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SUGESTÕES

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

1. Sublinha 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;

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;

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;

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;

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;

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 
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e qualificações e as exigências do mercado de trabalho.


