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PME europeias no comércio internacional 

Resolução do Parlamento Europeu, de 5 de Fevereiro de 2009, sobre o reforço do papel das 

PME europeias no comércio internacional (2008/2205(INI)) 

 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a Carta Europeia das Pequenas e Médias Empresas, aprovada pelo Conselho 

Europeu de Santa Maria da Feira, em 19 e 20 de Junho de 2000, 

– Tendo em conta as Conclusões da Presidência do Conselho da União Europeia sobre a 

estratégia de Lisboa, aprovadas em Lisboa em 23 e 24 de Março de 2000, 

– Tendo em conta a Recomendação 2003/361/CE da Comissão, de 6 de Maio de 2003, relativa 

à definição de micro, pequenas e médias empresas1, 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 21 de Janeiro de 2003, intitulada "Pensar 

em termos de pequenas empresas numa Europa em alargamento" (COM(2003)0026), 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 10 de Novembro de 2005, intitulada 

"Aplicar o programa comunitário de Lisboa – modernizar a política das PME para o 

crescimento e o emprego"(COM(2005)0551), 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 4 de Outubro de 2006, intitulada "Europa 

global: competir a nível mundial - Uma contribuição para a Estratégia do Crescimento e do 

Emprego" (COM(2006)0567), 

– Tendo em conta a sua Resolução de 22 de Maio de 2007, sobre a Europa global – aspectos 

externos da competitividade2, 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 4 de Outubro de 2007, intitulada "As 

pequenas e médias empresas enquanto factores decisivos para estimular o crescimento e o 

emprego. Avaliação intercalar da política moderna para as PME" (COM(2007)0592), 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 18 de Abril de 2007, intitulada "Europa 

global: uma parceria mais forte para um melhor acesso dos exportadores europeus aos 

mercados" (COM(2007)0183), 

– Tendo em conta o relatório sobre a consulta pública sobre a estratégia da União Europeia de 

acesso ao mercado, apresentado pela Comissão (DG Comércio) em 28 de Fevereiro de 2007, 

– Tendo em conta o "Relatório final do grupo de peritos sobre o apoio à internacionalização 

das PME", publicado pela Comissão (DG Empresas e Indústria, Promoção da 

competitividade das PME) em Dezembro de 20073, 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 25 de Junho de 2008, intitulada "Think 
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Small First" - Um 'Small Business Act' para a Europa" (COM(2008)0394), 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 6 de Dezembro de 2006. intitulada "A 

Europa global: Os instrumentos de defesa comercial da Europa numa economia global em 

mutação – Livro Verde para consulta pública" (COM(2006)0763), 

– Tendo em conta a sua Resolução de 28 de Setembro de 2006, sobre as relações económicas e 

comerciais da UE com a Índia1, 

– Tendo em conta a sua Resolução de 25 de Outubro de 2006, sobre o relatório anual da 

Comissão ao Parlamento Europeu sobre as actividades de anti-dumping, anti-subvenções e 

de salvaguarda de países terceiros contra a Comunidade (2004)2, 

– Tendo em conta a sua Resolução de 4 de Abril de 2006, sobre a avaliação da ronda de Doha 

na sequência da Conferência Ministerial da OMC em Hong Kong3, 

– Tendo em conta a sua Resolução de 12 de Outubro de 2006, sobre as relações económicas e 

comerciais entre a UE e o Mercosul com vista à celebração de um Acordo de Associação 

Inter-Regional4, 

– Tendo em conta a sua Resolução de 1 de Junho de 2006, sobre as relações económicas 

transatlânticas entre a União Europeia e os Estados Unidos5, 

– Tendo em conta sua Resolução de 13 de Outubro de 2005, sobre as perspectivas das relações 

comerciais entre a UE e a China6, 

– Tendo em conta a sua Resolução de 6 de Setembro de 2005, sobre o sector dos têxteis e do 

vestuário após 20057, 

– Tendo em conta o documento de trabalho dos serviços da Comissão, de 14 de Novembro de 

2006, que acompanha a Comunicação da Comissão intitulada "Reformas económicas e 

competitividade: as principais mensagens do relatório 2006 sobre a competitividade 

europeia" (SEC(2006)1467), 

– Tendo em conta as conclusões da presidência do Conselho Europeu de Bruxelas, realizado 

em 23 e 24 de Março de 2006 (7775/1/2006), 

– Tendo em conta a sua Resolução de 15 de Março de 2006, sobre a contribuição do Conselho 

Europeu da Primavera 2006 para a Estratégia de Lisboa8, 

– Tendo em conta a declaração aprovada por consenso em 2 de Dezembro de 2006 por ocasião 

da sessão anual da Conferência parlamentar sobre a OMC, 

– Tendo em conta a sua Resolução de 24 de Abril de 2008, sobre uma reforma da Organização 
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Mundial do Comércio1, 

– Tendo em conta a sua Resolução de 6 de Julho de 2006, sobre a denominação de origem2, 

– Tendo em conta as conclusões do Conselho “Assuntos Gerais e Relações Externas”, de 12 de 

Fevereiro de 2007, sobre o Acordo da OMC sobre os Contratos Públicos e as PME, 

– Tendo em conta o artigo 45.º do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Comércio Internacional e os pareceres da 

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e da Comissão do Mercado Interno e da 

Protecção dos Consumidores (A6-0001/2009), 

A. Considerando que as PME da UE, definidas como sociedades com menos de 250 

trabalhadores e cujo volume de negócios não ultrapasse 50 milhões de EUR, representam 23 

milhões de empresas (99 % da totalidade) e 75 milhões de postos de trabalho (70 %) na 

União Europeia, 

 

B. Considerando que mais de 96 % das PME da UE empregam menos de 50 trabalhadores e 

representam um volume de negócios anual inferior a 10 milhões de euros, factores estes que 

limitam a sua capacidade de exportação de bens e serviços para fora das suas fronteiras 

nacionais devido aos elevados custos fixos decorrentes do comércio internacional, 

 

C. Considerando que os seus desempenhos internacionais apresentam, em consequência, 

deficiências estruturais, ainda que 8 % das PME da União Europeia a vinte e sete exportem 

para fora das respectivas fronteiras nacionais e que cerca de 3 % das PME considerem a 

exportação de bens para fora da União Europeia como uma prioridade; considerando, em 

contrapartida, que as dez mais importantes empresas europeias representam 96 % das 

exportações e do investimento directo estrangeiro da União, 

 

D. Considerando que o crescimento económico previsto em países terceiros deverá ser superior 

ao do mercado interno, o que abrirá novas perspectivas às PME exportadoras, 

 

E. Considerando que as PME serão confrontadas com uma concorrência mais intensa no interior 

da UE por parte de concorrentes de países terceiros, 

 

F. Considerando que um mercado aberto e uma concorrência leal constituem as melhores 

formas de propiciar boas perspectivas às PME numa economia globalizada, 

 

G. Considerando que as empresas internacionalizadas demonstram uma maior capacidade de 

inovar; que a internacionalização e a inovação são factores-chave de competitividade e 

crescimento, elementos que são cruciais para a realização dos objectivos da Estratégia de 

Lisboa no que respeita ao crescimento e ao emprego, 

 

H. Considerando que a internacionalização gera competitividade e crescimento, contribuindo 

para a expansão da empresa e, por conseguinte, para o emprego, e que as PME criam 80% 

dos novos postos de trabalho na UE, 

 

I. Considerando que as PME têm de enfrentar problemas específicos para iniciar os seus 

processos de internacionalização, como a falta de experiência internacional, a dificuldade de 
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acesso a financiamento, a escassez de recursos humanos com experiência e um 

enquadramento normativo internacional muito complexo, o que as dissuade de introduzirem 

as mudanças estruturais necessárias para poderem beneficiar da internacionalização, 

 

J. Considerando que as PME envolvidas no comércio internacional estão vocacionadas para 

renovar a paisagem económica europeia e se tornarem as próximas grandes empresas de que 

a União Europeia tem necessidade para atingir o objectivo de utilização de 3 % do PIB no 

domínio da investigação e do desenvolvimento, 

 

K. Considerando que as PME da União têm um grande interesse nos mercado geográfica e 

culturalmente mais próximos, nomeadamente em regiões fronteiriças da União Europeia, 

como os Estados do Mediterrâneo e os Balcãs Ocidentais, 

 

L. Considerando que a competitividade depende igualmente da capacidade para garantir às 

PME uma protecção adequada contra as práticas comerciais desleais e considerando que a 

indústria transformadora constitui na União Europeia um sector importante para o 

crescimento económico e o emprego, 

 

O quadro multilateral e a OMC 

 

1. Insiste na necessidade de o sistema da OMC atribuir mais importância ao papel e aos 

interesses das PME; recorda que as PME necessitam de um quadro normativo internacional 

claro e funcional; 

 

2. Convida a Comissão a prever, no âmbito das negociações da OMC, normas simplificadas 

específicas para as PME nas zonas de comércio livre, assim como cláusulas especiais sobre 

os requisitos das PME; 

 

3. Convida a Comissão e os EstadosMembros a reverem as suas prioridades no âmbito 

multilateral, favorecendo a eliminação dos entraves pautais e não pautais e a encorajarem o 

comércio internacional através de medidas adequadas de simplificação e de harmonização 

das normas; 

 

4. Considera necessário tornar o sistema das trocas internacionais menos oneroso para as PME 

e tomar em consideração a criação de um sistema internacional de tribunais de arbitragem 

rápido e pouco oneroso que possa permitir às PME evitar as demoras e as dificuldades que 

um contencioso com as autoridades aduaneiras ou comerciais em alguns países terceiros 

acarreta; 

 

5. Solicita à Comissão e aos EstadosMembros que se empenhem activamente na elaboração de 

um acordo global multilateral em matéria de "facilitação do comércio" que permita, 

nomeadamente às PME da UE beneficiarem plenamente da globalização e da abertura dos 

mercados nos países terceiros; 

 

6. Apoia, em particular, uma posição firme nas negociações sobre os procedimentos de 

facilitação do comércio, para reduzir os custos dos procedimentos aduaneiros, que podem 

atingir até 15 % do valor dos bens transaccionados, através da transparência e da 

simplificação dos procedimentos, da harmonização das normas internacionais, da eficácia do 

registo da origem dos bens e da modernização dos controlos aduaneiros; 

 

7. Salienta a importância que reveste para as PME a conclusão das negociações sobre todos os 

capítulos da Ronda de Doha; 



 

A Comunicação "Europa Global" 

 

8. Apoia os esforços da Comissão para dotar a União Europeia de uma estratégia global que 

cubra todos os aspectos externos da competitividade europeia e que contribua para garantir a 

plena realização dos objectivos da Estratégia de Lisboa, mas lamenta a ausência de 

iniciativas específicas a favor das PME, as quais fornecem dois terços do emprego na União 

Europeia; solicita à Comissão e ao Conselho que colmatem rapidamente esta lacuna, fixando 

objectivos ambiciosos mas realistas, tendo em vista salvaguardar os interesses das PME e 

disponibilizando os meios e os recursos necessários para a sua realização; destaca a 

importância de que se reveste um regulamento eficaz sobre os entraves ao comércio enquanto 

instrumento complementar para esse efeito; 

 

9. Considera que a liberalização comercial recíproca é necessária para as PME e, neste 

contexto, considera ser oportuno que a Comissão dê uma resposta explícita às dificuldades de 

exportação das PME da União, precisando através de que instrumentos nacionais ou 

europeus a União poderia ajudar as PME a melhorar o seu desempenho nos mercados 

mundiais; 

 

Reforma dos instrumentos de defesa comercial (IDC) 

 

10. Congratula-se com a decisão da Comissão de retirar as propostas de reforma dos IDC 

apresentados no Livro Verde acima mencionado para consulta pública; 

 

11. Considera que as reformas da Comissão não beneficiariam a competitividade externa da 

indústria europeia e provocariam mais um grave prejuízo aos sectores industriais 

comunitários ameaçados por produtos estrangeiros ilegalmente subvencionados ou 

indevidamente favorecidos por práticas de dumping; destaca que o sistema de IDC deve 

continuar a ser um processo para-judicial alicerçado em avaliações objectivas e factuais, a 

fim de garantir a previsibilidade e a segurança jurídica; 

 

12. Considera que, dada a inexistência de regras reconhecidas a nível internacional em matéria 

de concorrência, o sistema europeu de IDC é aquele que melhor assegura condições 

uniformes para todos os intervenientes e entende que as empresas da UE, em especial as 

PME, precisam de um mecanismo eficaz que combata as práticas comerciais desleais; 

 

13. Salienta que o sistema de IDC serve para proteger os interesses dos produtores e dos 

assalariados contra as perturbações ligadas ao "dumping" ou a subvenções ilícitas; atendendo 

à importância dos IDC, solicita à Comissão que aumente a transparência, a previsibilidade e 

a acessibilidade das investigações, em particular para as PME, e que acelere e simplifique os 

procedimentos; 

 

14. Recomenda à Comissão e aos Estados Membros que desenvolvam acções de informação e 

formação para encorajar as PME a recorrerem aos IDC; considera que a Comissão, mantendo 

embora uma posição neutra, deve prestar uma assistência específica às PME ao longo das 

diferentes fases das investigações de defesa comercial; neste contexto, considera necessário 

melhorar os serviços oferecidos pelo helpdesk das PME para os IDC; 

 

15. Lamenta que apenas um número reduzido de inquéritos tenha focado sectores industriais de 

elevada concentração de PME; convida a Comissão a efectuar sem demora todas as 

correcções necessárias da prática corrente para garantir uma defesa mais eficaz dos direitos 

das PME e o seu acesso mais fácil às protecções garantidas pelos IDC; 



 

16. Considera a este respeito que o conceito de "proporção da produção comunitária total"1 já 

encerra possibilidades de as PME poderem apresentar queixa, exortando, no entanto, a 

Comissão a garantir que as associações profissionais nas quais as PME estão mais presentes 

possam representá-las validamente perante a Comissão sem alterar o actual limiar; 

 

17. Convida a Comissão a reagir de forma adequada e rápida em relação aos países terceiros que 

utilizam arbitrariamente os IDC, em particular, quando estas medidas afectam as PME da 

União Europeia; 

 

Direitos de propriedade intelectual (DPI) e marcação de origem 

 

18. Acentua que as PME requerem uma protecção eficaz dos DPI como condição prévia para 

desenvolverem novas tecnologias, a fim de permitir que levem a cabo actividades 

internacionais; salienta, portanto, que um sistema simples e eficaz de DPI é um instrumento-

chave para promover a internacionalização das PME; 

 

19. Chama a atenção para o aumento considerável, nos últimos anos, das violações de DPI que 

afectam as PME da União Europeia e para o facto de a contrafacção não afectar meramente a 

grande indústria, mas também as PME que conseguiram criar produtos de qualidade e 

competitivos e que sofrem as consequências graves da contrafacção que, em certos casos, 

pode mesmo pôr em causa a sua sobrevivência; 

 

20. Solicita à Comissão e aos EstadosMembros que se empenhem com um novo vigor na 

prevenção e na repressão do fenómeno da contrafacção através quer de políticas internas 

adequadas, quer de iniciativas internacionais multilaterais (por exemplo, o Acordo de 

Comércio Anti-Contrafacção - ACTA) e bilaterais (novos acordos de cooperação económica 

com os países terceiros) que tenham em devida conta a incidência da contrafacção nas PME; 

salienta que, para as PME, a protecção das indicações geográficas e dos direitos de patente 

são tão importantes, senão mesmo mais, do que a protecção de marcas registadas e de 

direitos de autor; exorta a Comissão e os EstadosMembros a assegurarem que as elevadas 

normas existentes em matéria de protecção de dados não sejam violadas na aprovação dessas 

medidas; 

 

21. Solicita à Comissão e aos Estados Membros que encorajem as PME a utilizarem 

instrumentos como as patentes para protegerem o seu know-how e para se defenderem da 

cópia e da contrafacção; 

 

22. Solicita à Comissão e aos EstadosMembros que também controlem e reajam em caso de 

violações dos DPI e convidem os seus parceiros comerciais ao cumprimento mais rigoroso 

do Acordo TRIPS e das normas nacionais que protegem a propriedade intelectual; 

 

23. Exorta a Comissão e os EstadosMembros a melhorarem a fiscalização das importações por 

parte das autoridades aduaneiras, por forma a garantir uma protecção mais eficaz em relação 

a produtos que violam os DPI de empresas da UE; 

 

24. Lamenta o atraso na introdução do sistema comunitário de marcação de origem para 
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determinados bens provenientes de países não europeus (como os têxteis e o calçado)1 e 

manifesta a sua preocupação perante esta clara violação dos direitos dos consumidores da 

UE; convida a Comissão e os EstadosMembros a eliminarem sem demora os obstáculos que 

persistem à entrada em vigor desta disposição e a valorizarem a origem europeia destes 

produtos, encarada muitas vezes pelos consumidores como garantia de qualidade, de 

segurança e de respeito de elevados padrões de produção; 

 

Estratégia de acesso aos mercados dos países terceiros 

 

25. Salienta que um acesso facilitado aos mercados internacionais por parte das PME poderá 

contribuir para criar novos postos de trabalho, defender e conferir uma mais-valia aos já 

existentes, preservar e proceder ao intercâmbio do know how e das especificidades da 

indústria da UE e oferecer aos EstadosMembros uma base de crescimento económico sólido 

e sustentável; 

 

26. Congratula-se com os esforços que a Comissão tem envidado em matéria de acesso das PME 

aos mercados dos países terceiros; exorta a Comissão e os EstadosMembros a garantirem o 

funcionamento eficaz das equipas de acesso ao mercado da UE em países terceiros, 

nomeadamente nas economias emergentes, com a participação das organizações profissionais 

pertinentes; 

 

27. Convida a Comissão e os EstadosMembros a melhorarem a difusão das informações 

relativas aos mercados dos países terceiros, criando nomeadamente, secções dedicadas às 

PME, e a racionalizarem a base de dados de acesso aos mercados, permitindo deste modo um 

acesso mais fácil sobretudo para os operadores das PME; 

 

28. Convida a Comissão a simplificar a base de dados sobre o acesso aos mercados, a fim de 

tornar a sua consulta mais acessível para as PME; convida, além disso, a Comissão a adoptar 

medidas de divulgação dessas bases de dados; 

 

29. Solicita o reforço das Equipas de Acesso ao Mercado criadas pelas delegações da Comissão 

nos países terceiros e a criação no âmbito das mesmas de um gabinete especificamente 

encarregado de acompanhar as problemáticas relativas às PME e constituído por especialistas 

em matéria de empresas; 

 

30. Apoia a criação, nos mercados em crescimento como a Índia e a China, de centros europeus 

de negócios, que colaborem com as câmaras de comércio nacionais e as representações das 

empresas, a fim de permitir que as PME encontrem parceiros capazes de entrar nesses 

mercados locais; 

 

31. Considera que o êxito da estratégia de acesso aos mercados passa igualmente por um apoio 

no plano da informação e por poderes de influência acrescidos das câmaras de comércio 

nacionais implantadas fora da EU; apoia os programas bilaterais que favorecem o acesso 

específico das PME aos mercados de países terceiros, tendo em conta o êxito dos programas 

ALINVEST (América Latina), MEDINVEST (Mediterrâneo) e PROINVEST (países ACP); 

 

32. Salienta que a normalização pode levar à inovação e à competitividade, facilitando o acesso 

aos mercados e assegurando a interoperabilidade; encoraja a Comissão a promover mais 

activamente as normas europeias a nível internacional; 
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"Small Business Act" europeu, competitividade e comércio internacional 

 

33. Congratula-se com a iniciativa da Comissão relativa ao “Small Business Act”, que constitui 

uma oportunidade importante para adaptar, de forma eficaz, todas as políticas da União 

Europeia às PME; considera, neste contexto, que é necessário o pleno envolvimento dos 

EstadosMembros e das instituições da UE para que seja aplicado o princípio “pensar 

primeiro nos pequenos”; 

 

34. Assinala que existem PME da UE assaz competitivas, que são líderes mundiais em nichos de 

mercado muito especializados e representam, por conseguinte, uma força motriz na 

promoção da Estratégia de Lisboa; 

 

35. Considera que a internacionalização das PME é um objectivo primordial da política 

comercial e deve constituir a pedra de toque do "Small Business Act" europeu, que constitui 

o quadro estável, unitário, vinculativo e global das políticas da Comissão para as PME; 

 

36. Considera que, para promover a sua presença nos mercados de países terceiros, as PME têm 

de dispor de pessoal especializado em internacionalização, o que raramente acontece; solicita 

à Comissão e aos EstadosMembros que, para ultrapassar este obstáculo, incentivem a 

criação de consórcios de serviços destinados a apoiar as PME no processo de 

internacionalização; 

 

37. Encoraja o reforço de todas as políticas de inovação e de criação de PME; apoia a criação de 

pólos europeus de competitividade que acolham as PME e possam atingir uma dimensão 

crítica suficiente para subsistir face à concorrência internacional; apoia igualmente a 

extensão e a actualização de programas que facultem às PME o acesso ao financiamento do 

desenvolvimento internacional, bem como a todas as medidas destinadas a reduzir os seus 

custos operacionais fixos; salienta que é necessário que a patente única europeia e o estatuto 

da empresa europeia sejam aprovados o mais rapidamente possível, a fim de favorecer a 

transição para o comércio extra-comunitário; 

 

38. Entende que o apoio político e financeiro destinado a promover a inovação de produtos e de 

processos, a melhoria do acesso a financiamento e a aspectos fiscais, bem como a cooperação 

no domínio da investigação e da transferência tecnológica, são meios essenciais para reforçar 

a produtividade das PME, que constitui a base do êxito de qualquer estratégia de 

internacionalização das PME; 

 

39. Considera que as políticas do mercado interno devem concentrar-se na melhoria da situação 

das PME da UE, criando um ambiente empresarial favorável às PME e assegurando que estas 

possam beneficiar plenamente das oportunidades oferecidas pelo mercado único; considera 

ainda que, se for caso disso, estas políticas deverão também reforçar o papel internacional 

das PME; 

 

40. Convida a Comissão a analisar de que forma o mercado interno pode ir mais longe para 

ajudar as empresas europeias a competir a nível internacional; 

 

41. Congratula-se com o contrato adjudicado e assinado pela Comissão com vista à realização de 

um estudo sobre a internacionalização das PME; entende que este estudo fornecerá uma 

visão detalhada do estado de avanço da internacionalização das PME da UE; insta a 

Comissão a aprovar medidas eficazes para facilitar o desempenho das PME no mundo 

globalizado; 



 

42. Regista a importância de empresários especializados e formados para enfrentar os desafios 

do mundo dos negócios a nível internacional; insta, por conseguinte, a Comissão e os 

EstadosMembros a facultarem mais programas de formação para empresários sobre o 

ambiente empresarial globalizado (como a “Enterprise Europe Network” ou o projecto 

“Gateway to China”); apela a uma maior cooperação entre as PME e as universidades, a fim 

de melhorar a investigação e a inovação; convida a Comissão a ponderar a criação de um 

programa especial de intercâmbio da UE para jovens empresários com base nos programas 

Erasmus/Leonardo da Vinci; 

 

43. Congratula-se com a organização de uma "Semana Europeia das PME", em Maio de 2009, e 

propõe que este evento seja utilizado para prestar informações às PME sobre a forma de 

expandir as suas exportações fora da União Europeia; 

 

Acordos de comércio livre 

 

44. Convida a Comissão a prestar mais atenção ao impacto que a nova geração de acordos de 

comércio livre negociados com países terceiros pode ter nas PME da UE e a ter este facto em 

conta na fase das negociações; 

 

45. Considera que a Comissão deveria ter por objectivo celebrar acordos de comércio livre ou 

outros acordos comerciais que sejam favoráveis à economia europeia na sua totalidade e às 

PME em particular ou que prevejam concessões comerciais de nível equivalente, salvo nos 

casos dos países menos desenvolvidos; 

 

46. Destaca a importância de que se reveste a promoção de relações económicas e comerciais 

entre a União Europeia e países terceiros que sejam membros do Acordo de Comércio Livre 

da Europa Central e exorta a Comissão a conferir especial atenção às PME nas suas relações 

comerciais com esses países; 

 

47. Recomenda à Comissão que garanta um controlo permanente destes acordos e que intervenha 

sem demora em caso de não respeito das obrigações assumidas pelos parceiros; 

 

48. Insiste na importância dos mercados geograficamente mais próximos para as PME e convida 

a Comissão a dar particular atenção às PME nas relações comerciais com estes países; neste 

contexto, acolhe com satisfação a referência à Iniciativa de Desenvolvimento do Comércio 

no Mediterrâneo, incluída na Declaração da Cimeira de Paris, de 13 de Julho de 2008, sobre 

a "União para o Mediterrâneo"; 

 

49. Regista o papel importante das PME na transferência de tecnologias em matéria de alterações 

climáticas e a importância da participação activa das PME na ajuda ao desenvolvimento; 

 

Contratação pública 

 

50. Recorda que a contratação pública constitui um dos sectores económicos mais promissores 

para a economia europeia e para as PME em particular; manifesta a sua preocupação no que 

se refere às persistentes restrições existentes em muitos países terceiros, que se recusam a 

garantir às empresas da UE um acesso análogo aos seus processos de contratação pública ou 

que aplicam normas muitas vezes pouco transparentes e equitativas; 

 

51. Considera que, em matéria de contratos públicos, as PME da UE deveriam beneficiar nos 

principais países industrializados (nomeadamente nos EUA, no Canadá e no Japão) de 



vantagens e possibilidades equivalentes àquelas de que beneficiam na UE; exorta, por 

conseguinte, a Comissão a garantir às PME da UE um melhor acesso aos mercados de 

contratação pública em países terceiros e o benefício de condições justas de concorrência nos 

sectores visados pelos concursos públicos, se necessário através da aplicação do princípio da 

reciprocidade; 

 

52. Considera que a igualdade de direitos para as empresas europeias e, em particular, as PME, 

requer acções informadas e eficazes por parte da União Europeia; 

 

53. Solicita à Comissão que apresente propostas realistas e construtivas com vista a uma futura 

renegociação e reforço do Acordo da OMC sobre a contratação pública; 

 

54. Considera que a contratação pública deve constituir um capítulo-chave de todas as 

negociações comerciais bilaterais e regionais empreendidas pela União Europeia, a fim de 

alcançar uma abertura equilibrada destes mercados; 

 

55. Acolhe favoravelmente a proposta da Comissão incluída na Comunicação "Europa Global" 

de aplicar restrições relativas aos contratos públicos europeus para os países que não 

ofereçam acesso aos seus mercados públicos; convida a Comissão a informar o Parlamento 

dos resultados até agora registados e das iniciativas que tenciona levar por diante para 

conseguir um melhor acesso aos contratos públicos dos países terceiros para as PME da UE; 

 

Produtos agrícolas e indicações geográficas 

 

56. Reitera a importância de que se reveste o acesso aos mercados agrícolas para as PME da UE 

do sector e convida a Comissão, no âmbito das futuras negociações comerciais multilaterais e 

bilaterais, a não desistir das restantes protecções aduaneiras concedidas ao sector e a garantir, 

pelo contrário, que os produtos agrícolas europeus mais competitivos e conhecidos não sejam 

indevidamente penalizados por práticas anticoncorrenciais de outros membros da OMC; 

considera que são indispensáveis progressos substanciais em matéria de indicações 

geográficas, para um resultado equilibrado no que respeita à agricultura nas negociações da 

Ronda de Doha; 

 

57. Apoia as iniciativas da Comissão que visam criar um quadro internacional de referência mais 

claro e equilibrado em matéria de indicações geográficas; considera inaceitável que as 

denominações e indicações geográficas de muitos produtos agro-alimentares sejam 

indevidamente utilizadas em prejuízo sobretudo das PME da UE; exorta a Comissão e os 

EstadosMembros a intervirem decididamente contra os países que utilizam estes entraves 

não pautais para proteger indevidamente os seus mercados; 

 

58. Defende a criação de um registo multilateral internacional das indicações geográficas que 

permita às PME protegerem as suas indicações geográficas de uma forma simples e 

económica; considera necessário que a lista das indicações geográficas protegidas seja 

integrada e alargada a todos os produtos da UE que pela sua natureza ou pelo local ou 

modalidade de produção garantem às PME da UE uma "vantagem comparativa" no que 

respeita os produtos similares provenientes de países terceiros; 

 

59. Exorta os outros membros da OMC a garantirem o pleno acesso aos produtos da UE 

protegidos por indicações geográficas, retirando, se for necessário, do comércio os produtos 

nacionais que utilizam indevidamente essas denominações ou concedendo o pleno acesso às 

indicações geográficas protegidas e às denominações de origem protegidas da UE que eram 

anteriormente utilizadas ou que se tornaram denominações genéricas; 



 

Apoio à internacionalização das PME 

 

60. Considera que os programas de apoio à internacionalização das PME a nível nacional ou 

regional são uma ferramenta muito útil e estão a dar bons resultados; solicita que continuem 

a ser co-financiados a título dos fundos do FEDER e que sejam afectados recursos 

financeiros acrescidos para projectos de cooperação a nível transnacional desenvolvidos 

entre associações sectoriais, com o objectivo de apoiar a capacidade de exportação e de 

internacionalização das suas PME, abrir conjuntamente novos mercados e desenvolver 

estratégias comuns de comercialização em países terceiros; 

 

61. Insiste na necessidade de melhorar o acesso ao financiamento, em especial ao microcrédito, 

por parte das PME; considera que os instrumentos comunitários como o Fundo Europeu de 

Investimento, o Programa-Quadro no âmbito da Competitividade e da Inovação e a iniciativa 

"Recursos Europeus Conjuntos para as Empresas de Micro a Média Dimensão" (JEREMIE) 

podem contribuir para a criação de um quadro mais propício ao acesso ao financiamento por 

parte das PME com projectos de internacionalização; 

 

62. Considera que se deve fomentar a constituição de “joint ventures” ou outros acordos de 

parceria entre PME como estratégia para penetrar em novos mercados, desenvolver projectos 

de investimento directo em países terceiros e participar em concursos; solicita à Comissão 

que mobilize recursos, especialmente no âmbito do objectivo da cooperação territorial 

europeia, para fomentar a cooperação a nível transnacional entre as PME da União Europeia; 

 

Considerações finais 

 

63. Considera que o desenvolvimento e a internacionalização das PME da UE exigem uma 

atenção e um apoio particulares no âmbito da definição da política comercial da UE; 

 

64. Insta a Comissão e os EstadosMembros a apoiarem inteiramente as PME na actual crise 

financeira, assegurando que disponham continuamente de crédito para reforçar o seu 

desenvolvimento; 

 

65. Convida a Comissão e os EstadosMembros a cooperarem entre si com vista à definição de 

uma política coerente e de amplo alcance que permita às PME da UE desenvolver-se 

harmoniosamente e com uma taxa de crescimento mais elevada, conquistar novos mercados 

e, de um modo mais geral, reforçar a sua vocação para a exportação e internacionalização; 

 

66. Solicita à Comissão e aos EstadosMembros que garantam através de um apoio político e 

financeiro adequado o desenvolvimento das PME da UE, no que respeita quer à sua 

modernização quer à formação dos seus quadros e trabalhadores; salienta, neste contexto, a 

importância da formação contínua dos operadores das PME e da criação de condições que 

favoreçam o desenvolvimento de tais actividades; considera essencial que a UE assuma 

plenamente a defesa do património de conhecimentos, de tradições e de saber fazer que as 

PME têm até agora sabido preservar e valorizar; 

 

67. Considera necessário garantir uma melhor coordenação quer a nível da Comissão quer entre 

a Comissão, os EstadosMembros e os outros interessados; solicita ser atempadamente 

informado sobre todas as futuras iniciativas em matéria de competitividade externa das PME 

e ser estreitamente associado a quaisquer futuras iniciativas da União Europeia; 

º 



º  º 

68. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão, aos 

governos e parlamentos dos EstadosMembros, aos governos e parlamentos dos membros da 

OMC e à OMC. 

 

 


