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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. 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;

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;

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;

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

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 a fim de se manterem competitivas;

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.


