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Alteração 1
Carles Puigdemont i Casamajó

Projeto de parecer
N.º -1 (novo)

Projeto de parecer Alteração

-1. Considerando que a Conferência 
das Nações Unidas sobre Comércio e 
Desenvolvimento (CNUCED) prevê, no 
seu “World Investment Record 2020”, que 
o IDE continuará a diminuir entre 5% e 
10% em 2021, devendo registar um novo 
aumento em 2022 devido à reestruturação 
da cadeia de abastecimento global e a 
uma eventual retoma da economia 
mundial; 

Or. en

Alteração 2
Carles Puigdemont i Casamajó

Projeto de parecer
N.º -1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

-1-A. Considerando que, na sequência 
da crise financeira mundial de 2008, os 
fluxos de investimento transfronteiras em 
ativos produtivos deixaram de se 
expandir, a par de um crescimento lento 
do comércio e de um abrandamento das 
cadeias de valor mundiais; que, no 
contexto atual, as medidas de 
confinamento para conter a COVID-19 e 
as perspetivas de uma recessão mundial 
decorrente da mesma estão a fazer com 
que as empresas reponderem e protelem 
novos projetos de investimento, ao que se 
vêm acrescentar as medidas restritivas em 
matéria de investimento adotadas pelos 
governos durante a crise;
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Or. en

Alteração 3
Carles Puigdemont i Casamajó

Projeto de parecer
N.º -1-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

-1-B. Insta os Estados-Membros a 
aplicarem corretamente a 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 (Diretiva relativa aos atrasos 
de pagamento) a todas as PME, na 
medida em que estas foram das mais 
afetadas pela crise de COVID-19; exorta 
a Comissão a acompanhar 
adequadamente a aplicação da Diretiva 
relativa aos atrasos de pagamento e a 
impor sanções aos Estados-Membros que 
não a cumpram;

Or. en

Alteração 4
Miroslav Číž, Raphaël Glucksmann, Paolo De Castro, Inma Rodríguez-Piñero

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Recorda que as pequenas e médias 
empresas (PME) são a espinha dorsal da 
economia europeia; sublinha que o bom 
funcionamento do mercado interno e a 
criação de uma União dos Mercados de 
Capitais continuam a ser uma prioridade 
absoluta para as PME;

1. Recorda que as pequenas e médias 
empresas (PME) são a espinha dorsal da 
economia europeia; sublinha que o bom 
funcionamento do mercado interno e a 
criação de uma União dos Mercados de 
Capitais continuam a ser uma prioridade 
absoluta para as PME; salienta que 
importa dar a devida atenção ao ciclo de 
inovação e à implantação das novas 
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tecnologias disponíveis no mercado; 
sublinha que o bem-estar do mercado 
único da UE depende da capacidade de 
adaptação das PME da UE à revolução 
iminente no domínio das tecnologias da 
informação; reconhece o papel das 
microempresas e das empresas em fase de 
arranque no processo de implementação 
das novas tecnologias revolucionárias do 
futuro, pelo que lhes deve ser prestado 
apoio suficiente; reconhece a importância 
de manter um quadro de direitos de 
propriedade intelectual sólido e previsível;

Or. en

Alteração 5
Seán Kelly, Gabriel Mato, Christophe Hansen, Enikő Győri

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Recorda que as pequenas e médias 
empresas (PME) são a espinha dorsal da 
economia europeia; sublinha que o bom 
funcionamento do mercado interno e a 
criação de uma União dos Mercados de 
Capitais continuam a ser uma prioridade 
absoluta para as PME;

1. Recorda que as pequenas e médias 
empresas (PME) são a espinha dorsal da 
economia europeia; sublinha que o bom 
funcionamento do mercado interno e a 
criação de uma União dos Mercados de 
Capitais continuam a ser uma prioridade 
absoluta para as PME; observa que apenas 
uma pequena percentagem das empresas 
que exportam bens para fora da UE são 
PME e que os mercados mundiais são 
uma importante fonte para estas 
reforçarem a sua competitividade, 
crescimento económico e inovação; 
observa que relações comerciais fluidas e 
a liberdade de circulação do mercado 
único da UE proporcionam às PME a 
dimensão e a experiência necessárias 
para exportar para fora das fronteiras da 
UE e aceder a novos mercados 
importantes;

Or. en
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Alteração 6
Yannick Jadot

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Recorda que as pequenas e médias 
empresas (PME) são a espinha dorsal da 
economia europeia; sublinha que o bom 
funcionamento do mercado interno e a 
criação de uma União dos Mercados de 
Capitais continuam a ser uma prioridade 
absoluta para as PME;

1. Congratula-se com a estratégia 
para as PME e recorda que as pequenas e 
médias empresas (PME) são a espinha 
dorsal da economia europeia; sublinha 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;

Or. en

Alteração 7
Urmas Paet, Barry Andrews, Dita Charanzová, Nicola Danti, Jérémy Decerle, Svenja 
Hahn, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Recorda que as pequenas e médias 
empresas (PME) são a espinha dorsal da 
economia europeia; sublinha que o bom 
funcionamento do mercado interno e a 
criação de uma União dos Mercados de 
Capitais continuam a ser uma prioridade 
absoluta para as PME;

1. Recorda que os 25 milhões de 
pequenas e médias empresas (PME) da 
Europa são a espinha dorsal da economia 
europeia, na medida em que empregam 
cerca de 100 milhões de pessoas e que 
representam mais de metade do PIB 
europeu; sublinha que o bom 
funcionamento do mercado interno e a 
criação de uma União dos Mercados de 
Capitais continuam a ser uma prioridade 
absoluta para as PME;

Or. en
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Alteração 8
Gabriel Mato

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Recorda que as pequenas e médias 
empresas (PME) são a espinha dorsal da 
economia europeia; sublinha que o bom 
funcionamento do mercado interno e a 
criação de uma União dos Mercados de 
Capitais continuam a ser uma prioridade 
absoluta para as PME;

1. Recorda que as pequenas e médias 
empresas (PME) são a espinha dorsal da 
economia europeia, na medida em que 
cerca de 13 milhões de empregados 
dependem das suas exportações; sublinha 
que o bom funcionamento do mercado 
interno e a criação de uma União dos 
Mercados de Capitais continuam a ser uma 
prioridade absoluta para as PME;

Or. en

Alteração 9
Seán Kelly, Gabriel Mato, Christophe Hansen, Enikő Győri, Jörgen Warborn, 
Massimiliano Salini

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Lamenta as graves repercussões 
no comércio mundial da pandemia de 
COVID-19 e das medidas sanitárias que 
foi necessário aplicar para conter a sua 
propagação, nomeadamente o 
confinamento das economias, que 
conduziram a uma redução das 
importações e das exportações da UE e a 
uma interrupção ou paralisação das 
cadeias de valor; observa que as empresas 
europeias irão sofrer novas perturbações 
devido à saída do Reino Unido da União 
Europeia, pelo que a Comissão deve zelar 
por que os fluxos comerciais e as cadeias 
de valor sustentadas, nomeadamente as 
rotas comerciais para o tráfego de 
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mercadorias através da UE, permaneçam 
abertos, a fim de permitir o livre acesso 
aos mercados de vendas, mantendo a 
integridade do mercado único.

Or. en

Alteração 10
Urmas Paet, Barry Andrews, Dita Charanzová, Nicola Danti, Jérémy Decerle, Svenja 
Hahn, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Congratula-se com a nova 
Estratégia para as PME para uma 
Europa Sustentável e Digital, 
nomeadamente com a sua ênfase nas 
duas transições da UE para uma 
economia sustentável e digital, assim 
como na redução dos encargos 
regulamentares para as PME e na 
melhoria do seu acesso ao mercado e do 
acesso a financiamento; considera que a 
concentração em soluções digitais e 
inovadoras aumentará a competitividade 
global da Europa no seu conjunto;

Or. en

Alteração 11
Yannick Jadot

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Insta a uma estratégia europeia 
coerente para as PME consentânea com o 
Pacto Ecológico, suscetível de 
transformar as economias europeias e de 
reforçar a sua resiliência através da 
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partilha de investimentos estratégicos de 
apoio às PME, assim como ao rápido 
apoio a estas empresas por todos os meios, 
a fim de atenuar o impacto da crise de 
COVID-19 nos trabalhadores, nos 
consumidores e nas famílias;

Or. en

Alteração 12
Gabriel Mato

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Recorda que as PME europeias 
necessitam de uma política comercial 
aberta para recuperar da crise provocada 
pelo coronavírus; congratula-se com a 
revisão da política comercial da União 
Europeia enquanto quadro fundamental 
para fazer face aos desafios que as PME 
enfrentam em particular no âmbito do 
comércio internacional;

Or. en

Alteração 13
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Considerando que as PME 
representam 99 % de todas as empresas 
da UE e que, nos últimos cinco anos, 
criaram cerca de 85 % dos novos postos 
de trabalho e representaram dois terços 
do emprego total do setor privado na UE;

Or. en
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Alteração 14
Tiziana Beghin

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Salienta que uma maior 
participação das PME nos mercados 
mundiais cria oportunidades e aumenta a 
produtividade, nomeadamente acelerando 
a inovação e facilitando a difusão de 
tecnologia e de saber-fazer;

Or. en

Alteração 15
Yannick Jadot

Projeto de parecer
N.º 1-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-B. Reitera o seu firme apoio ao 
objetivo delineado no Pacto Ecológico da 
Comissão relativo à introdução de um 
mecanismo de ajustamento das emissões 
de carbono nas fronteiras; insta a 
Comissão a fazer avançar esta reforma no 
âmbito 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 alcançar a neutralidade carbónica 
europeia até 2050 e que, a fim de integrar 
ativamente as PME, deve prever medidas 
especificamente concebidas para 
responder às suas necessidades;

Or. en
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Alteração 16
Tiziana Beghin

Projeto de parecer
N.º 1-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-B. Recorda que, se não houver 
instrumentos e ajudas adequados, a 
participação em mercados internacionais 
pode ser dispendiosa e incomportável para 
grande parte das PME europeias; exorta 
a Comissão a facilitar o acesso das PME 
a financiamentos para novos 
investimentos, informações, competências 
e tecnologia, contribuindo para reforçar a 
sua competitividade internacional e a sua 
capacidade de enfrentar os custos 
comerciais, não só através de acordos de 
comércio livre, como também através de 
um serviço eficaz e operacional nos 
parceiros comerciais europeus;

Or. en

Alteração 17
Urmas Paet, Barry Andrews, Dita Charanzová, Nicola Danti, Jérémy Decerle, Svenja 
Hahn, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

Projeto de parecer
N.º 1-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-B. Congratula-se com a revisão da 
política comercial da União Europeia em 
resposta aos novos desafios globais e 
tendo em conta os ensinamentos retirados 
da crise provocada pelo coronavírus; 
salienta que importa reconhecer os 
desafios que as PME enfrentam no 
âmbito do comércio internacional;

Or. en
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Alteração 18
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Projeto de parecer
N.º 1-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-B. Considerando que, na União 
Europeia, a contribuição média das PME 
para a economia corresponde a 
aproximadamente 56 %;

Or. en

Alteração 19
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Projeto de parecer
N.º 1-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-C. Considerando que as PME 
representam 87 % de todos os 
exportadores da UE1a, mas que apenas 
25 % das PME sediadas na UE efetuam 
efetivamente exportações e que uma 
percentagem ainda mais pequena exporta 
para fora da UE1b;
_________________
1-A 
https://ec.europa.eu/commission/commissi
oners/2019-
2024/hogan/announcements/speech-
commissioner-phil-hogan-eurocommerce-
webinar_pt
1b 
https://ec.europa.eu/growth/smes/access-
to-markets_en

Or. en

Alteração 20
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Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Projeto de parecer
N.º 1-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-D. Considerando que o vírus da 
COVID-19 e os subsequentes 
confinamentos provocaram perturbações 
profundas nas cadeias de abastecimento e 
nas trocas comerciais a nível mundial;

Or. en

Alteração 21
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Projeto de parecer
N.º 1-E (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-E. Considerando que os obstáculos 
ao comércio e ao investimento, os custos 
administrativos e a burocracia afetam as 
PME de forma desproporcionada devido à 
sua dimensão e aos recursos limitados 
para os superar e que as PME beneficiam 
mais da abertura das trocas comerciais 
assentes em regras do que as grandes 
empresas;

Or. en

Alteração 22
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Projeto de parecer
N.º 1-F (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-F. Considerando que o objetivo do 
Ato Pequenas Empresas e o princípio 
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“pensar primeiro em pequena escala” têm 
em vista reforçar a competitividade e 
apoiar o empreendedorismo;

Or. en

Alteração 23
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Projeto de parecer
N.º 1-G (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-G. Considerando que apenas 9 % das 
PME da UE protegem os seus direitos de 
propriedade intelectual, em parte devido 
às diferentes legislações nacionais na UE;

Or. en

Alteração 24
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Projeto de parecer
N.º 1-H (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-H. Considerando que, já antes da 
COVID-19, se verificava um atraso na 
competitividade europeia em relação a 
outras economias desenvolvidas,  o que 
constitui uma ameaça para o potencial da 
Europa de gerar riqueza e prosperidade;

Or. en

Alteração 25
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

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

1-I. Salienta que as PME necessitam 
de legislação clara, coerente e previsível 
para poderem expandir e criar postos de 
trabalho;

Or. en

Alteração 26
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Inma Rodríguez-Piñero

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Exorta a Comissão a apoiar 
plenamente as PME na eliminação de todos 
os obstáculos que impedem o seu acesso 
aos mercados de países terceiros; solicita a 
inclusão de um capítulo relativo às PME 
em todos os acordos comerciais; sublinha 
que é necessário que a aplicação efetiva 
dos acordos comerciais seja uma tarefa 
prioritária do alto responsável pela 
aplicação dos acordos comerciais;

2. Exorta a Comissão a apoiar 
plenamente as PME na eliminação de todos 
os obstáculos que impedem o seu acesso 
aos mercados de países terceiros; insta a 
Comissão a reduzir os encargos 
administrativos e regulamentares para as 
PME e a facilitar a superação da 
burocracia; exorta a Comissão a apoiar 
as PME que se estão a focalizar nas 
tecnologias verdes e na inovação e que já 
exportam bens e serviços para países 
terceiros promovendo, deste modo, 
condições equitativas de concorrência; 
solicita a inclusão de um capítulo relativo 
às PME em todos os acordos comerciais; 
sublinha que é necessário que a aplicação 
efetiva dos acordos comerciais seja uma 
tarefa prioritária do alto responsável pela 
aplicação dos acordos comerciais; salienta 
que se devem envidar esforços claros e 
sólidos para relançar a cooperação 
internacional e restabelecer um sistema 
de resolução de litígios multilateral que 
funcione devidamente;

Or. en
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Alteração 27
Urmas Paet, Barry Andrews, Dita Charanzová, Nicola Danti, Jérémy Decerle, Svenja 
Hahn, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Exorta a Comissão a apoiar 
plenamente as PME na eliminação de 
todos os obstáculos que impedem o seu 
acesso aos mercados de países terceiros; 
solicita a inclusão de um capítulo relativo 
às PME em todos os acordos comerciais; 
sublinha que é necessário que a aplicação 
efetiva dos acordos comerciais seja uma 
tarefa prioritária do alto responsável pela 
aplicação dos acordos comerciais;

2. Sublinha que os mercados 
mundiais são uma fonte fundamental de 
crescimento para as PME; observa, no 
entanto, que apenas 600 000 PME 
exportam bens para fora da UE; exorta a 
Comissão a apoiar plenamente as PME e a 
implementar eficazmente a nova 
estratégia para as PME, a fim de 
ultrapassar todos os obstáculos que 
impedem o seu acesso aos mercados 
internacionais; convida, por conseguinte, 
a Comissão a manter o capítulo relativo às 
PME em todos os acordos comerciais; 
sublinha que é necessário que a aplicação 
efetiva dos acordos comerciais seja uma 
tarefa prioritária do alto responsável pela 
aplicação dos acordos comerciais 
(ARAAC); congratula-se com a recente 
nomeação do primeiro ARAAC e destaca 
o seu importante papel para garantir que 
as PME retirem o máximo de vantagens 
dos acordos comerciais da UE;

Or. en

Alteração 28
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Exorta a Comissão a apoiar 
plenamente as PME na eliminação de todos 
os obstáculos que impedem o seu acesso 
aos mercados de países terceiros; solicita a 
inclusão de um capítulo relativo às PME 

2. Exorta a Comissão a apoiar 
plenamente as PME na eliminação de todos 
os obstáculos que impedem o seu acesso 
aos mercados de países terceiros; solicita a 
inclusão de um capítulo relativo às PME 
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em todos os acordos comerciais; sublinha 
que é necessário que a aplicação efetiva 
dos acordos comerciais seja uma tarefa 
prioritária do alto responsável pela 
aplicação dos acordos comerciais;

em todos os acordos comerciais, à 
semelhança do que se fez no Acordo UE-
Japão e no Acordo revisto com o México, 
e que as PME sejam incluídas aquando 
da revisão dos ACL existentes; sublinha 
que é necessário que a aplicação efetiva 
dos acordos comerciais, em especial para 
as PME, seja uma tarefa prioritária do alto 
responsável pela aplicação dos acordos 
comerciais;

Or. en

Alteração 29
Tiziana Beghin

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Exorta a Comissão a apoiar 
plenamente as PME na eliminação de todos 
os obstáculos que impedem o seu acesso 
aos mercados de países terceiros; solicita a 
inclusão de um capítulo relativo às PME 
em todos os acordos comerciais; sublinha 
que é necessário que a aplicação efetiva 
dos acordos comerciais seja uma tarefa 
prioritária do alto responsável pela 
aplicação dos acordos comerciais;

2. Exorta a Comissão a apoiar 
plenamente as PME na eliminação de todos 
os obstáculos pautais e não pautais que 
impedem o seu acesso aos mercados de 
países terceiros; solicita a inclusão de um 
capítulo relativo às PME em todos os 
acordos comerciais; sublinha que é 
necessário que a aplicação efetiva dos 
acordos comerciais seja uma tarefa 
prioritária do alto responsável pela 
aplicação dos acordos comerciais; recorda 
a importância de dispor de procedimentos 
aduaneiros harmonizados e simplificados 
para ajudar as microempresas e as PME a 
acederem aos mercados de exportação;

Or. en

Alteração 30
Seán Kelly, Gabriel Mato, Christophe Hansen, Enikő Győri

Projeto de parecer
N.º 2
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Projeto de parecer Alteração

2. Exorta a Comissão a apoiar 
plenamente as PME na eliminação de todos 
os obstáculos que impedem o seu acesso 
aos mercados de países terceiros; solicita a 
inclusão de um capítulo relativo às PME 
em todos os acordos comerciais; sublinha 
que é necessário que a aplicação efetiva 
dos acordos comerciais seja uma tarefa 
prioritária do alto responsável pela 
aplicação dos acordos comerciais;

2. Insta a Comissão a apoiar 
plenamente as PME na eliminação de todos 
os obstáculos que impedem o seu acesso 
aos mercados de países terceiros; 
congratula-se com os compromissos 
assumidos pela Comissão no sentido de 
incluir capítulos relativos às PME em 
todos os acordos comerciais, a fim de lhes 
garantir segurança jurídica; sublinha que 
é necessário que a aplicação efetiva dos 
acordos comerciais seja uma tarefa 
prioritária do alto responsável pela 
aplicação dos acordos comerciais;

Or. en

Alteração 31
Yannick Jadot

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Exorta a Comissão a apoiar 
plenamente as PME na eliminação de 
todos os obstáculos que impedem o seu 
acesso aos mercados de países terceiros; 
solicita a inclusão de um capítulo relativo 
às PME em todos os acordos comerciais; 
sublinha que é necessário que a aplicação 
efetiva dos acordos comerciais seja uma 
tarefa prioritária do alto responsável pela 
aplicação dos acordos comerciais;

2. Congratula-se com o esforço da 
Comissão de desenvolver instrumentos 
específicos para facilitar o acesso das 
PME aos mercados de países terceiros; 
solicita a inclusão de um capítulo relativo 
às PME em todos os acordos comerciais; 
sublinha que é necessário que a aplicação 
efetiva dos acordos comerciais seja uma 
tarefa prioritária do alto responsável pela 
aplicação dos acordos comerciais;

Or. en

Alteração 32
Tiziana Beghin

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

2-A. A este respeito, recorda à 
Comissão que todos os capítulos relativos 
a PME nos acordos comerciais devem 
abordar os obstáculos mais comuns para 
as microempresas e as PME europeias, 
tais como a reduzida informação sobre o 
funcionamento dos mercados estrangeiros 
e, em particular, as dificuldades em 
termos de acesso aos canais de 
distribuição das exportações e de contacto 
com os clientes estrangeiros, normas 
dispendiosas em matéria de produtos e de 
procedimentos de certificação e, em 
especial, a falta de informação sobre os 
requisitos no país estrangeiro, 
procedimentos aduaneiros e burocráticos 
desconhecidos e onerosos e o acesso 
deficiente a financiamento e mecanismos 
de pagamento morosos;

Or. en

Alteração 33
Urmas Paet, Barry Andrews, Dita Charanzová, Nicola Danti, Jérémy Decerle, Svenja 
Hahn, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Sublinha a importância das 
negociações multilaterais em curso no 
quadro da OMC sobre o comércio 
eletrónico; solicita um conjunto de regras 
abrangente e ambicioso que facilite a livre 
circulação de dados através das 
fronteiras, garantindo, ao mesmo tempo, 
normas europeias de proteção de dados, 
que se abordem os entraves ao comércio 
digital, nomeadamente os requisitos em 
matéria de localização de dados, e que se 
garanta que as empresas, em especial as 
PME, possam competir a nível mundial 
em condições de concorrência equitativas;
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Or. en

Alteração 34
Tiziana Beghin

Projeto de parecer
N.º 2-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-B. Recorda que as PME nem sempre 
têm conhecimento das preferências 
comerciais em vigor previstas nos acordos 
comerciais pertinentes; insta a Comissão 
a prestar melhores informações sobre os 
regimes e preferências comerciais em 
vigor, tanto diretamente como com a 
participação dos Estados-Membros;

Or. en

Alteração 35
Gabriel Mato

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Insta a Comissão a ser mais ativa 
no seu apoio às agências de exportação 
nacionais e regionais, a fim de permitir às 
PME colmatar 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;

3. 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 colmatar 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; 
congratula-se com o facto de as 
delegações da UE desempenharem um 
papel de relevo na prestação de apoio às 
PME, na medida em que abordam as 
questões e as dificuldades práticas das 
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PME associadas à aplicação dos acordos 
de comércio livre;

Or. en

Alteração 36
Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Insta a Comissão a ser mais ativa 
no seu apoio às agências de exportação 
nacionais e regionais, a fim de permitir às 
PME colmatar 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;

3. Insta a Comissão a ser mais ativa 
no seu apoio às agências de exportação 
nacionais e regionais, a fim de permitir às 
PME colmatar 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; 
observa que esta plataforma poderia 
incluir testes de verificação da economia 
circular, através dos quais a Comissão 
poderia indicar claramente se os produtos 
importados para a UE cumprem as suas 
normas em matéria de reciclagem;

Or. en

Alteração 37
Urmas Paet, Barry Andrews, Dita Charanzová, Nicola Danti, Jérémy Decerle, Svenja 
Hahn, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Insta a Comissão a ser mais ativa 
no seu apoio às agências de exportação 
nacionais e regionais, a fim de permitir às 
PME colmatar o défice de informação e 
tirar melhor partido dos acordos 

3. Insta a Comissão a ser mais ativa 
no seu apoio às agências de exportação 
nacionais e regionais, a fim de permitir às 
PME colmatar o défice de informação e 
tirar melhor partido dos acordos 
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comerciais; considera, a este respeito, que 
a Comissão poderia criar uma plataforma 
de internacionalização das PME para 
acompanhar os progressos efetuados;

comerciais; considera, a este respeito, que 
a Comissão poderia criar uma plataforma 
de internacionalização das PME para 
acompanhar os progressos efetuados; 
recorda que as delegações da UE também 
desempenham um papel de relevo na 
prestação de apoio, na medida em que 
abordam as questões e as dificuldades 
práticas das PME associadas à aplicação 
dos acordos de comércio livre;

Or. en

Alteração 38
Tiziana Beghin

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Insta a Comissão a ser mais ativa 
no seu apoio às agências de exportação 
nacionais e regionais, a fim de permitir às 
PME colmatar 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;

3. Insta a Comissão a ser mais ativa 
no seu apoio às agências de exportação 
nacionais e regionais, a fim de permitir às 
PME colmatar 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 
facilitar o papel das feiras comerciais e 
das exposições como instrumento eficaz 
para ajudar as PME a aceder aos 
mercados mundiais;

Or. en

Alteração 39
Seán Kelly, Gabriel Mato, Enikő Győri, Christophe Hansen

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração
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3. Insta a Comissão a ser mais ativa 
no seu apoio às agências de exportação 
nacionais e regionais, a fim de permitir às 
PME colmatar 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;

3. Insta a Comissão a ser mais ativa 
no seu apoio às agências de exportação 
nacionais e regionais, a fim de permitir às 
PME colmatar o défice de informação e 
tirar melhor partido dos acordos 
comerciais; considera, a este respeito, que 
a Comissão deveria criar uma plataforma 
de internacionalização das PME para 
acompanhar os progressos efetuados e 
prestar assistência técnica às PME no 
acesso a novos mercados;

Or. en

Alteração 40
Yannick Jadot

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Apela ao financiamento de 
programas específicos ao nível da UE e 
nacional para melhorar o acesso das 
PME a formação e orientação; sublinha 
que há que reforçar os incentivos à 
transferência de tecnologia relacionada 
com o clima no âmbito dos acordos 
bilaterais de comércio e investimento 
através de medidas de acompanhamento 
suscetíveis de incentivar a participação 
das PME e dos intermediários mundiais 
da cadeia de abastecimento no 
desenvolvimento da aquisição de 
conhecimentos; acrescenta que deve ser 
prestada especial atenção à promoção do 
empreendedorismo feminino;

Or. en

Alteração 41
Urmas Paet, Barry Andrews, Dita Charanzová, Nicola Danti, Jérémy Decerle, Svenja 
Hahn, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne
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Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Solicita à Comissão que tenha em 
maior linha de conta o papel das PME na 
negociação dos capítulos dos acordos 
comerciais relativos aos contratos públicos; 
congratula-se com o anúncio feito pela 
Comissão de que irá lançar um novo portal 
de informação sobre formalidades e 
procedimentos aduaneiros; apela à 
Comissão para que cumpra o seu objetivo 
de lançar um instrumento de autoavaliação 
das regras de origem, a fim de ajudar as 
PME a avaliar se um produto beneficia de 
preferências ao abrigo de um determinado 
acordo comercial;

4. Solicita à Comissão que tenha em 
linha de conta as especificidades das PME 
em todos os capítulos das negociações 
comerciais e de investimento, 
nomeadamente na negociação dos 
capítulos dos acordos comerciais relativos 
aos contratos públicos; congratula-se com 
o anúncio feito pela Comissão de que irá 
lançar um novo portal de informação para 
sensibilizar as PME para as políticas 
comerciais e fornecer informações 
circunstanciadas sobre os procedimentos e 
as formalidades aduaneiras aplicáveis à 
exportação para países terceiros; insta a 
Comissão a dirigir-se às empresas o mais 
cedo possível aquando da criação de 
novos portais de informação ou da 
melhoria dos portais já existentes, de 
molde a garantir que designadamente as 
necessidades de informação das PME 
possam ser satisfeitas de forma prática; 
apela à Comissão para que cumpra o seu 
objetivo de lançar um instrumento de 
autoavaliação das regras de origem, a fim 
de ajudar as PME a avaliar se um produto 
beneficia de preferências ao abrigo de um 
determinado acordo comercial; reitera, 
neste contexto, a importância de regras de 
origem racionalizadas e simplificadas;

Or. en

Alteração 42
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Inma Rodríguez-Piñero

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Solicita à Comissão que tenha em 
maior linha de conta o papel das PME na 

4. Solicita à Comissão que tenha em 
maior linha de conta o papel das PME na 
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negociação dos capítulos dos acordos 
comerciais relativos aos contratos públicos; 
congratula-se com o anúncio feito pela 
Comissão de que irá lançar um novo portal 
de informação sobre formalidades e 
procedimentos aduaneiros; apela à 
Comissão para que cumpra o seu objetivo 
de lançar um instrumento de autoavaliação 
das regras de origem, a fim de ajudar as 
PME a avaliar se um produto beneficia de 
preferências ao abrigo de um determinado 
acordo comercial;

negociação dos capítulos dos acordos 
comerciais relativos aos contratos públicos; 
congratula-se com o anúncio feito pela 
Comissão de que irá lançar um novo portal 
de informação sobre formalidades e 
procedimentos aduaneiros; apela à 
Comissão para que cumpra o seu objetivo 
de lançar um instrumento de autoavaliação 
das regras de origem, a fim de ajudar as 
PME a avaliar se um produto beneficia de 
preferências ao abrigo de um determinado 
acordo comercial; reitera a importância de 
regras claras sobre os fluxos de dados 
transfronteiras na consecução dos 
objetivos da UE em matéria de estratégia 
digital; reitera que as PME 
desempenharão um papel central no 
reforço das tecnologias e das empresas 
orientadas para os dados; sublinha a 
necessidade de promover a 
interoperabilidade e o acesso a dados a 
nível internacional, a fim de otimizar os 
vários processos no âmbito do comércio 
internacional;

Or. en

Alteração 43
Seán Kelly, Christophe Hansen, Gabriel Mato, Jörgen Warborn, Enikő Győri, 
Massimiliano Salini

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Solicita à Comissão que tenha em 
maior linha de conta o papel das PME na 
negociação dos capítulos dos acordos 
comerciais relativos aos contratos 
públicos; congratula-se com o anúncio 
feito pela Comissão de que irá lançar um 
novo portal de informação sobre 
formalidades e procedimentos aduaneiros; 
apela à Comissão para que cumpra o seu 
objetivo de lançar um instrumento de 
autoavaliação das regras de origem, a fim 

4. Solicita à Comissão que facilite a 
participação das PME em contratos 
públicos aquando da negociação dos 
capítulos dos acordos comerciais; 
congratula-se com o anúncio feito pela 
Comissão de que irá lançar um novo portal 
de informação sobre procedimentos 
aduaneiros e fornecer informações de 
fácil utilização, atualizadas e práticas 
sobre a política comercial e, em 
particular, sobre os acordos de comércio 
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de ajudar as PME a avaliar se um produto 
beneficia de preferências ao abrigo de um 
determinado acordo comercial;

livre; apela à Comissão para que cumpra o 
seu objetivo de lançar um instrumento de 
autoavaliação simplificado das regras de 
origem e das análises do ciclo de vida, em 
que deve ser dada especial atenção à 
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;

Or. en

Alteração 44
Yannick Jadot

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Solicita à Comissão que tenha em 
maior linha de conta o papel das PME na 
negociação dos capítulos dos acordos 
comerciais relativos aos contratos 
públicos; congratula-se com o anúncio 
feito pela Comissão de que irá lançar um 
novo portal de informação sobre 
formalidades e procedimentos aduaneiros; 
apela à Comissão para que cumpra o seu 
objetivo de lançar um instrumento de 
autoavaliação das regras de origem, a fim 
de ajudar as PME a avaliar se um produto 
beneficia de preferências ao abrigo de um 
determinado acordo comercial;

4. Congratula-se com o anúncio da 
Comissão de que irá lançar um novo portal 
de informação sobre formalidades e 
procedimentos aduaneiros; apela à 
Comissão para que cumpra o seu objetivo 
de lançar um instrumento de autoavaliação 
das regras de origem, a fim de ajudar as 
PME a avaliar se um produto beneficia de 
preferências ao abrigo de um determinado 
acordo comercial; insta a Comissão a 
reponderar a dimensão internacional da 
sua política em matéria de contratos 
públicos no que diz respeito aos objetivos 
definidos no Pacto Ecológico, como, por 
exemplo, a promoção de uma economia 
circular, o aumento da resiliência das 
cadeias de abastecimento de bens públicos 
e a facilitação do acesso das PME a 
concursos públicos através de uma Lei 
das Pequenas Empresas e de uma Lei que 
promova a Aquisição de Produtos 
Europeus;

Or. en
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Alteração 45
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Insta a Comissão Europeia a 
propor um quadro jurídico europeu 
ambicioso, eficaz e vinculativo, que tenha 
por base o dever de diligência, para 
assegurar cadeias de abastecimento 
sustentáveis no mercado da UE e, por 
conseguinte, defender as PME europeias 
sustentáveis;

Or. en

Alteração 46
Gabriel Mato

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Recorda que o acesso ao 
financiamento é essencial para as PME; 
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 e de 
assistência técnica para cumprir os 
objetivos de digitalização e do Pacto 
Ecológico Europeu para se manterem 
competitivas;

5. Recorda que o acesso ao 
financiamento é essencial para as PME, 
tendo em conta as maiores dificuldades de 
acesso a financiamento em alguns 
Estados-Membros; insta a Comissão a 
colmatar este défice de acesso a 
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 e de 
assistência técnica, assim como de uma 
redução do ónus legislativo, para cumprir 
os objetivos de digitalização e do Pacto 
Ecológico Europeu para se manterem 
competitivas; salienta que a digitalização 
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oferece vários benefícios às PME, tais 
como a criação de novas oportunidades 
para oferecer serviços ou produtos digitais 
e expandir o seu acesso ao mercado;

Or. en

Alteração 47
Seán Kelly, Enikő Győri, Gabriel Mato, Jörgen Warborn, Christophe Hansen

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Recorda que o acesso ao 
financiamento é essencial para as PME; 
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 e 
de assistência técnica para cumprir os 
objetivos de digitalização e do Pacto 
Ecológico para se manterem competitivas;

5. Recorda que o acesso ao 
financiamento é essencial para as PME; 
solicita ao Banco Europeu de Investimento 
que, aquando da definição das suas 
políticas, como por exemplo, 
microcréditos, e de assistência técnica, 
preste especial atenção às PME para 
cumprir os objetivos do Pacto Ecológico e 
da digitalização, e que reduza a carga 
regulamentar para se manterem 
competitivas; observa que a Comissão tem 
de remover os obstáculos ao crescimento 
verde e à ecoinovação para as PME para 
garantir que o Pacto Ecológico constitua 
uma oportunidade económica para as 
PME.

Or. en

Alteração 48
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Inma Rodríguez-Piñero

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Recorda que o acesso ao 
financiamento é essencial para as PME; 
solicita ao Banco Europeu de Investimento 

5. Recorda que o acesso ao 
financiamento é essencial para as PME; 
solicita ao Banco Europeu de Investimento 
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que, aquando da definição das suas 
políticas, preste especial atenção às PME; 
chama especialmente a atenção para as 
PME que necessitam de financiamento e de 
assistência técnica para cumprir os 
objetivos de digitalização e do Pacto 
Ecológico Europeu para se manterem 
competitivas;

que, aquando da definição das suas 
políticas, preste especial atenção às PME; 
chama especialmente a atenção para as 
PME que necessitam de financiamento e de 
assistência técnica para cumprir os 
objetivos de digitalização e do Pacto 
Ecológico Europeu para se manterem 
competitivas; recorda que tal também 
inclui que se avance com o acordo de 
facilitação dos investimentos, com a 
Diretiva Comércio Eletrónico e que se 
prossiga com o trabalho sobre um acordo 
multilateral relativo a serviços;

Or. en

Alteração 49
Yannick Jadot

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Recorda que o acesso ao 
financiamento é essencial para as PME; 
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 e 
de assistência técnica para cumprir os 
objetivos de digitalização e do Pacto 
Ecológico Europeu para se manterem 
competitivas;

5. Recorda que o acesso ao 
financiamento é essencial para as PME; 
solicita ao Banco Europeu de Investimento 
que, aquando da definição das suas 
políticas, preste especial atenção às PME; 
apela a que se facilite, tanto quanto 
possível, o seu acesso a financiamento, 
incluindo o acesso fácil a fundos para a 
I&D, e a prestação de apoio técnico 
reforçado, por forma a acelerar a 
transformação digital e ecológica e a 
permitir que estas possam tirar partido da 
mesma;

Or. en

Alteração 50
Enikő Győri, Seán Kelly

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

5-A. Insta a Comissão a reponderar e a 
reformular a estratégia para as PME que 
apresentou a 10 de março de 2020. A 
estratégia deve ser atualizada de molde a 
refletir as necessidades de financiamento 
das PME durante a pandemia para 
preservar as empresas e os postos de 
trabalho. A sobrevivência e a recuperação 
das PME, das empresas familiares e dos 
trabalhadores por conta própria significa 
a sobrevivência da economia europeia, na 
medida em que constituem a chave para 
que a União se restabeleça o mais 
rapidamente possível após o 
desaparecimento da pandemia de COVID-
19;

Or. en

Alteração 51
Tiziana Beghin

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Recorda a importância da 
expansão das cadeias de valor globais e 
da transformação digital, que oferecem 
novas oportunidades às PME para estas 
se integrarem na economia mundial.  
Insta a Comissão a prosseguir o seu 
trabalho sobre as cadeias de valor globais 
centradas em instrumentos que ajudem as 
PME europeias a especializar-se em 
determinados segmentos da produção e a 
melhorar o seu cabaz de exportação.

Or. en

Alteração 52
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Miroslav Číž, Raphaël Glucksmann, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma 
Rodríguez-Piñero

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Insta a Comissão a reforçar os 
instrumentos de salvaguarda e de defesa 
comercial da UE, a fim de proteger melhor 
a indústria europeia, em particular setores 
com uma maioria de PME.

6. Insta a Comissão a reforçar os 
instrumentos de salvaguarda e de defesa 
comercial da UE, a fim de proteger melhor 
a indústria europeia, em particular setores 
com uma maioria de PME; reconhece que 
o mundo enfrenta desafios imprevisíveis e 
sem precedentes, pelo que uma 
relocalização inteligente e uma estratégia à 
escala da UE para proteger os setores 
estratégicos da UE devem fazer parte da 
estratégia da UE para as PME, a fim de 
melhorar a autossuficiência da União 
Europeia, designadamente a garantia de 
condições de concorrência equitativas 
através da imposição de um mecanismo 
de ajustamento das emissões de carbono 
nas fronteiras. Sublinha que a melhoria 
da resiliência de várias cadeias de 
abastecimento estratégicas e a redução da 
dependência da indústria da UE de países 
terceiros deve constituir um elemento 
fundamental da nova estratégia para as 
PME;

Or. en

Alteração 53
Seán Kelly, Enikő Győri, Gabriel Mato, Christophe Hansen

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Insta a Comissão a reforçar os 
instrumentos de salvaguarda e de defesa 
comercial da UE, a fim de proteger melhor 
a indústria europeia, em particular setores 
com uma maioria de PME.

6. Insta a Comissão a implementar 
eficazmente os instrumentos de 
salvaguarda e de defesa comercial da UE, a 
fim de proteger melhor a indústria 
europeia, em particular setores com uma 
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maioria de PME; sublinha a necessidade 
de centrar a atenção na aplicação e 
execução dos acordos comerciais, tanto 
no que diz respeito às violações de acesso 
ao mercado como aos compromissos em 
matéria de comércio e desenvolvimento 
sustentável, a fim de combater 
eficazmente as distorções do mercado, por 
forma a que as PME não se vejam 
confrontadas com uma desvantagem 
concorrencial; insta a Comissão, a este 
respeito, a reforçar o papel do Serviço de 
Apoio às PME, tanto para aumentar o 
apoio às PME no acesso aos instrumentos 
de defesa comercial, como para melhorar 
a comunicação às PME dos instrumentos 
disponíveis para combater as distorções 
nos mercados.

Or. en

Alteração 54
Christophe Hansen, Seán Kelly

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Insta a Comissão a reforçar os 
instrumentos de salvaguarda e de defesa 
comercial da UE, a fim de proteger melhor 
a indústria europeia, em particular setores 
com uma maioria de PME.

6. Insta a Comissão a reforçar os 
instrumentos de salvaguarda e de defesa 
comercial da UE, a fim de proteger melhor 
a indústria europeia, em particular setores 
com uma maioria de PME; remete para o 
Relatório Especial 1a publicado pelo 
Tribunal de Contas Europeu em julho de 
2020, que salientou que os entraves 
administrativos para que as PME tenham 
acesso aos procedimentos de defesa 
comercial continuam a ser significativos e 
que os instrumentos de defesa comercial 
não são suficientemente promovidos junto 
de todos os setores da indústria europeia; 
insta, neste contexto, a Comissão a 
avaliar e a reduzir a carga administrativa 
para as PME e a alargar o seu alcance;
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_________________
1-A 

https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocum
ents/sr20_17/sr_trade_defence_instrumen
ts_pt.pdf

Or. en

Alteração 55
Yannick Jadot

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Insta a Comissão a reforçar os 
instrumentos de salvaguarda e de defesa 
comercial da UE, a fim de proteger melhor 
a indústria europeia, em particular setores 
com uma maioria de PME.

6. Insta a Comissão a reforçar os 
instrumentos de salvaguarda e de defesa 
comercial da UE, a fim de proteger melhor 
a indústria europeia, em particular setores 
com uma maioria de PME; exorta a UE a 
examinar adequadamente o interesse da 
segurança e da ordem pública no que diz 
respeito aos investimentos diretos 
estrangeiros e a aquisições recebidos e a 
associá-los a um mecanismo de 
coordenação pan-europeu de análise, em 
especial no atinente a setores estratégicos 
como a saúde e a alimentação ou o setor 
tecnológico.

Or. en

Alteração 56
Tiziana Beghin

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Insta a Comissão a reforçar os 
instrumentos de salvaguarda e de defesa 
comercial da UE, a fim de proteger melhor 
a indústria europeia, em particular setores 

6. Insta a Comissão a reforçar os 
instrumentos de salvaguarda e de defesa 
comercial da UE, a fim de proteger melhor 
a indústria europeia, em particular setores 
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com uma maioria de PME. com uma maioria de PME. Insta, a este 
respeito, que a Comissão preveja um 
mecanismo mais imediato e direto para as 
PME poderem apresentar as suas queixas 
em caso de práticas comerciais desleais.

Or. en

Alteração 57
Urmas Paet, Barry Andrews, Dita Charanzová, Nicola Danti, Jérémy Decerle, Svenja 
Hahn, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Insta a Comissão a reforçar os 
instrumentos de salvaguarda e de defesa 
comercial da UE, a fim de proteger melhor 
a indústria europeia, em particular setores 
com uma maioria de PME.

6. Insta a Comissão a reforçar o 
conjunto de ferramentas comerciais da 
UE, a fim de proteger melhor as empresas 
europeias, em particular setores com uma 
maioria de PME; exorta a Comissão a 
sensibilizar as partes interessadas para os 
instrumentos de defesa comercial e a 
reforçar o seu apoio às PME para 
facilitar o seu acesso aos instrumentos de 
defesa comercial.

Or. en

Alteração 58
Miroslav Číž, Raphaël Glucksmann, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma 
Rodríguez-Piñero

Projeto de parecer
N.º 6 (novo) – parágrafo 1 (novo)

Projeto de parecer Alteração

Salienta que a UE está a atravessar um 
choque económico e social que está a 
provocar um rápido aumento das taxas de 
desemprego e uma diminuição de 12,1 % 
do PIB da UE no segundo trimestre de 
2020; recorda que, em relação às 
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diferentes regiões da UE, umas foram 
mais afetadas do que outras; salienta a 
necessidade de salvaguardas sociais 
sólidas e de inclusão social na estratégia 
para as PME, a fim de equilibrar esta 
dura realidade; recorda que esta crise 
constitui também uma oportunidade sem 
precedentes para transferir as prioridades 
europeias para um modus operandi mais 
social e sustentável; sublinha que a 
eliminação da concorrência fiscal na UE 
contribuiria significativamente para a 
estabilidade social na UE e poderia 
também contribuir para a melhoria e a 
requalificação profissionais dos 
trabalhadores;

Or. en

Alteração 59
Inma Rodríguez-Piñero, Miroslav Číž

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Insta a Comissão a prosseguir com 
os seus esforços no sentido de apoiar as 
micro e as pequenas e médias empresas, 
colocando especificamente a tónica em 
empresas deste tipo lideradas por 
mulheres, assim como em medidas de 
apoio às mesmas; exorta a UE e os seus 
Estados-Membros a darem especial 
atenção à situação particular das micro e 
das pequenas e médias empresas dirigidas 
por mulheres aquando da criação de 
centros de apoio à exportação, por forma 
a poderem tirar partido das possibilidades 
oferecidas 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 micro e 
as pequenas e médias empresas lideradas 
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por mulheres; insta a Comissão a apoiar a 
criação de parcerias entre mulheres 
empresárias na UE e as suas homólogas 
nos países em desenvolvimento;

Or. en

Alteração 60
Carles Puigdemont i Casamajó

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Saúda a Comissão por ter adotado 
a Decisão(UE)2020/1101, de 23 de julho 
de 2020, que prorroga o período de 
validade relativo à franquia aduaneira e à 
isenção de IVA sobre a importação dos 
bens necessários para combater os efeitos 
do surto de COVID-19 em 2020, na 
medida em que esta decisão reduz os 
encargos para as PME europeias;

Or. en

Alteração 61
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Salienta que as PME europeias 
foram gravemente afetadas pela 
pandemia de COVID-19; sublinha a sua 
forte dependência do aprovisionamento; 
insta à adoção de medidas a longo prazo 
para reforçar uma soberania industrial 
europeia mais integrada, local e sólida, a 
fim de evitar ruturas nas cadeias de 
abastecimento;
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Or. en

Alteração 62
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Apela a que, no âmbito da atual 
revisão da política comercial da UE, se dê 
especial atenção às PME, a fim de criar 
melhores oportunidades para estas 
empresas; insta a Comissão a fazer do 
princípio «pensar primeiro em pequena 
escala» um ponto central da política 
comercial europeia tendo em vista 
estimular o crescimento e o 
desenvolvimento das PME;

Or. en

Alteração 63
Tiziana Beghin

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Exorta a Comissão a acelerar as 
investigações nos setores em que as PME 
desempenham um papel de destaque;

Or. en

Alteração 64
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

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

6-B. Reitera o seu apelo à Comissão 
para que monitorize os efeitos da sua 
política comercial nas PME, por exemplo, 
assegurando uma boa representação das 
PME no processo de consulta pública, a 
fim de garantir que as suas opiniões 
sejam correta e adequadamente 
recolhidas, analisadas e representadas 
nas avaliações de impacto;

Or. en

Alteração 65
Carles Puigdemont i Casamajó

Projeto de parecer
N.º 6-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-B. Insta a Comissão e os Estados-
Membros a defenderem a transformação 
digital das PME modernizando os 
quadros regulamentares e reforçando a 
capacidade de participação das PME na 
economia digital; exorta a Comissão e os 
Estados-Membros a desenvolverem 
iniciativas de reforço das capacidades das 
PME exportadoras;

Or. en

Alteração 66
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Projeto de parecer
N.º 6-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-B. Insta a Comissão a promover e a 
apoiar programas de compras locais para 
ajudar as PME europeias;
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Or. en

Alteração 67
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Projeto de parecer
N.º 6-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-C. Convida a Comissão, os Estados-
Membros e os governos locais a, no 
âmbito das suas agendas políticas, darem 
prioridade ao clima empresarial e à 
competitividade e a promoverem uma 
cultura empresarial em todo o mercado 
único em que a inovação, a resolução de 
problemas, a assunção de riscos, a 
criação de emprego e a contribuição para 
a prosperidade da UE sejam 
recompensadas;

Or. en

Alteração 68
Carles Puigdemont i Casamajó

Projeto de parecer
N.º 6-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-C. Incentiva à adoção de novas 
tecnologias, competências e inovação e ao 
investimento nas mesmas, assim como ao 
apoio às PME existentes, de molde a tirar 
partido dos benefícios da transformação 
digital e de promover o desenvolvimento 
de modos de transporte e de destinos 
turísticos inteligentes;

Or. en



PE657.238v02-00 40/43 AM\1212635PT.docx

PT

Alteração 69
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Projeto de parecer
N.º 6-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-C. Apela a que as PME europeias 
tenham um acesso preferencial aos 
concursos públicos europeus;

Or. en

Alteração 70
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Projeto de parecer
N.º 6-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-D. Saúda o compromisso da 
Comissão de introduzir o princípio «um 
por um» aquando da criação de novas leis 
como primeiro passo para conter a vaga 
de nova regulamentação e conter a 
burocracia, embora recorde que isto 
apenas mantém o status quo, o que não é 
uma ambição suficiente; apela ainda a 
uma maior clareza sobre a forma como a 
Comissão tenciona integrar este princípio 
em termos de política comercial;

Or. en

Alteração 71
Carles Puigdemont i Casamajó

Projeto de parecer
N.º 6-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-D. Considera que a União deve 
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mostrar liderança na abordagem dos 
condicionalismos e desafios no que 
respeita à internacionalização defendendo 
regras simplificadas, capítulos dedicados 
às PME nos seus acordos de comércio 
livre (ACL) com países terceiros e 
promovendo uma agenda inclusiva e 
ambiciosa para as PME na OMC;

Or. en

Alteração 72
Carles Puigdemont i Casamajó

Projeto de parecer
N.º 6-E (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-E. Insta a Comissão a permitir que as 
micro e as pequenas empresas 
desenvolvam uma posição mais sólida nas 
cadeias de abastecimento mundiais 
aumentando as informações disponíveis 
para as PME sobre novas oportunidades e 
eventuais associações e parcerias com 
empresas de maior dimensão; recomenda 
ao Serviço Europeu para a Ação Externa 
que as delegações da União em países 
terceiros criem plataformas de diálogo 
estratégico com redes de empresas;

Or. en

Alteração 73
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Projeto de parecer
N.º 6-E (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-E. Exorta a Comissão a apresentar 
um roteiro para alcançar uma redução de, 
pelo menos, 30 % das normas e 



PE657.238v02-00 42/43 AM\1212635PT.docx

PT

regulamentos obsoletos que afetam as 
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 na UE;

Or. en

Alteração 74
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Projeto de parecer
N.º 6-F (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-F. Salienta a importância das 
estratégias de DPI para as PME, para que 
estas possam proteger os seus 
investimentos em I&D e recolher capital 
de crescimento; apela, por conseguinte, a 
um reforço da cooperação 
transfronteiriça em matéria de DPI, por 
exemplo através de uma ampla aplicação 
territorial da nova patente unitária 
(PU)/Tribunal Unificado de Patentes 
(TUP) em toda a UE, o que poderá 
aumentar a segurança jurídica e reduzir 
os custos para as PME, a fim de garantir 
os DPI e operar a nível europeu;

Or. en

Alteração 75
Carles Puigdemont i Casamajó

Projeto de parecer
N.º 6-F (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-F. Insta a Comissão e os Estados-
Membros a defenderem a transformação 
digital dos transportes e do turismo 
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modernizando os quadros regulamentares 
e reforçando a capacidade de participação 
das PME na economia digital; exorta a 
Comissão e os Estados-Membros a 
desenvolverem iniciativas de reforço das 
capacidades, tais como incubadoras de 
tecnologia de viagens, aceleradores, 
oportunidades de tutoria e outras 
iniciativas não tecnológicas;

Or. en


