabalhadores independentes ao 
financiamento devem constituir uma pedra 
angular da futura estratégia para as PME 
europeias e contribuir de forma decisiva 
para uma rápida recuperação económica; 
reconhece que os instrumentos de acesso 
a crédito e a fundos europeus devem ser 
mais facilmente acessíveis por parte dos 
pequenos e médios empresários, devendo 
ser criados balcões específicos a nível 
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regional;

Or. it

Alteração 76
Anne Sander

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Considera que a redução da carga 
regulamentar e a simplificação das normas 
relativas ao acesso das PME e dos 
trabalhadores independentes ao 
financiamento devem constituir uma pedra 
angular da futura estratégia para as PME 
europeias e contribuir de forma decisiva 
para uma rápida recuperação económica;

5. Considera que a redução da carga 
regulamentar e a simplificação das normas 
relativas ao acesso das PME e dos 
trabalhadores independentes ao 
financiamento devem constituir uma pedra 
angular da futura estratégia para as PME 
europeias e contribuir de forma decisiva 
para uma rápida recuperação económica; 
por conseguinte, apela à rápida 
implementação da patente europeia para 
promover o potencial de inovação das 
PME;

Or. en

Alteração 77
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, 
Radka Maxová

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Exorta a Comissão e os 
Estados-Membros a apoiarem 
urgentemente as empresas, especialmente 
as PME, reduzindo os encargos 
administrativos desnecessários e 
facilitando o seu acesso à liquidez; 
congratula-se, a este respeito, com a 
iniciativa temporária SURE, proposta 
pela Comissão; insta a Comissão e os 
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Estados-Membros a assegurarem que as 
PME dispõem de opções de financiamento 
alternativas, como as cooperativas de 
crédito e os investidores de capital 
privado; apela ao estabelecimento de 
programas de reforço das capacidades, no 
âmbito do plano de recuperação, 
destinados a ajudar as PME, em 
particular as micro-PME, a reajustar os 
seus negócios aos mercados afetados pelo 
COVID-19;

Or. en

Alteração 78
Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Salienta a importância para as 
PME de realizar a transição para a 
digitalização, bem como de ter em 
consideração as oportunidades de 
emprego e os benefícios associados, como 
padrões flexíveis de organização do 
trabalho, melhores oportunidades para 
pessoas com deficiência e um melhor 
equilíbrio entre vida profissional e vida 
pessoal; exorta a Comissão Europeia a 
apresentar uma Agenda Europeia do 
Teletrabalho com vista a desenvolver um 
quadro legislativo que estabeleça normas 
e condições mínimas claras para o 
trabalho à distância na UE, apoiando 
simultaneamente a produtividade e a 
competitividade das PME europeias;

Or. en

Alteração 79
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
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Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Salienta que a concorrência leal é 
um princípio fundamental do Mercado 
Único; alerta para o facto de uma 
redução no nível do emprego, da 
segurança social e das normas fiscais, 
incluindo através de disposições 
artificiais, contrastar fortemente com uma 
concorrência leal baseada na qualidade e 
no desenvolvimento sustentável; sublinha 
que o dumping social ocorre, em primeiro 
lugar, à custa dos trabalhadores, dos 
consumidores e das PME cumpridoras da 
lei;

Or. en

Alteração 80
Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Observa o papel vital que as PME 
e os investimentos de impacto social 
podem ter na criação de acesso e 
oportunidades para pessoas com 
deficiência ou minorias vulneráveis ao 
mercado de trabalho, apelando a um 
maior apoio para as empresas que 
oferecem emprego social e que promovem 
o impacto social nas suas comunidades 
através da prestação de serviços sociais ou 
bens ou da criação de cadeias de valor 
social;

Or. en
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Alteração 81
Sara Skyttedal

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Congratula-se com o facto de a 
estratégia da Comissão para as PME 
abordar o trabalho de simplificação como 
um dos três pilares do trabalho da UE 
com as PME; considera que a redução da 
burocracia é um importante pré-requisito 
para a capacidade de recuperação, 
inovação e transição da economia para, 
entre outros, uma produção inteligente 
em termos de clima, bem como um pré-
requisito para a competitividade das 
empresas da UE;

Or. en

Alteração 82
Anne Sander

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Apela à abolição das normas e a 
que seja dada prioridade à retoma eficaz 
das atividades económicas, insistindo que 
é essencial colocar as PME no centro do 
mercado único «pós-crise»; propõe que 
seja apresentado um plano de coerência 
do mercado único com uma forte ênfase 
na facilitação do acesso ao mercado e ao 
financiamento para as PME;

Or. en
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Alteração 83
Radan Kanev

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Salienta a necessidade de uma 
maior simplificação das normas de acesso 
das PME e dos trabalhadores 
independentes ao Mercado Único, bem 
como de uma maior promoção da 
mobilidade laboral, segundo normas 
simples e acessíveis às PME, evitando, no 
entanto, qualquer forma de abuso dos 
direitos dos trabalhadores e agravamento 
das condições de trabalho;

Or. en

Alteração 84
Sara Skyttedal

Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-B. Manifesta a sua preocupação com 
a nova proposta da Comissão de normas 
harmonizadas e com a sua maior 
participação no sistema voluntário de 
elaboração de normas técnicas; sublinha 
que tal restringe a capacidade do quadro 
legislativo europeu para se adaptar aos 
avanços tecnológicos que entram no 
mercado, o que, por sua vez, prejudica a 
capacidade da Europa de impactar o 
conteúdo técnico nas normas 
internacionais e, consequentemente, a 
competitividade da indústria europeia e 
das PME;

Or. en
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Alteração 85
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, 
Radka Maxová

Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-B. Considera que a digitalização 
oferece inúmeras oportunidades para as 
PME e pode melhorar significativamente 
a sua produtividade, gestão empresarial e 
resiliência; considera que é necessário um 
calendário ambicioso para harmonizar os 
aspetos digitais do mercado único e 
promover soluções de governo eletrónico; 
apela à normalização e digitalização dos 
procedimentos e formulários que 
ajudarão as PME a longo prazo;

Or. en

Alteração 86
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-B. Recorda que a política de 
concorrência é aplicada a nível da União; 
realça que a concorrência desleal no 
Mercado Único prejudica as empresas 
cumpridoras da lei, em particular as 
PME; insta a Comissão e os 
Estados-Membros a tomarem medidas 
decisivas para combater a concorrência 
desleal que se baseia, por exemplo, na 
evasão da legislação social, fiscal ou 
laboral;

Or. en
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Alteração 87
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marianne Vind, Johan Danielsson

Projeto de parecer
N.º 5-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-C. Salienta que as políticas que visam 
as PME e as empresas em fase de 
arranque não devem proporcionar às 
empresas oportunidades de contornar as 
normas existentes, diminuir a proteção 
dos trabalhadores e dos consumidores ou 
aumentar o risco de fraude empresarial, 
atividades criminosas e sociedades 
«caixas de correio»; recorda que o 
Parlamento rejeitou, a este respeito, a 
controversa proposta da Comissão sobre 
um cartão eletrónico dos serviços 
europeus;

Or. en

Alteração 88
Stefania Zambelli

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Exorta a UE a apoiar a transição 
digital e ecológica, investindo na 
inteligência artificial e em iniciativas de 
requalificação e melhoria de 
competências, a fim de promover a 
literacia digital, a aquisição de 
competências digitais avançadas e as 
novas competências para as novas 
profissões e setores que poderão emergir 
da transição para uma economia 

6. Salienta a necessidade de adotar 
uma abordagem prospetiva em matéria de 
ensino e formação profissionais e de 
competências, em particular no domínio 
das competências digitais; salienta, com 
caráter prioritário, a necessidade de 
resolver o problema do desequilíbrio entre 
as competências e qualificações e as 
exigências do mercado de trabalho.
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sustentável e neutra em termos de 
carbono; salienta a necessidade de adotar 
uma abordagem prospetiva em matéria de 
ensino e formação profissionais e de 
competências, em particular no domínio 
das competências digitais; salienta, com 
caráter prioritário, a necessidade de 
resolver o problema do desequilíbrio entre 
as competências e qualificações e as 
exigências do mercado de trabalho.

Or. it

Alteração 89
France Jamet

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Exorta a UE a apoiar a transição 
digital e ecológica, investindo na 
inteligência artificial e em iniciativas de 
requalificação e melhoria de competências, 
a fim de promover a literacia digital, a 
aquisição de competências digitais 
avançadas e as novas competências para as 
novas profissões e setores que poderão 
emergir da transição para uma economia 
sustentável e neutra em termos de 
carbono; salienta a necessidade de adotar 
uma abordagem prospetiva em matéria de 
ensino e formação profissionais e de 
competências, em particular no domínio 
das competências digitais; salienta, com 
caráter prioritário, a necessidade de 
resolver o problema do desequilíbrio entre 
as competências e qualificações e as 
exigências do mercado de trabalho.

6. Exorta os Estados a apoiar a 
inteligência artificial e iniciativas de 
requalificação e melhoria de competências, 
a fim de promover a literacia digital, a 
aquisição de competências digitais 
avançadas e as novas competências para as 
novas profissões e setores que poderão 
emergir da transição para uma economia 
sustentável; salienta a necessidade de 
adotar uma abordagem prospetiva em 
matéria de ensino e formação profissionais 
e de competências, em particular no 
domínio das competências digitais; 
salienta, com caráter prioritário, a 
necessidade de resolver o problema do 
desequilíbrio entre as competências e 
qualificações e as exigências do mercado 
de trabalho.

Or. fr

Alteração 90
Margarita de la Pisa Carrión
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Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Exorta a UE a apoiar a transição 
digital e ecológica, investindo na 
inteligência artificial e em iniciativas de 
requalificação e melhoria de competências, 
a fim de promover a literacia digital, a 
aquisição de competências digitais 
avançadas e as novas competências para as 
novas profissões e setores que poderão 
emergir da transição para uma economia 
sustentável e neutra em termos de 
carbono; salienta a necessidade de adotar 
uma abordagem prospetiva em matéria de 
ensino e formação profissionais e de 
competências, em particular no domínio 
das competências digitais; salienta, com 
caráter prioritário, a necessidade de 
resolver o problema do desequilíbrio entre 
as competências e qualificações e as 
exigências do mercado de trabalho.

6. Exorta a UE a apoiar a transição 
digital e ecológica de forma coerente e 
flexível, investindo na inteligência artificial 
e em iniciativas de requalificação e 
melhoria de competências, a fim de 
promover a literacia digital, a aquisição de 
competências digitais avançadas e as novas 
competências para as novas profissões e 
setores; salienta a necessidade de adotar 
uma abordagem prospetiva em matéria de 
ensino e formação profissionais e de 
competências, em particular no domínio 
das competências digitais; salienta, com 
caráter prioritário, a necessidade de 
resolver o problema do desequilíbrio entre 
as competências e qualificações e as 
exigências do mercado de trabalho.

Or. en

Alteração 91
Romana Tomc

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Exorta a UE a apoiar a transição 
digital e ecológica, investindo na 
inteligência artificial e em iniciativas de 
requalificação e melhoria de competências, 
a fim de promover a literacia digital, a 
aquisição de competências digitais 
avançadas e as novas competências para as 
novas profissões e setores que poderão 
emergir da transição para uma economia 
sustentável e neutra em termos de carbono; 
salienta a necessidade de adotar uma 

6. Exorta a UE a apoiar a transição 
digital e ecológica, investindo na 
inteligência artificial e em iniciativas de 
requalificação e melhoria de competências, 
a fim de promover a literacia digital, a 
aquisição de competências digitais 
avançadas e as novas competências para as 
novas profissões e setores que poderão 
emergir da transição para uma economia 
sustentável e neutra em termos de carbono; 
salienta a necessidade de modernizar o 
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abordagem prospetiva em matéria de 
ensino e formação profissionais e de 
competências, em particular no domínio 
das competências digitais; salienta, com 
caráter prioritário, a necessidade de 
resolver o problema do desequilíbrio entre 
as competências e qualificações e as 
exigências do mercado de trabalho.

sistema de ensino, formação profissionais e 
de competências, em particular no domínio 
das competências digitais; salienta, com 
caráter prioritário, a necessidade de 
resolver o problema do desequilíbrio entre 
as competências e qualificações e as 
exigências do mercado de trabalho.

Or. sl

Alteração 92
Emmanouil Fragkos, Margarita de la Pisa Carrión

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Exorta a UE a apoiar a transição 
digital e ecológica, investindo na 
inteligência artificial e em iniciativas de 
requalificação e melhoria de competências, 
a fim de promover a literacia digital, a 
aquisição de competências digitais 
avançadas e as novas competências para as 
novas profissões e setores que poderão 
emergir da transição para uma economia 
sustentável e neutra em termos de carbono; 
salienta a necessidade de adotar uma 
abordagem prospetiva em matéria de 
ensino e formação profissionais e de 
competências, em particular no domínio 
das competências digitais; salienta, com 
caráter prioritário, a necessidade de 
resolver o problema do desequilíbrio entre 
as competências e qualificações e as 
exigências do mercado de trabalho.

6. Exorta a UE a apoiar a transição 
inteligente, investindo na inteligência 
artificial e em iniciativas de requalificação 
e melhoria de competências, a fim de 
promover a literacia digital, a aquisição de 
competências digitais avançadas e as novas 
competências para as novas profissões e 
setores que poderão emergir da transição 
para uma economia sustentável e neutra em 
termos de carbono; salienta a necessidade 
de adotar uma abordagem prospetiva em 
matéria de ensino e formação profissionais 
e de competências, em particular no 
domínio das competências digitais; 
salienta, com caráter prioritário, a 
necessidade de resolver o problema do 
desequilíbrio entre as competências e 
qualificações e as exigências do mercado 
de trabalho.

Or. en

Alteração 93
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 



AM\1209858PT.docx 57/83 PE655.633v01-00

PT

Marianne Vind, Johan Danielsson

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Exorta a UE a apoiar a transição 
digital e ecológica, investindo na 
inteligência artificial e em iniciativas de 
requalificação e melhoria de competências, 
a fim de promover a literacia digital, a 
aquisição de competências digitais 
avançadas e as novas competências para 
as novas profissões e setores que poderão 
emergir da transição para uma economia 
sustentável e neutra em termos de carbono; 
salienta a necessidade de adotar uma 
abordagem prospetiva em matéria de 
ensino e formação profissionais e de 
competências, em particular no domínio 
das competências digitais; salienta, com 
caráter prioritário, a necessidade de 
resolver o problema do desequilíbrio entre 
as competências e qualificações e as 
exigências do mercado de trabalho.

6. Exorta a UE a apoiar a transição 
digital e ecológica, investindo na 
inteligência artificial e em iniciativas de 
requalificação e melhoria de competências, 
a fim de promover a literacia digital, a 
aquisição de competências digitais 
avançadas e qualificações para futuras 
profissões e setores que poderão emergir 
da transição para uma economia 
sustentável e neutra em termos de carbono; 
salienta a necessidade de adotar uma 
abordagem prospetiva em matéria de 
ensino e formação profissionais, bem como 
de qualificações, em particular no domínio 
das competências digitais; salienta, com 
caráter prioritário, a necessidade de 
resolver o problema do desequilíbrio entre 
as competências e qualificações e as 
exigências do mercado de trabalho; 
considera que a imagem de uma PME 
como empregador atraente, baseada em 
boas condições de trabalho e de emprego, 
é uma vantagem competitiva importante 
para o recrutamento de pessoal 
qualificado; sublinha a importância da 
formação e da educação nas empresas;

Or. en

Alteração 94
Emmanouil Fragkos, Margarita de la Pisa Carrión

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Exorta a UE a apoiar a transição 
digital e ecológica, investindo na 
inteligência artificial e em iniciativas de 

6. Exorta a UE a apoiar a transição 
digital e ecológica, investindo na 
inteligência artificial e em iniciativas de 
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requalificação e melhoria de competências, 
a fim de promover a literacia digital, a 
aquisição de competências digitais 
avançadas e as novas competências para as 
novas profissões e setores que poderão 
emergir da transição para uma economia 
sustentável e neutra em termos de carbono; 
salienta a necessidade de adotar uma 
abordagem prospetiva em matéria de 
ensino e formação profissionais e de 
competências, em particular no domínio 
das competências digitais; salienta, com 
caráter prioritário, a necessidade de 
resolver o problema do desequilíbrio entre 
as competências e qualificações e as 
exigências do mercado de trabalho.

requalificação e melhoria de competências, 
a fim de promover a literacia digital, a 
aquisição de competências digitais 
avançadas e as novas competências para as 
novas profissões, setores que poderão 
emergir da transição para uma economia 
sustentável e neutra em termos de carbono 
e a criação de infraestruturas que possam 
apoiar a nova onda de re-ruralização; 
salienta a necessidade de adotar uma 
abordagem prospetiva em matéria de 
ensino e formação profissionais e de 
competências, em particular no domínio 
das competências digitais; salienta, com 
caráter prioritário, a necessidade de 
resolver o problema do desequilíbrio entre 
as competências e qualificações e as 
exigências do mercado de trabalho.

Or. en

Alteração 95
Radan Kanev

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Exorta a UE a apoiar a transição 
digital e ecológica, investindo na 
inteligência artificial e em iniciativas de 
requalificação e melhoria de competências, 
a fim de promover a literacia digital, a 
aquisição de competências digitais 
avançadas e as novas competências para as 
novas profissões e setores que poderão 
emergir da transição para uma economia 
sustentável e neutra em termos de carbono; 
salienta a necessidade de adotar uma 
abordagem prospetiva em matéria de 
ensino e formação profissionais e de 
competências, em particular no domínio 
das competências digitais; salienta, com 
caráter prioritário, a necessidade de 
resolver o problema do desequilíbrio entre 
as competências e qualificações e as 

6. Exorta a UE a apoiar a transição 
digital e ecológica, investindo na 
inteligência artificial e em iniciativas de 
requalificação e melhoria de competências, 
a fim de promover a literacia digital, com 
foco na aquisição de competências digitais 
avançadas pelas PME e as novas 
competências para as novas profissões e 
setores que poderão emergir da transição 
para uma economia sustentável e neutra em 
termos de carbono; salienta a necessidade 
de adotar uma abordagem prospetiva em 
matéria de ensino e formação profissionais 
e de competências, em particular no 
domínio das competências digitais; 
salienta, com caráter prioritário, a 
necessidade de resolver o problema do 
desequilíbrio entre as competências e 
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exigências do mercado de trabalho. qualificações e as exigências do mercado 
de trabalho.

Or. en

Alteração 96
Stelios Kympouropoulos

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Exorta a UE a apoiar a transição 
digital e ecológica, investindo na 
inteligência artificial e em iniciativas de 
requalificação e melhoria de competências, 
a fim de promover a literacia digital, a 
aquisição de competências digitais 
avançadas e as novas competências para as 
novas profissões e setores que poderão 
emergir da transição para uma economia 
sustentável e neutra em termos de carbono; 
salienta a necessidade de adotar uma 
abordagem prospetiva em matéria de 
ensino e formação profissionais e de 
competências, em particular no domínio 
das competências digitais; salienta, com 
caráter prioritário, a necessidade de 
resolver o problema do desequilíbrio entre 
as competências e qualificações e as 
exigências do mercado de trabalho.

6. Exorta a UE a apoiar a transição 
digital e ecológica, investindo na 
inteligência artificial e em iniciativas de 
requalificação e melhoria de competências, 
a fim de promover a literacia digital, a 
aquisição de competências digitais 
avançadas e as novas competências para as 
novas profissões e setores que poderão 
emergir da transição para uma economia 
sustentável, justa e neutra em termos de 
carbono; salienta a necessidade de adotar 
uma abordagem prospetiva em matéria de 
ensino e formação profissionais e de 
competências, em particular no domínio 
das competências digitais; salienta, com 
caráter prioritário, a necessidade de 
resolver o problema do desequilíbrio entre 
as competências e qualificações e as 
exigências do mercado de trabalho.

Or. el

Alteração 97
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Exorta a UE a apoiar a transição 
digital e ecológica, investindo na 
inteligência artificial e em iniciativas de 
requalificação e melhoria de competências, 

6. Exorta a UE a apoiar a transição 
digital e ecológica, investindo na 
inteligência artificial e em iniciativas de 
requalificação e melhoria de competências, 
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a fim de promover a literacia digital, a 
aquisição de competências digitais 
avançadas e as novas competências para as 
novas profissões e setores que poderão 
emergir da transição para uma economia 
sustentável e neutra em termos de carbono; 
salienta a necessidade de adotar uma 
abordagem prospetiva em matéria de 
ensino e formação profissionais e de 
competências, em particular no domínio 
das competências digitais; salienta, com 
caráter prioritário, a necessidade de 
resolver o problema do desequilíbrio entre 
as competências e qualificações e as 
exigências do mercado de trabalho.

a fim de promover a literacia digital, a 
aquisição de competências digitais 
avançadas e as novas competências para as 
novas profissões e setores que poderão 
emergir da transição para uma economia 
sustentável e neutra em termos de clima; 
salienta a necessidade de adotar uma 
abordagem prospetiva em matéria de 
ensino e formação profissionais e de 
competências, em particular no domínio 
das competências digitais; salienta, com 
caráter prioritário, a necessidade de 
resolver o problema do desequilíbrio entre 
as competências e qualificações e as 
exigências do mercado de trabalho; 
sublinha que a educação e a formação 
para o empreendedorismo que aumentam 
os conhecimentos e as competências 
empresariais desempenham um papel 
fundamental na adequação das PME ao 
mercado único;

Or. en

Alteração 98
Miriam Lexmann

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Exorta a UE a apoiar a transição 
digital e ecológica, investindo na 
inteligência artificial e em iniciativas de 
requalificação e melhoria de competências, 
a fim de promover a literacia digital, a 
aquisição de competências digitais 
avançadas e as novas competências para as 
novas profissões e setores que poderão 
emergir da transição para uma economia 
sustentável e neutra em termos de carbono; 
salienta a necessidade de adotar uma 
abordagem prospetiva em matéria de 
ensino e formação profissionais e de 
competências, em particular no domínio 
das competências digitais; salienta, com 

6. Exorta a UE a apoiar a transição 
digital e ecológica, investindo na 
inteligência artificial centrada no ser 
humano e baseada na dignidade e em 
iniciativas de requalificação e melhoria de 
competências, a fim de promover a 
literacia digital, a aquisição de 
competências digitais avançadas e as novas 
competências para as novas profissões e 
setores que poderão emergir da transição 
para uma economia sustentável e neutra em 
termos de carbono; salienta a necessidade 
de adotar uma abordagem prospetiva em 
matéria de ensino e formação profissionais 
e de competências, em particular no 
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caráter prioritário, a necessidade de 
resolver o problema do desequilíbrio entre 
as competências e qualificações e as 
exigências do mercado de trabalho.

domínio das competências digitais; 
salienta, com caráter prioritário, a 
necessidade de resolver o problema do 
desequilíbrio entre as competências e 
qualificações e as exigências do mercado 
de trabalho; sublinha a necessidade de 
aumentar a sensibilização para o grande 
potencial das soluções baseadas em IA 
para garantir a confiança dos cidadãos; 
destaca a necessidade de uma 
investigação sobre as mudanças sociais 
causadas pela IA;

Or. en

Alteração 99
Jeroen Lenaers

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Exorta a UE a apoiar a transição 
digital e ecológica, investindo na 
inteligência artificial e em iniciativas de 
requalificação e melhoria de competências, 
a fim de promover a literacia digital, a 
aquisição de competências digitais 
avançadas e as novas competências para as 
novas profissões e setores que poderão 
emergir da transição para uma economia 
sustentável e neutra em termos de carbono; 
salienta a necessidade de adotar uma 
abordagem prospetiva em matéria de 
ensino e formação profissionais e de 
competências, em particular no domínio 
das competências digitais; salienta, com 
caráter prioritário, a necessidade de 
resolver o problema do desequilíbrio entre 
as competências e qualificações e as 
exigências do mercado de trabalho.

6. Exorta a UE a apoiar a transição 
digital e ecológica, investindo na 
inteligência artificial e em iniciativas de 
requalificação e melhoria de competências, 
a fim de promover a literacia digital, a 
aquisição de competências digitais 
avançadas e as novas competências para as 
novas profissões e setores que poderão 
emergir da transição para uma economia 
sustentável e neutra em termos de carbono; 
salienta a necessidade de adotar uma 
abordagem prospetiva em matéria de 
ensino e formação profissionais e de 
competências, em particular no domínio 
das competências digitais; salienta, com 
caráter prioritário, a necessidade de 
resolver o problema do desequilíbrio entre 
as competências e qualificações e as 
exigências do mercado de trabalho; 
destaca, a este respeito, as possibilidades 
de superar o desfasamento entre 
competências e qualificações, utilizando 
melhor o mercado de trabalho 
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transfronteiriço;

Or. en

Alteração 100
Krzysztof Hetman

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Exorta a UE a apoiar a transição 
digital e ecológica, investindo na 
inteligência artificial e em iniciativas de 
requalificação e melhoria de competências, 
a fim de promover a literacia digital, a 
aquisição de competências digitais 
avançadas e as novas competências para as 
novas profissões e setores que poderão 
emergir da transição para uma economia 
sustentável e neutra em termos de carbono; 
salienta a necessidade de adotar uma 
abordagem prospetiva em matéria de 
ensino e formação profissionais e de 
competências, em particular no domínio 
das competências digitais; salienta, com 
caráter prioritário, a necessidade de 
resolver o problema do desequilíbrio entre 
as competências e qualificações e as 
exigências do mercado de trabalho.

6. Exorta a UE a apoiar a transição 
digital e ecológica, investindo na 
inteligência artificial e em iniciativas de 
requalificação e melhoria de competências, 
a fim de promover a literacia digital, a 
aquisição de competências digitais 
avançadas e as novas competências para as 
novas profissões e setores que poderão 
emergir da transição para uma economia 
sustentável e neutra em termos de carbono; 
salienta a necessidade de adotar uma 
abordagem prospetiva em matéria de 
ensino e formação profissionais e de 
competências, em particular no domínio 
das competências digitais; salienta, com 
caráter prioritário, a necessidade de 
resolver o problema do desequilíbrio entre 
as competências e qualificações e as 
exigências do mercado de trabalho; apela à 
melhor utilização do Fundo Social 
Europeu Mais para fazer face a estes 
desafios.

Or. en

Alteração 101
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Projeto de parecer
N.º 6
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Projeto de parecer Alteração

6. Exorta a UE a apoiar a transição 
digital e ecológica, investindo na 
inteligência artificial e em iniciativas de 
requalificação e melhoria de competências, 
a fim de promover a literacia digital, a 
aquisição de competências digitais 
avançadas e as novas competências para as 
novas profissões e setores que poderão 
emergir da transição para uma economia 
sustentável e neutra em termos de carbono; 
salienta a necessidade de adotar uma 
abordagem prospetiva em matéria de 
ensino e formação profissionais e de 
competências, em particular no domínio 
das competências digitais; salienta, com 
caráter prioritário, a necessidade de 
resolver o problema do desequilíbrio entre 
as competências e qualificações e as 
exigências do mercado de trabalho.

6. Exorta a UE a apoiar a transição 
digital e ecológica, investindo na 
inteligência artificial e em iniciativas de 
aprendizagem ao longo da vida e de 
requalificação e melhoria de competências, 
a fim de promover a literacia digital, a 
aquisição de competências digitais 
avançadas, humanas e sociais e as novas 
competências para as novas profissões e 
setores que poderão emergir da transição 
para uma economia sustentável e neutra em 
termos de carbono; salienta a necessidade 
de adotar uma abordagem prospetiva em 
matéria de ensino e formação profissionais 
e de competências, em particular no 
domínio das competências digitais; 
salienta, com caráter prioritário, a 
necessidade de resolver o problema do 
desequilíbrio entre as competências e 
qualificações e as exigências do mercado 
de trabalho; insta, neste contexto, a 
Comissão e os Estados-Membros a 
promoverem, reforçarem e apoiarem a 
aprendizagem, a fim de facilitar a 
integração sustentável dos jovens no 
mercado de trabalho;

Or. fr

Alteração 102
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Exorta a UE a apoiar a transição 
digital e ecológica, investindo na 
inteligência artificial e em iniciativas de 
requalificação e melhoria de competências, 
a fim de promover a literacia digital, a 
aquisição de competências digitais 
avançadas e as novas competências para as 

6. Sublinha que as tecnologias 
disruptivas avançadas, como o blockchain 
e a inteligência artificial (IA), a nuvem e 
a computação de alto desempenho (HPC), 
podem aumentar drasticamente a 
competitividade das PME; exorta a UE a 
apoiar a transição digital e ecológica, 
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novas profissões e setores que poderão 
emergir da transição para uma economia 
sustentável e neutra em termos de carbono; 
salienta a necessidade de adotar uma 
abordagem prospetiva em matéria de 
ensino e formação profissionais e de 
competências, em particular no domínio 
das competências digitais; salienta, com 
caráter prioritário, a necessidade de 
resolver o problema do desequilíbrio entre 
as competências e qualificações e as 
exigências do mercado de trabalho.

investindo na inteligência artificial e em 
iniciativas de requalificação e melhoria de 
competências, a fim de promover a 
literacia digital, a aquisição de 
competências digitais avançadas e as novas 
competências para as novas profissões e 
setores que poderão emergir da transição 
para uma economia sustentável e neutra em 
termos de carbono; salienta a necessidade 
de adotar uma abordagem prospetiva em 
matéria de ensino e formação profissionais 
e de competências, em particular no 
domínio das competências digitais; 
salienta, com caráter prioritário, a 
necessidade de resolver o problema do 
desequilíbrio entre as competências e 
qualificações e as exigências do mercado 
de trabalho.

Or. en

Alteração 103
Anne Sander

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Exorta a UE a apoiar a transição 
digital e ecológica, investindo na 
inteligência artificial e em iniciativas de 
requalificação e melhoria de competências, 
a fim de promover a literacia digital, a 
aquisição de competências digitais 
avançadas e as novas competências para as 
novas profissões e setores que poderão 
emergir da transição para uma economia 
sustentável e neutra em termos de carbono; 
salienta a necessidade de adotar uma 
abordagem prospetiva em matéria de 
ensino e formação profissionais e de 
competências, em particular no domínio 
das competências digitais; salienta, com 
caráter prioritário, a necessidade de 
resolver o problema do desequilíbrio entre 
as competências e qualificações e as 

6. Exorta a UE a apoiar a transição 
digital e ecológica, investindo na 
inteligência artificial e em iniciativas de 
requalificação e melhoria de competências, 
a fim de promover a literacia digital, a 
aquisição de competências digitais 
avançadas e as novas competências para as 
novas profissões e setores que poderão 
emergir da transição para uma economia 
sustentável e neutra em termos de carbono; 
salienta a necessidade de adotar uma 
abordagem prospetiva em matéria de 
ensino e formação profissionais e de 
competências, em particular no domínio 
das competências digitais; salienta, com 
caráter prioritário, a necessidade de 
resolver o problema do desequilíbrio entre 
as competências e qualificações e as 
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exigências do mercado de trabalho. exigências do mercado de trabalho; 
sublinha a importância de acompanhar a 
transição digital das PME, em particular 
para os investimentos imateriais e o 
reforço da cibersegurança;

Or. en

Alteração 104
Stefania Zambelli

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Reconhece que as PME são o 
cerne do tecido industrial europeu, pelo 
que são imprescindíveis para a cadeia de 
produção das grandes indústrias. A esse 
respeito, considera que as PME 
desempenham um papel fundamental no 
que toca a assegurar o emprego europeu, 
reconhecendo, assim, a importância de 
uma estreita colaboração entre os 
Estados-Membros para facilitar a 
aplicação de deduções fiscais que 
estimulem o emprego;

Or. it

Alteração 105
Leila Chaibi

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Recorda que muitas grandes 
empresas, incluindo as GAFAM, a 
indústria farmacêutica e os grandes 
retalhistas, beneficiaram com a crise da 
Covid-19 e obtiveram lucros 
extraordinários; insiste na necessidade de 
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uma contribuição solidária destas grandes 
empresas para as PME em dificuldade; 
reitera a necessidade de pôr termo aos 
atrasos nos pagamentos das grandes 
empresas às PME e às microempresas, a 
fim de evitar situações de falta de liquidez 
suscetíveis de colocar em risco os postos 
de trabalho; solicita que as empresas 
cotadas na Bolsa sejam obrigadas a 
publicar o montante das suas dívidas aos 
fornecedores PME e microempresas e o 
número médio de dias de atraso; apoia a 
criação de penalizações aplicadas 
automaticamente por dia de atraso.

Or. fr

Alteração 106
Jeroen Lenaers

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Considera que a saída do Reino 
Unido da União Europeia afetou 
negativamente as PME da UE, 
especialmente as que mantêm relações 
comerciais diárias com o Reino Unido; 
salienta que a nova parceria com o Reino 
Unido deve prestar especial atenção à 
situação específica das PME e exorta a 
UE e o Reino Unido a trabalharem no 
sentido de simplificar os requisitos e as 
formalidades dos procedimentos 
aduaneiros para as PME, a fim de evitar 
quaisquer encargos administrativos 
adicionais, incentivando as partes a 
criarem pontos de contacto para as PME;

Or. en

Alteração 107
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
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Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Considera que uma nova 
estratégia para as PME europeias só pode 
ter êxito através de um planeamento 
estratégico integrado, reunindo os 
recursos dos intervenientes europeus, das 
instituições regionais e locais, dos 
agregados industriais, dos parceiros 
sociais, das universidades e dos grupos de 
investigação; destaca, neste contexto, a 
importância de estruturas de apoio, como 
redes de PME, balcões únicos e agências 
de desenvolvimento regional, pólos de 
inovação e aconselhamento a empresas 
em fase de arranque para a criação de 
cadeias de valor locais e regionais;

Or. en

Alteração 108
Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Exorta a Comissão a assegurar a 
complementaridade entre os objetivos da 
Estratégia Europeia para as PME, do 
novo Plano de Ação para a Economia 
Circular, da Agenda de Competências 
para a Europa atualizada e da Estratégia 
Industrial Europeia, a fim de garantir a 
subsistência e o desenvolvimento das 
PME durante a crise de COVID-19 e, 
assim, conter o aumento das taxas de 
desemprego, nomeadamente nos setores 
gravemente afetados, como o turismo e a 
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hotelaria;

Or. en

Alteração 109
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Congratula-se com a proposta da 
Comissão de lançar um programa de 
«voluntários digitais» para permitir que 
jovens qualificados e seniores experientes 
partilhem a sua competência digital com 
empresas tradicionais;

Or. en

Alteração 110
Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Observa a necessidade de 
desenvolver aptidões e competências 
específicas numa fase inicial dos sistemas 
educativos europeus, a fim de fomentar 
uma mentalidade empreendedora entre os 
nossos jovens e o desenvolvimento 
contínuo de novas PME; apela a que 
sejam afetados recursos adicionais à 
promoção da formação empresarial e 
incentiva os Estados-Membros a 
assegurarem que os sistemas educativos 
nacionais visam dotar os jovens 
licenciados de competências de criação e 
gestão de empresas;

Or. en
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Alteração 111
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, 
Radka Maxová

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Considera que os empresários da 
UE estarão no centro do processo de 
recuperação e salienta que a promoção do 
empreendedorismo é um importante 
motor de inclusão social, crescimento 
económico inteligente, sustentável e 
inclusivo e competitividade; exorta a 
Comissão e os Estados-Membros a 
promoverem e apoiarem o 
desenvolvimento do espírito empresarial e 
das competências e a facilitarem o 
estabelecimento de novos modelos de 
negócios para as PME;

Or. en

Alteração 112
Anne Sander

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Considera que o apoio às empresas 
será essencial para fazer face às 
necessidades de todos os setores de 
atividade e que as PME tradicionais 
deverão ser apoiadas mais do que nunca, 
a par das mais inovadoras; sublinha a 
necessidade de uma concorrência leal 
para as PME no ambiente europeu em 
linha, nomeadamente através da futura 
Lei dos Serviços Digitais;

Or. en
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Alteração 113
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind

Projeto de parecer
N.º 6-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-C. Insta a Comissão a propor uma 
diretiva relativa a condições de trabalho 
decentes na economia digital, incluindo o 
teletrabalho;

Or. en

Alteração 114
Sara Skyttedal

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Salienta que a legislação 
excessivamente detalhada em áreas como 
a IA e a cibersegurança corre o risco de 
criar legislação excessivamente 
burocrática e complicada para as PME 
que operam no mercado único; apela a 
que a mudança de ênfase se centre num 
quadro legislativo baseado em princípios e 
tecnologicamente neutro que reforce o 
desenvolvimento do mercado;

Or. en

Alteração 115
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir
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Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Exorta a Comissão e os 
Estados-Membros a incentivarem e 
apoiarem o empreendedorismo feminino, 
nomeadamente mediante um acesso 
facilitado ao financiamento ou à 
formação e da garantia de um melhor 
equilíbrio entre a vida profissional e a 
vida familiar.

Or. fr

Alteração 116
Anne Sander

Projeto de parecer
N.º 6-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-C. Sublinha a importância de 
fomentar o empreendedorismo, 
nomeadamente entre mulheres e jovens;

Or. en

Alteração 117
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Projeto de parecer
N.º 6-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-B. Salienta que a pandemia de 
COVID-19 sublinhou a importância das 
soluções digitais, nomeadamente do 
teletrabalho, e a necessidade de 
estabelecer normas mínimas comuns a 
nível europeu, a fim de proteger a saúde e 
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a segurança dos trabalhadores nesta 
matéria; observa que o teletrabalho 
oferece oportunidades como um melhor 
equilíbrio entre vida profissional e 
pessoal, redução das emissões de CO2 
relacionadas com o deslocamento diário e 
melhores oportunidades de emprego para 
pessoas com deficiência, existindo 
simultaneamente riscos relacionados com 
o bem-estar mental dos trabalhadores, 
bem como problemas gerais relacionados 
com a exclusão social, profissional e 
digital;

Or. en

Alteração 118
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, 
Radka Maxová

Projeto de parecer
N.º 6-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-B. Sublinha a importância de um 
ambiente legislativo favorável às PME; 
insta a Comissão a uma aplicação estrita 
do «teste PME», o que ajudaria a 
implementar o importante princípio 
«Pensar Pequeno»; apoia os planos da 
Comissão de nomear um enviado da UE 
às PME para abordar e facilitar as 
questões e soluções relacionadas com as 
PME;

Or. en

Alteração 119
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projeto de parecer
N.º 6-B (novo)
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Projeto de parecer Alteração

6-B. Exorta os Estados-Membros a 
utilizarem o futuro Fundo Social Europeu 
Mais e as novas possibilidades de investir 
Fundos Europeus de Desenvolvimento 
Regional no desenvolvimento de 
competências para a especialização 
inteligente, a transição industrial e o 
empreendedorismo;

Or. en

Alteração 120
Anne Sander

Projeto de parecer
N.º 6-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-B. Salienta a importância de 
promover mais sinergias entre as PME, os 
institutos de investigação, as 
universidades e o setor da educação, para 
garantir que as competências 
correspondem às necessidades do 
mercado de trabalho;

Or. en

Alteração 121
Stefania Zambelli

Projeto de parecer
N.º 6-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-B. Considera que é prioritário evitar 
o processo de deslocalização das PME 
para Estados-Membros com regimes 
fiscais mais favoráveis.



PE655.633v01-00 74/83 AM\1209858PT.docx

PT

Or. it

Alteração 122
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Radka Maxová

Projeto de parecer
N.º 6-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-C. Recomenda o reforço do 
intercâmbio de iniciativas centradas nas 
PME, que se revelaram bem-sucedidas, e 
de boas práticas entre os 
Estados-Membros; além disso, recomenda 
a criação de plataformas de intercâmbio 
entre as PME que desenvolvem 
tecnologias inovadoras e revolucionárias;

Or. en

Alteração 123
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projeto de parecer
N.º 6-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-C. Sublinha a necessidade de incluir 
uma componente específica para as PME 
na Agenda de Competências para a 
Europa atualizada;

Or. en

Alteração 124
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind

Projeto de parecer
N.º 6-D (novo)
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Projeto de parecer Alteração

6-D. Exorta a Comissão a introduzir 
um Registo Europeu da Segurança 
Social, bem como um Número Europeu 
da Segurança Social, para proporcionar 
segurança jurídica aos trabalhadores e 
facilitar o trabalho das empresas, em 
particular das PME, que prestam serviços 
transfronteiriços, controlando 
eficazmente as práticas de subcontratação 
e combatendo a fraude social; insta os 
Estados-Membros, neste contexto, a 
assegurar a aplicação e execução 
adequadas da legislação da União para 
facilitar a livre circulação e a proteção 
social dos trabalhadores, bem como a 
prestação de serviços transfronteiriços, 
garantindo assim condições de 
concorrência equitativas no Mercado 
Único;

Or. en

Alteração 125
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, 
Radka Maxová

Projeto de parecer
N.º 6-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-D. Salienta a necessidade de apoiar 
as empresas sociais e solidárias, criando 
um ambiente favorável ao seu 
desenvolvimento; salienta que a Comissão 
e os Estados-Membros devem promover a 
criação de empresas sociais e solidárias;

Or. en

Alteração 126
Anne Sander



PE655.633v01-00 76/83 AM\1209858PT.docx

PT

Projeto de parecer
N.º 6-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-D. Exorta a estratégia para as PME a 
fornecer um acesso fácil ao 
financiamento e a abrir os instrumentos 
adequados para apoiar os projetos de 
dimensão muito pequena (normas 
comuns sobre o financiamento coletivo 
europeu, normas comuns da concorrência 
sobre capital de risco, economia social, 
comércio, serviços, etc.);

Or. en

Alteração 127
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel

Projeto de parecer
N.º 6-E (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-E. Congratula-se com o alívio 
financeiro proporcionado pela Comissão 
para salvar empregos através do 
programa SURE e acredita que um 
regime europeu de resseguro de 
desemprego poderia ser um instrumento 
adicional para acompanhar a justa 
transição para uma economia circular, 
com impacto neutro no clima e digital, 
contribuindo para a resiliência da 
economia europeia e PME das europeias 
em particular; aguarda a proposta da 
Comissão anunciada por Ursula von der 
Leyen, presidente da Comissão, a este 
respeito;

Or. en
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Alteração 128
Anne Sander

Projeto de parecer
N.º 6-E (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-E. Sublinha que a legislação da UE 
deve ser favorável às PME; destaca que o 
escrutínio da dimensão das PME em 
todas as avaliações de impacto necessita 
de ser reforçado e deve ser considerado 
um teste vinculativo para as PME na fase 
de avaliação de impacto, totalmente 
comprometido com o princípio «Pensar 
Pequeno Primeiro» e avaliando o impacto 
económico, incluindo os custos de 
conformidade de propostas legislativas 
sobre as PME;

Or. en

Alteração 129
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Projeto de parecer
N.º 6-E (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-E. Exorta a Comissão a considerar a 
necessidade de estabelecer um balcão 
único destinado a apoiar a 
internacionalização das PME, por 
exemplo, fornecendo informações sobre 
fundos e subvenções para estudos de 
viabilidade técnica de produtos 
empresariais inovadores e outras 
informações relevantes sobre a 
internacionalização;

Or. en
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Alteração 130
Anne Sander

Projeto de parecer
N.º 6-F (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-F. Sublinha que as PME necessitam 
de ter acesso a concursos públicos, uma 
vez que os contratos públicos constituirão 
uma alavanca para impulsionar a 
recuperação; sublinha, neste sentido, que 
devem ser combatidos os critérios de 
seleção injustos;

Or. en

Alteração 131
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Johan Danielsson

Projeto de parecer
N.º 6-F (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-F. Apela à eliminação de qualquer 
discriminação salarial com base na idade 
ou no género e a garantir, em 
conformidade com a legislação e a prática 
nacionais, que todos os trabalhadores 
tenham direito a salários dignos através 
de acordos coletivos ou salários mínimos 
legais;

Or. en

Alteração 132
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Johan Danielsson
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Projeto de parecer
N.º 6-G (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-G. Salienta que as PME devem dar o 
seu contributo para ultrapassar as 
disparidades de género no emprego, 
salariais e nas pensões no mercado de 
trabalho, entre outros, proporcionando ou 
apoiando creches, licenças para 
cuidadores, horários de trabalho flexíveis 
para os cuidadores, bem como garantindo 
a igualdade de remuneração por trabalho 
igual e transparência salarial;

Or. en

Alteração 133
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Projeto de parecer
N.º 6-H (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-H. Salienta que as PME 
desempenham um papel importante para 
garantir um crescimento sustentável do 
ponto de vista ambiental, social e 
económico; apela, por conseguinte, a 
normas vinculativas de responsabilidade 
social das empresas (RSE), em 
conformidade com os princípios e 
objetivos do Pacto Ecológico Europeu, o 
EPSR e os ODS;

Or. en

Alteração 134
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
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Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Projeto de parecer
N.º 6-I (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-I. Exorta as PME a respeitarem a 
sua responsabilidade ambiental e social e 
também a tomarem medidas proativas 
para identificar e prevenir qualquer 
violação dos direitos humanos ou 
ambientais, corrupção ou evasão fiscal, 
inclusive nas suas subsidiárias e cadeias 
de abastecimento; assinala que a 
organização do trabalho, a igualdade de 
oportunidades e a inclusão social, as 
medidas anti-discriminação, as normas de 
transparência adequadas, os mecanismos 
de responsabilização fiáveis e o 
desenvolvimento da educação e da 
formação ao longo da vida são cruciais 
neste contexto;

Or. en

Alteração 135
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Projeto de parecer
N.º 6-J (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-J. Exorta a Comissão a reconhecer, 
promover e proteger as PME inclusivas 
para criar empregos permanentes para 
pessoas com deficiência no mercado de 
trabalho; sublinha o potencial das 
empresas e organizações de economia 
social para facilitar a inclusão das 
pessoas com deficiência no mercado de 
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trabalho; salienta a importância de 
fornecer um apoio específico do Fundo 
Social Europeu para a economia social; 
recorda que as PME geridas por grupos 
vulneráveis têm mais dificuldade em 
aceder ao financiamento e necessitam de 
apoio específico;

Or. en

Alteração 136
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Projeto de parecer
N.º 6-K (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-K. Destaca a importância da 
economia social e solidária, que dá 
emprego a mais de 14 milhões de pessoas, 
o que representa cerca de 6,5 % dos 
trabalhadores da UE; salienta que os 2 
milhões de empresas da economia social e 
solidária na UE, que representam 10 % 
das empresas da União, comprovaram a 
sua resiliência em tempos de crise;

Or. en

Alteração 137
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Projeto de parecer
N.º 6-L (novo)
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Projeto de parecer Alteração

6-L. Insta a Comissão e os 
Estados-Membros a coordenarem melhor 
os diferentes instrumentos de 
financiamento das PME;

Or. en

Alteração 138
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marianne Vind, Johan Danielsson

Projeto de parecer
N.º 6-M (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-M. Considera que as políticas fiscais 
para as PME devem favorecer o 
desenvolvimento sustentável e a criação 
de empregos de qualidade;

Or. en

Alteração 139
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Projeto de parecer
N.º 6-N (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-N. Insta os Estados-Membros a 
desenvolverem políticas ativas do mercado 
de trabalho, a promoverem a investigação 
e a inovação e a oferecerem 
infraestruturas e serviços públicos de boa 
qualidade, por forma a incentivarem o 
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investimento do setor privado nas PME;

Or. en

Alteração 140
Estrella Durá Ferrandis, Elisabetta Gualmini, Johan Danielsson

Projeto de parecer
N.º 6-O (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-O. Recorda a importância de apoiar 
ativamente o empreendedorismo feminino 
a nível europeu e nacional, uma vez que 
as mulheres são um dos grupos que mais 
sofre com a crise de COVID-19.

Or. en


