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SUGESTÕES

A Comissão do Comércio Internacional 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. Lamenta o grave impacto da pandemia de COVID-19, a crise financeira mundial de 
2008 e as novas perturbações que as empresas europeias irão sofrer na sequência da 
saída do Reino Unido da União Europeia, uma vez que todos estes aspetos se 
repercutem na estrutura das cadeias de valor mundiais, interrompendo-as ou mesmo 
paralisando-as; solicita aos Estados-Membros que apliquem corretamente a Diretiva 
Atrasos de Pagamentos1 no que se refere a todas as pequenas e médias empresas (PME), 
uma vez que estas se encontram entre as mais afetadas pela crise da COVID-19; insta a 
Comissão a acompanhar adequadamente a aplicação da Diretiva Atrasos de 
Pagamentos; solicita uma estratégia coerente para as PME europeias, consentânea com 
o Pacto Ecológico Europeu da Comissão, suscetível de transformar as nossas economias 
e de reforçar a sua resiliência através de investimentos estratégicos destinados a apoiar 
as PME; recorda que as PME europeias necessitam de uma política comercial aberta, e 
solicita, neste contexto, à Comissão que tome medidas para assegurar que os fluxos 
comerciais e as cadeias de valor sustentáveis, nomeadamente as rotas comerciais para o 
tráfego de mercadorias através da UE, permaneçam abertos e que sejam aplicadas 
medidas de longo prazo para reforçar a base industrial europeia, a fim de evitar ruturas 
nas cadeias de abastecimento, manter a competitividade da Europa e defender as PME 
europeias sustentáveis, com base num quadro de diligência devida; acolhe 
favoravelmente a revisão da política comercial da UE – um instrumento fundamental 
para superar os desafios que as PME enfrentam no comércio internacional; saúda a 
Comissão por ter adotado a Decisão (UE) 2020/1101, de 23 de julho de 20202, que 
prorroga o período de validade da franquia aduaneira e da isenção de IVA sobre a 
importação dos bens necessários para combater os efeitos do surto de COVID-19 em 
2020, uma decisão que reduz os encargos para as PME europeias; insta a Comissão a 
atualizar a sua Estratégia para as PME com vista a uma Europa Sustentável e Digital, de 
10 de março de 2020, a fim de a adaptar à nova situação;

2. Acolhe favoravelmente a referida Estratégia para as PME e recorda que os 25 milhões 
de PME da Europa são a espinha dorsal da economia da UE, na medida em que 
empregam cerca de 100 milhões de pessoas, 13 milhões das quais trabalham no setor da 
exportação, e representam mais de metade do PIB da Europa, 99 % das empresas da UE 
e 66 % do emprego, bem como 87 % de todos os exportadores da UE, embora apenas 
25 % das PME sediadas na UE exporte efetivamente e uma percentagem ainda menor 
exporte para fora da UE; recorda que o bom funcionamento do mercado interno, a 
sustentabilidade e a neutralidade carbónica devem continuar a figurar entre os objetivos 
centrais dos programas da UE, por forma a que as PME possam tirar partido da 
transição ecológica em termos de competitividade, redução de custos e criação de 
postos de trabalho; salienta que importa dar a devida atenção ao ciclo de inovação e à 
implantação no mercado das novas tecnologias disponíveis; sublinha que a prosperidade 

1 JO L 48 de 23.2.2011, p. 1.
2 JO L 241 de 27.7.2020, p. 36.
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do mercado único depende da capacidade de adaptação das PME europeias à 
transformação no domínio das tecnologias da informação; reconhece o papel das 
microempresas e das empresas em fase de arranque no processo de implantação de 
novas tecnologias; reconhece a importância de manter uma legislação sólida, coerente e 
previsível em geral e em matéria de direitos de propriedade intelectual em particular, 
tendo em conta que apenas 9 % das PME da UE protegem efetivamente os seus direitos 
de propriedade intelectual; observa que apenas uma pequena percentagem das empresas 
que exportam bens para fora da UE são PME e que os mercados mundiais representam 
uma importante fonte de oportunidades para as PME reforçarem a competitividade, o 
crescimento económico e a inovação; observa que relações comerciais sem fricções e a 
liberdade de circulação no mercado único proporcionam às PME a dimensão e a 
experiência necessárias para exportar para fora da UE e aceder a outros mercados 
atraentes; recorda que o objetivo da Lei das Pequenas Empresas e do princípio «pensar 
primeiro em pequena escala» consiste em aumentar a competitividade e apoiar o 
empreendedorismo;

3. Congratula-se com o facto de a Estratégia para as PME colocar particular ênfase na 
dupla transição da UE para uma economia sustentável e digital, assim como na redução 
da carga regulamentar que incide sobre as PME e na melhoria do seu acesso ao mercado 
e ao financiamento; considera que a concentração em soluções digitais e inovadoras 
aumentará a competitividade global da Europa no seu conjunto;

4. Reitera o seu firme apoio ao objetivo expresso no Pacto Ecológico de introduzir um 
mecanismo de ajustamento das emissões de carbono nas fronteiras; insta a Comissão a 
apresentar esta iniciativa como parte do seu programa de trabalho para 2021; sublinha 
que o mecanismo de ajustamento das emissões de carbono nas fronteiras deve ser uma 
pedra angular para a Europa alcançar a neutralidade carbónica até 2050 e que, a fim de 
integrar ativamente as PME, deve prever medidas especificamente concebidas para 
responder às necessidades destas empresas;

5. Congratula-se com os esforços envidados pela Comissão para desenvolver instrumentos 
específicos para facilitar o acesso das PME aos mercados de países terceiros; exorta a 
Comissão a apoiar plenamente as PME na eliminação de todas as barreiras pautais e não 
pautais que impedem o seu acesso aos mercados de países terceiros; recorda a 
importância de regimes aduaneiros harmonizados e simplificados para ajudar as 
microempresas e as PME (MPME) a entrar nos mercados de exportação, uma vez que 
assim aumentarão a produtividade, acelerando a inovação e promovendo os efeitos 
indiretos da tecnologia e dos conhecimentos técnicos; congratula-se com o 
compromisso da Comissão de garantir segurança jurídica às PME mediante a inclusão 
de capítulos relativos às PME em todos os acordos de comércio livre (ACL), como é o 
caso do acordo UE-Japão e do acordo modernizado com o México, e salienta que esses 
capítulos devem também ser incluídos aquando da revisão dos acordos de comércio 
livre existentes; recorda à Comissão que todos os capítulos dos acordos comerciais 
relativos às PME devem ter em conta os obstáculos comuns que se colocam às MPME 
europeias; congratula-se com a recente nomeação do primeiro alto responsável pela 
aplicação dos acordos comerciais da Comissão e destaca o importante papel que este 
desempenha para garantir que as PME retirem o máximo de vantagens dos acordos 
comerciais da UE; insta a Comissão a ajudar a reduzir os encargos administrativos e 
regulamentares que recaem sobre as PME e a reduzir a burocracia, tendo em conta o 
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impacto desproporcionado dos obstáculos ao comércio e ao investimento, dos custos 
administrativos e da burocracia sobre as PME; exorta a Comissão a apoiar as PME que 
se concentram nas tecnologias e inovações ecológicas e que já exportam bens e serviços 
para países terceiros, promovendo, deste modo, condições de concorrência equitativas; 
insta a Comissão a colaborar com os Estados-Membros no intuito de informar 
ativamente as PME sobre oportunidades comerciais;

6. Insta a Comissão a ser mais ativa no seu apoio às agências de exportação nacionais e 
regionais e às organizações empresariais de PME a nível da UE, nacional e regional, a 
fim de permitir às PME superar o défice de informação e tirar melhor partido dos 
acordos comerciais; considera, a este respeito, que a Comissão poderia criar uma 
plataforma de internacionalização das PME para acompanhar os progressos efetuados e 
prestar assistência técnica às PME no acesso a novos mercados; observa que esta 
plataforma poderia incluir verificações da economia circular; recorda que as delegações 
da UE têm um papel crucial a desempenhar na prestação de apoio às PME, respondendo 
aos seus pedidos de informação e tratando as dificuldades práticas que enfrentam 
ligadas à aplicação dos acordos de comércio livre;

7. Insta a Comissão a ter em conta as especificidades das PME em todos os domínios das 
negociações em matéria de comércio e investimento, incluindo as relativas aos capítulos 
dos acordos comerciais sobre contratos público, que devem facilitar a participação das 
PME; congratula-se com o anúncio feito pela Comissão de que irá lançar um novo 
portal de informação para informar melhor as PME sobre as políticas comerciais e 
fornecer informações circunstanciadas sobre os regimes e as formalidades aduaneiras 
aplicáveis à exportação para países terceiros; solicita à Comissão que contacte as 
empresas o mais cedo possível quando criar novos portais de informação ou melhorar os 
portais existentes, a fim de garantir que as PME disponham de informação realmente 
prática; apela à Comissão para que cumpra o seu objetivo de lançar um instrumento de 
autoavaliação para as regras de origem e a análise do ciclo de vida, colocando especial 
ênfase na avaliação dos riscos, a fim de ajudar as PME a avaliar se um produto 
beneficia de preferências ao abrigo de um determinado acordo comercial e como podem 
tirar partido da diversificação estratégica das cadeias de abastecimento; reitera, neste 
contexto, a importância de regras de origem racionalizadas e simplificadas; reitera, além 
disso, a importância de regras claras sobre os fluxos de dados transfronteiras na 
consecução dos objetivos da estratégia digital da UE; sublinha a importância das 
negociações multilaterais em curso no quadro da OMC sobre o comércio eletrónico; 
solicita um conjunto de regras exaustivo e ambicioso para facilitar a livre circulação de 
dados através das fronteiras, garantindo, ao mesmo tempo, o cumprimento das normas 
europeias de proteção de dados, e para eliminar os entraves ao comércio digital, 
nomeadamente os requisitos em matéria de localização de dados e garantir que as 
empresas, em especial as PME, possam competir a nível mundial em condições de 
concorrência equitativas; reitera que as PME desempenharão um papel central no 
reforço das tecnologias e das empresas baseadas em dados; sublinha a necessidade de 
promover a interoperabilidade e o acesso a dados em todo o mundo, a fim de otimizar 
os vários processos no âmbito do comércio internacional; insta a Comissão a facilitar o 
acesso das PME aos concursos públicos e a ter em conta a sua política em matéria de 
contratos públicos nos objetivos definidos no Pacto Ecológico, como a promoção de 
uma economia circular e o aumento da resiliência das cadeias de abastecimento de bens 
públicos;
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8. Recorda que o acesso ao financiamento é essencial para as PME, tendo em conta que 
este é mais difícil nuns Estados-Membros do que noutro; insta a Comissão a colmatar 
esta disparidade no acesso ao financiamento e a zelar por que as PME concorram em 
condições equitativas; solicita ao Banco Europeu de Investimento que, aquando da 
definição das suas políticas, preste especial atenção às PME; chama especialmente a 
atenção para as PME, que necessitam de financiamento, de assistência técnica e de uma 
carga regulamentar menos onerosa para cumprir o Pacto Ecológico e os objetivos de 
digitalização, a fim de se manterem competitivas; destaca a necessidade de realizar 
progressos no que se refere ao acordo de facilitação dos investimentos e à Diretiva 
Comércio Eletrónico3 e de continuar a trabalhar num acordo multilateral sobre o 
comércio de serviços; salienta que a digitalização oferece uma série de benefícios às 
PME, como novas oportunidades para a oferta de serviços ou produtos digitais e um 
maior acesso ao mercado, mas sublinha que as PME continuam a necessitar de apoio 
para aceder ao financiamento, à informação, às competências e à tecnologia; observa 
que a Comissão deve eliminar os obstáculos ao crescimento ecológico e à ecoinovação 
que se colocam às PME para garantir que o Pacto Ecológico seja uma oportunidade 
económica; solicita que sejam envidados esforços para facilitar, tanto quanto possível, o 
acesso das PME ao financiamento, incluindo o acesso fácil a fundos para investigação e 
desenvolvimento e a prestação de maior apoio técnico, por forma a acelerar e aproveitar 
a transformação digital e ecológica; 

9. Insta a Comissão a utilizar eficazmente os instrumentos de salvaguarda e de defesa 
comercial da UE, a fim de proteger melhor a indústria europeia, em particular setores 
compostos por uma maioria de PME; reconhece que o mundo enfrenta desafios 
imprevisíveis e sem precedentes, o que exige um plano à escala da UE para uma 
relocalização inteligente e para determinados setores estratégicos, a diversificação das 
linhas de abastecimento e uma autonomia estratégica aberta como parte da estratégia 
para as PME europeias; salienta a necessidade de salvaguardas sociais sólidas e de 
inclusão social na estratégia para as PME no domínio do comércio; sublinha a 
necessidade de centrar a atenção na aplicação e execução dos acordos comerciais da 
UE, a fim de impedir violações tanto do acesso ao mercado como dos compromissos em 
matéria de comércio e desenvolvimento sustentável e, desta forma, combater 
eficazmente as distorções do mercado e velar por que as PME não fiquem numa 
situação de desvantagem concorrencial; insta, neste contexto, a Comissão a reforçar o 
papel do Serviço de Apoio às PME para aumentar o apoio às PME no acesso aos 
instrumentos de defesa comercial e melhorar a comunicação sobre os instrumentos 
disponíveis para pôr termo às importações efetuadas em condições desleais; sublinha 
que, no seu Relatório Especial de julho de 20204, o Tribunal de Contas Europeu 
assinalou que, embora os inquéritos de defesa comercial envolvam encargos 
administrativos substanciais para as partes em causa, são um requisito jurídico; assinala, 
no entanto, que o apoio dado às PME para o acesso a processos de defesa comercial não 
é suficiente e que os instrumentos de defesa comercial não são suficientemente 
divulgados em todos os setores da indústria europeia; insta a Comissão, neste contexto, 
a aumentar a assistência e o apoio às PME em particular; solicita que a UE tenha em 

3 JO L 178 de 17.7.2000, p. 1.
4 Relatório Especial n.º 17/2020 intitulado «Instrumentos de defesa comercial: o sistema que protege as empresas 
da UE contra importações objeto de dumping e de subvenções funciona bem».
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devida conta os interesses da segurança e da ordem pública no que diz respeito à entrada 
de investimento direto estrangeiro e às aquisições, e os combine com um mecanismo 
pan-europeu de coordenação de análises, especialmente em setores estratégicos; exorta 
a Comissão a sensibilizar as partes interessadas para os instrumentos de defesa 
comercial e a reforçar o apoio às PME para facilitar o seu acesso a estes instrumentos; 
solicita, neste contexto, que a Comissão preveja um mecanismo mais acessível para as 
PME poderem apresentar as suas queixas em relação a casos de práticas comerciais 
desleais; insta a Comissão a impor medidas tão rapidamente quanto possível nos 
inquéritos em que as PME tenham destaque;

10. Insta a Comissão a prosseguir os seus esforços no sentido de apoiar as MPME, dando 
especial atenção e introduzindo medidas favoráveis às que são dirigidas por mulheres; 
solicita que a UE e os seus Estados-Membros deem especial atenção à situação 
particular das MPME dirigidas por mulheres aquando da criação de centros de apoio à 
exportação, por forma a poderem tirar partido das possibilidades anunciadas pelos ACL 
e a reforçarem os serviços, as tecnologias e as infraestruturas (como o acesso à Internet), 
que se revestem de particular importância para a emancipação económica das mulheres 
e para as MPME dirigidas por mulheres; solicita à Comissão que ajude a criar parcerias 
entre empresárias da UE e de países em desenvolvimento;

11. Saúda o compromisso da Comissão de introduzir o princípio de «entra um, sai um» 
aquando da elaboração de nova legislação, o que seria um primeiro passo para conter a 
vaga de nova regulamentação e reduzir a burocracia, embora recorde que o status quo se 
mantém, o que não é uma ambição suficiente; solicita maior clareza sobre a forma como 
a Comissão tenciona integrar este princípio na sua política comercial;

12. Exorta a Comissão a apresentar um roteiro para eliminar, pelo menos, 30 % das normas 
e regulamentos obsoletos que dizem respeito às PME, a fim de reduzir os encargos 
administrativos e a pressão sobre os custos, promover a competitividade e ter um 
impacto real no crescimento e na prosperidade das PME da UE.
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