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SUGESTÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores 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. Congratula-se com a estratégia para as PME e partilha a opinião da Comissão de que as 
PME são essenciais para a economia europeia; 

2. Salienta que a execução da estratégia para as PME se deve centrar no apoio às PME 
para as ajudar a manter a sua existência, uma vez que a crise da COVID-19 constituiu 
um choque para muitas PME e para o seu papel na vida quotidiana dos europeus;

3. Observa que se deve sobrecarregar tão pouco quanto possível as PME e incentiva a 
Comissão a tomar medidas firmes para a sua aplicação, a fim de garantir que o mercado 
único beneficie todas as empresas e consumidores, e combater a sobrerregulamentação e 
outras restrições regulamentares; 

4. Destaca o papel crucial dos dados como componente vital da economia digital; apoia a 
Comissão na criação de espaços de dados europeus para a partilha fidedigna e segura de 
dados, a fim de aumentar os fluxos de dados entre as empresas e com os governos;

5. Incentiva os Estados-Membros a implementarem o Portal Digital Único de uma forma 
acessível às PME, cooperando estreitamente com as autoridades regionais e locais e 
proporcionando um fácil acesso digital à informação, aos procedimentos e aos serviços 
ligados à atividade empresarial transfronteiras, incluindo aconselhamento em matéria de 
contratos públicos e fontes de financiamento;

6. Exorta os Estados-Membros a simplificarem os processos de adjudicação de contratos 
utilizando a flexibilidade do novo quadro da UE para os contratos públicos e a 
reforçarem as oportunidades para as PME usando ferramentas e plataformas digitais 
para expandir os contratos públicos transfronteiras; salienta que os contratos públicos 
ecológicos podem dar um importante contributo para se construir uma economia 
sustentável;

7. Sublinha que os pagamentos em atraso estão na origem de um quarto de todas as 
falências de PME na UE; exorta a Comissão a dotar rapidamente a Diretiva Atrasos de 
Pagamento1 de instrumentos sólidos de acompanhamento e execução, a fim de 
assegurar e promover os pagamentos rápidos como norma em todo o mercado único.

1 Diretiva 2011/7/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de fevereiro de 2011, que estabelece medidas 
de luta contra os atrasos de pagamento nas transações comerciais, JO L 48 de 23.2.2011, p. 1.


