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Assunto: Parecer sobre uma nova estratégia para as PME europeias (2020/2131(INI))

Senhor Presidente,

No âmbito do processo em epígrafe, a Comissão dos Assuntos Jurídicos foi autorizada, em 2 
de setembro de 2020, a submeter um parecer à apreciação da comissão a que V. Ex.ª preside. 
Gilles Lebreton foi designado relator de parecer. Tendo em conta o prazo, lamentavelmente 
curto, para as comissões encarregadas de emitir parecer aprovarem os seus pareceres dentro do 
calendário fixado pela comissão a que V. Ex.ª preside, a Comissão dos Assuntos Jurídicos 
acabou por decidir enviar o seu parecer sob a forma de carta. 

O parecer infra foi aprovado na reunião da comissão de 1 de outubro de 20201. A Comissão dos 
Assuntos Jurídicos decidiu instar 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:

Estou convicto de que estas sugestões constituem um contributo útil para o relatório elaborado 
pela comissão a que V. Ex.ª preside.

Aproveito a oportunidade para reiterar a V. Ex.ª os protestos da minha elevada consideração.

Adrián Vázquez Lázara

1 Encontravam-se presentes no momento da votação final: Adrián Vázquez Lázara (presidente), Ibán García Del 
Blanco, Sergey Lagodinsky, Raffaele Stancanelli (vice-presidentes), Manon Aubry, Gunnar Beck, Patrick 
Breyer, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jean-Paul Garraud, Evelyne Gebhardt, Esteban 
González Pons, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Marcos 
Ros Sempere, Liesje Schreinemacher, József Szájer, Stéphane Séjourné, Marie Toussaint, Axel Voss, Bettina 
Vollath, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos, Kosma Złotowski, Tomasz Frankowski.
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SUGESTÕES

1. Sublinha que as condições de funcionamento das PME têm de ser melhoradas e que a 
legislação da UE deve produzir benefícios sem impor encargos desnecessários aos 
cidadãos e às empresas, uma vez que os custos gerados pela legislação afetam em 
particular as PME, que dispõem de recursos humanos e financeiros limitados; reitera, a 
este respeito, a importância do princípio «pensar primeiro em pequena escala» e da 
aplicação sistemática do teste PME à legislação da UE, bem como do compromisso da 
Comissão em relação ao princípio da comporta regulatória para a nova legislação; 

2. Salienta que as PME europeias foram gravemente afetadas pela pandemia de COVID-
19; considera que esta pandemia revelou algumas lacunas na política industrial 
europeia, nomeadamente a sua dependência de países terceiros, o que deveria levar a 
União Europeia a melhorar as cadeias de produção europeias independentes; entende, 
por conseguinte, que a UE deve defender melhor os seus interesses estratégicos, 
reforçando a proteção e a promoção das PME, a fim de as ajudar a aproveitar 
plenamente as oportunidades e a responder com firmeza aos desafios que tanto as PME 
como a nossa sociedade enfrentam atualmente; sublinha que a nova estratégia deve ter 
uma visão a longo prazo e centrar-se no nível local, a fim de evitar a quebra das cadeias 
de abastecimento; 

3. Congratula-se com o reforço do papel que o InvestEU e, em particular, a sua vertente 
das PME desempenharão no âmbito do plano de recuperação, que constituirá o principal 
instrumento financeiro para consolidar os modelos de negócio das PME, ajudando-as a 
investir em projetos de governação empresarial, que irão promover a competitividade e 
a inovação baseada no mercado; 

4. Salienta que é fundamental incentivar a relocalização de indústrias estratégicas, bem 
como promover e desenvolver, sempre que possível, circuitos curtos, a fim de criar 
emprego na Europa e aproximar os ecossistemas das PME dos consumidores; 

5. Insta a Comissão a apresentar um quadro jurídico ambicioso e eficaz a nível da UE, 
baseado no dever de diligência, a fim de assegurar cadeias de abastecimento 
sustentáveis para a União Europeia e, por conseguinte, defender as PME europeias 
sustentáveis;

6. Insta a Comissão a lutar mais eficazmente contra a concorrência desleal que tem 
impacto nos consumidores e enfraquece principalmente as PME, devido aos produtos 
provenientes de países terceiros que não cumprem as normas técnicas, ambientais, 
sanitárias, sociais ou em matéria de propriedade intelectual da União Europeia, 
nomeadamente através de uma obrigação de introdução do «balcão único para as 
importações», recentemente criado, mas que, até à data, tem sido facultativo para a 
cobrança do IVA;

7. Congratula-se com o novo regime de IVA para as pequenas empresas, que deve reduzir 
a burocracia e os encargos administrativos para as PME e criar condições de 
concorrência equitativas para as empresas; 
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8. Congratula-se com o programa PME, lançado em 2020 pelo EUIPO, que visa permitir 
que as PME explorem plenamente o potencial das garantias jurídicas decorrentes do 
direito de propriedade intelectual;

9. Salienta a necessidade de prestar especial atenção aos setores orientados para o 
crescimento no mercado único, como a economia colaborativa, que atrai empresas em 
fase de arranque inovadoras, e de permitir que os modelos empresariais criativos 
utilizem ambientes de testagem da regulamentação a nível da UE para reduzir os custos 
da inovação para as empresas em fase de arranque e encontrar formas de eliminar os 
obstáculos à entrada no mercado; 

10. Salienta a necessidade de financiamento sustentável para colmatar a atual lacuna de 
investimento e para reforçar o papel de liderança que as PME europeias já 
desempenham no desenvolvimento de inovações que correspondam aos objetivos do 
Pacto Ecológico Europeu e do Fundo para uma Transição Justa (FTJ); 

11. Relembra a necessidade de assegurar que as PME beneficiem verdadeiramente da 
Diretiva 2011/7/UE que estabelece medidas de luta contra os atrasos de pagamento nas 
transações comerciais, bem como de incentivar os Estados-Membros a utilizarem a 
possibilidade prevista no artigo 12.º, n.º 3, da Diretiva de adotarem disposições ainda 
mais favoráveis às PME;

12. Congratula-se com o Instrumento de Apoio à Solvabilidade que a Comissão apresentou 
no âmbito do programa NextGenerationEU, que deve fornecer às PME o apoio à 
solvência que será extremamente necessário na recuperação pós-COVID, deve garantir 
que as PME recebam apoio através de processos eficazes e deve estar operacional o 
mais rapidamente possível, a fim de complementar as ações dos Estados-Membros;

13. Insta a Comissão a desempenhar um papel ativo no apoio à transposição, pelos Estados-
Membros, da Diretiva (UE) 2019/1023 sobre os regimes de reestruturação preventiva e 
processos relativos à reestruturação, à insolvência e ao perdão de dívidas, destinados em 
particular às pequenas e médias empresas, a fim de evitar falências; 

14. Considera necessário conceder às PME e às empresas em fase de arranque europeias um 
acesso preferencial aos contratos públicos e ao capital de risco, bem como reduzir os 
encargos administrativos e desenvolver uma política de promoção e de apoio à inovação 
que possa conduzir à apresentação de patentes; 

15. Incentiva a introdução de políticas que facilitem o acesso dos trabalhadores 
independentes, em particular das mulheres empresárias, aos regimes de proteção social; 
insta a Comissão a criar mais oportunidades de financiamento em prol das mulheres 
empresárias e a melhorar o acesso aos fundos existentes; 

16. Incentiva a introdução de critérios que favoreçam os produtos e serviços regionais nos 
contratos públicos e sugere o aumento dos limiares para os concursos públicos, se for 
caso disso, a fim de reforçar as PME; 

17. Salienta a necessidade de reforçar a proteção das PME e das empresas em fase de 
arranque e de incentivar as autoridades públicas e a sociedade civil a investir na 
investigação em matéria de inteligência artificial e de outras tecnologias orientadas para 
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o futuro, como a robótica, os megadados, os bens e serviços inteligentes ou a cadeia de 
blocos, em plena conformidade com as normas jurídicas e éticas a estabelecer a nível da 
UE, uma vez que muitas PME europeias se encontram preparadas para intensificar os 
seus esforços neste domínio; 

18. Considera que um desafio importante para assegurar a competitividade das PME nos 
próximos anos consiste em desenvolver uma rede de Internet 5G rápida, segura e fiável 
em toda a União Europeia, garantindo a independência digital da Europa, 
nomeadamente em termos de redes e de armazenamento de dados; 

19. Relembra a necessidade de garantir que as PME estejam cientes dos seus direitos e das 
várias possibilidades existentes em matéria de apoio; salienta, por conseguinte, a 
necessidade de reforçar o intercâmbio de informações entre as PME e os Estados-
Membros; 

20. Insta a Comissão a assegurar uma política da UE equilibrada em matéria de dados que 
garanta segurança jurídica na utilização dos dados para inovações digitais em serviços e 
produtos e crie um quadro relativo à sua disponibilização, bem como a melhorar os 
modelos empresariais, em particular para as PME; 

21. Insta a Comissão a realizar um estudo sobre os diferentes regimes de opções de 
aquisição de ações para as PME e as empresas em fase de arranque em toda a Europa, 
uma vez que opções de aquisição de ações atrativas permitiriam aos empresários 
europeus competir com os seus homólogos a nível mundial, vendendo uma parte da sua 
ideia a trabalhadores altamente qualificados.


