
AD\1216307PT.docx PE652.524v02-00

PT Unida na diversidade PT

Parlamento Europeu
2019-2024

Comissão dos Transportes e do Turismo

2020/2131(INI)

13.10.2020

PARECER
da Comissão dos Transportes e do Turismo

dirigido à Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

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

Relator de parecer: João Ferreira



PE652.524v02-00 2/9 AD\1216307PT.docx

PT

PA_NonLeg



AD\1216307PT.docx 3/9 PE652.524v02-00

PT

SUGESTÕES

A Comissão dos Transportes e do Turismo 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:

A. Considerando que as micro, pequenas e médias empresas (MPME) e as empresas em 
fase de arranque dos setores dos transportes e do turismo são as mais afetadas pelo surto 
de COVID-19, encontrando-se muitas delas à beira da insolvência, devido à imposição 
de restrições à mobilidade, aos protocolos sanitários aplicáveis aos estabelecimentos do 
setor da hotelaria e da restauração e à consequente quebra a nível da procura de 
transporte de passageiros; que o contexto atual também justifica a criação de uma 
política europeia do turismo apoiada por uma rubrica orçamental no próximo quadro 
financeiro plurianual e por medidas urgentes e inovadoras que coloquem os transportes 
no centro de um relançamento rápido da recuperação económica; que os transportes e o 
turismo são setores que têm impacto no estado do ambiente; que as PME e as empresas 
em fase de arranque terão um papel crucial na transição para os transportes e o turismo 
sustentáveis;

B. Considerando que o universo das MPME, seja no plano nacional, seja no plano da UE, é 
simultaneamente muito complexo e heterogéneo, atendendo quer aos seus escalões 
dimensionais, quer aos diversos setores de atividade envolvidos, cada um deles com 
dinâmicas próprias, por vezes muito diferenciadas entre si, nomeadamente as dinâmicas 
económicas, financeiras, sociais e mesmo políticas, que os caracterizam; que devem ser 
mantidas condições de concorrência equitativas para as PME dos setores dos transportes 
e do turismo;

C. Considerando que o número de PME a operar nos setores dos transportes e do turismo 
ascende a 1 e a 2 milhões de empresas, respetivamente, sendo diretamente responsáveis, 
no seu conjunto, por mais de 16 milhões de postos de trabalho; que as PME constituem 
a grande maioria das empresas do setor dos transportes e, por conseguinte, têm o maior 
potencial de criação de emprego e de estímulo do progresso económico;

D. Considerando que o setor dos transportes é estratégico para o desenvolvimento dos 
Estados-Membros e da UE, para a sua coesão económica, social e territorial, para o 
funcionamento da sua economia e para a mobilidade das suas populações; que as PME 
destes setores enfrentam vários condicionalismos operacionais, desde as portagens à 
falta de infraestruturas de apoio, entre outros aspetos; que seria importante garantir a 
redução da burocracia para as microempresas e as PME e a avaliação da aplicação de 
toda a nova legislação da UE que tenha um impacto negativo ou que levante obstáculos 
desproporcionais às microempresas e às PME a operar no mercado interno dos 
transportes;

E. Considerando que o setor do turismo é central para a economia de vários Estados-
Membros; que este setor tem um caráter sazonal e poderia beneficiar de uma abordagem 
e de uma política comuns da UE;

F. Considerando que, na sequência do surto de COVID-19, os Estados-Membros têm de 
prestar o apoio necessário que têm capacidade de dar às suas PME, especialmente 
aproveitando a flexibilidade das regras em matéria de auxílios estatais, sem exacerbar as 
distorções da concorrência existentes entre PME de diferentes países no mercado único; 
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que a complexidade dos procedimentos administrativos e o excesso de regulamentação 
poderiam ser um obstáculo para as PME;

G. Considerando que a esmagadora maioria das PME depende do setor bancário para o seu 
financiamento; que é necessário simplificar as exigências impostas pelo setor bancário 
aos clientes de modo a facilitar o acesso das PME ao financiamento; que, apesar das 
diferenças entre os Estados-Membros, se verifica, em geral, uma menor competitividade 
europeia em relação às outras economias desenvolvidas, o que constitui uma ameaça 
para o potencial da Europa de gerar riqueza e prosperidade; que a maioria das PME vive 
dos e para os mercados nacionais;

H. Considerando que muitas PME dos setores dos transportes, como as que prestam 
serviços de mobilidade urbana ativa, de transporte de passageiros e de turismo, foram 
gravemente afetadas devido ao domínio do mercado por um número restrito de 
plataformas digitais; que a digitalização e as plataformas em linha representam 
simultaneamente um grande desafio e uma oportunidade para as PME europeias e são 
relevantes para o seu sucesso comercial, criando oportunidades de emprego e 
crescimento, melhorando a eficiência operacional, garantindo a segurança dos dados e 
permitindo uma melhor aproximação dos consumidores;

1. Nota que a crise da COVID-19 demonstrou a importância das PME a operar no setor 
dos transportes para a economia e as sociedades, tendo a continuidade do transporte de 
carga sido essencial para assegurar o funcionamento rápido e harmonioso das cadeias de 
abastecimento de vários tipos de bens, assim como o transporte dos trabalhadores de 
setores essenciais; sublinha que as PME do setor do turismo se deparam com 
dificuldades sem precedentes, enfrentando uma grave crise de liquidez, por causa de 
uma situação insustentável da sua tesouraria e das suas receitas e por causa dos 
comportamentos adotados pelos passageiros na sequência do surto de COVID-19; insta 
a Comissão a adotar uma estratégia revista para as PME europeias, que tenha em conta 
o impacto da COVID-19, a constante evolução dos requisitos em matéria de saúde e 
segurança, o funcionamento do mercado interno e as necessidades locais, regionais e 
nacionais, reforçando e estimulando simultaneamente as empresas; reconhece o 
contributo de uma nova política industrial para a reindustrialização dos Estados-
Membros; saúda o compromisso da Comissão de introduzir o princípio «um por um» 
como primeiro passo para conter a vaga de nova regulamentação, mas recorda que isto 
apenas mantém o statu quo, o que não é uma ambição suficiente;

2. Salienta a importância de medidas dos Estados-Membros e da UE em apoio à solvência 
das PME em dificuldades, considerando que tais apoios devem pressupor a 
continuidade da sua atividade, a manutenção e a criação de postos de trabalho e a defesa 
dos salários, respeitando os direitos dos trabalhadores; apela a um roteiro para a redução 
dos custos e dos encargos administrativos em pelo menos 30 %, e para a facilitação do 
seu acesso ao financiamento, promovendo os investimentos em cadeias de valor 
estratégicas; insta a Comissão, os Estados-Membros e os poderes locais a considerarem 
o ambiente empresarial e a competitividade das empresas prioridades capitais da sua 
agenda política; sublinha a necessidade de intensificar o apoio às PME destes setores a 
nível da UE; exorta a Comissão a apresentar iniciativas concretas para a recuperação; 
incentiva ainda a Comissão a analisar a possibilidade de cofinanciar, juntamente com os 
Estados-Membros, as cidades ou os órgãos de poder regional, regimes, por exemplo, de 
oferta de vales ou descontos a favor dos turistas, com o objetivo de aumentar a despesa 
turística nas pequenas empresas locais, nas regiões dependentes do turismo; insta a 
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Comissão a monitorizar a evolução da situação e a avaliar a possibilidade de apoios de 
emergência e setoriais reforçados, em relação aos instrumentos já anunciados, inclusive 
ao nível da tesouraria e da capitalização, até que os fluxos turístico e de transportes 
sejam retomados; considera que estes apoios devem também visar e fomentar uma 
modernização a médio prazo das suas atividades, com o objetivo de as adequar aos 
objetivos climáticos e ambientais mais recentes da UE, entre outras normas, como as 
condições de trabalho; apela à criação de um plano de ação para garantir o 
funcionamento das atividades de transporte, centrado na resposta a futuras crises que 
possam afetar os setores dos transportes e do turismo, criando segurança jurídica para as 
empresas e os cidadãos, aumentando a sustentabilidade e a competitividade e tendo em 
conta o valor acrescentado que trazem à economia da UE;

3. Chama a atenção para a inacessibilidade do novo plano de recuperação da UE para 
muitas PME que sofrem as consequências da pandemia; solicita que a UE assuma um 
papel mais importante em termos de financiamento para apoiar a solvência das PME, 
bem como o emprego, os salários e os direitos dos trabalhadores, e limitar os efeitos 
nocivos do endividamento excessivo; considera que os Estados-Membros devem 
estudar possíveis medidas, tais como a redução da carga fiscal, o diferimento 
temporário das prestações dos empréstimos bancários e soluções para cobrir os riscos a 
que os prestadores de serviços estão expostos, até que os fluxos turístico e de 
transportes sejam retomados;

4. Considera que a reconversão e o bom funcionamento das PME e das empresas em fase 
de arranque nos domínios dos transportes sustentáveis e do turismo sustentável 
impulsionarão a recuperação e a resiliência nos tempos pós-COVID-19, nomeadamente 
através da criação de empregos permanentes de qualidade e do intercâmbio e 
coordenação das boas práticas dos Estados-Membros; solicita que esta transição seja 
alinhada com os objetivos climáticos e ambientais da UE;

5. Considera que os objetivos da «Estratégia para as PME com vista a uma Europa 
Sustentável e Digital» não devem centrar-se apenas na participação das PME em 
«projetos importantes de interesse europeu comum», mas também considerar o 
cofinanciamento de regimes locais ou regionais no processo de elaboração de políticas, 
mediante a aplicação do princípio «pensar primeiro em pequena escala» e a aplicação 
plena do Teste PME nas avaliações de impacto, indicando também quando as propostas 
políticas são suscetíveis de conduzir à externalização da produção e reconhecendo, ao 
mesmo tempo, a autonomia nacional; considera igualmente que os objetivos devem ser 
alcançados através de políticas a longo prazo orientadas para o crescimento que 
promovam a competitividade das PME europeias e devem ter correspondência plena ao 
nível dos meios disponibilizados aos Estados-Membros, designadamente apoio 
financeiro direto, para promover processos de transição das respetivas PME nos 
domínios da sustentabilidade e da digitalização, o que assume particular importância 
para os países e regiões menos desenvolvidos, incluindo as regiões ultraperiféricas, 
insulares e remotas, no âmbito do novo quadro financeiro plurianual e, especialmente, 
da política de coesão; insiste na importância de prestar apoio às PME para a melhoria 
das competências da mão de obra do setor, com especial destaque para as competências 
digitais, a educação financeira e as tecnologias inovadoras, bem como para reduzir o 
fosso existente neste domínio, que prejudica as mulheres; salienta a necessidade de 
assegurar um melhor acesso aos contratos públicos através da simplificação dos 
procedimentos; manifesta preocupação com as dificuldades de acesso da maioria das 
PME, em especial as de menor capitalização, às linhas de financiamento do Banco 
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Europeu de Investimento (BEI) e reclama uma adaptação das condições de acesso ao 
financiamento do BEI à realidade das PME dos diversos Estados-Membros; salienta, 
além disso, a importância de assegurar sinergias e complementaridades entre as 
soluções de financiamento existentes e realça a necessidade de simplificar os 
procedimentos e de reduzir os encargos administrativos e os custos para os 
beneficiários;

6. Frisa que os objetivos da estratégia da UE para as PME devem ser coerentes com a sua 
proporção real nas economias e com as suas deficiências estruturais, bem como com 
condições de emprego e de trabalho dignas nos vários setores de atividade; realça a 
necessidade de adotar medidas para salvaguardar a competitividade numa economia 
circular e os objetivos ambientais estabelecidos no Pacto Ecológico Europeu e no 
Acordo de Paris; solicita que sejam asseguradas condições de concorrência equitativas 
para as PME, especialmente em relação às grandes empresas com uma posição 
significativa no mercado, tendo também em conta o poder de negociação das grandes 
empresas enquanto fornecedores e/ou clientes das PME;

7. Apela ao incentivo das instituições financeiras, incluindo bancos públicos e privados, e 
ao reforço da capacidade das autoridades públicas a nível local, regional, nacional ou da 
UE para apoiar as PME; considera, em especial para as microempresas, que estes 
organismos públicos devem contribuir, nomeadamente, para a conceção e a aplicação de 
programas de formação para gestores e pessoal nos domínios da gestão organizacional, 
tecnológica e comercial; solicita que seja assegurada 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; apela 
a melhorias no contexto da eficácia das ferramentas destinadas a ajudar as PME a 
contestar as regras e decisões injustas ou discriminatórias e ao aumento da consciência 
das PME sobre a disponibilidade de tais mecanismos de resolução de problemas; 
destaca que a consciencialização, em particular, deve aumentar substancialmente, 
porque em alguns países da UE os inquéritos revelam que só 15 % das empresas 
conhecem o SOLVIT e são muito menos as que decidiram utilizá-lo;

8. Observa que as chamadas plataformas digitais estão a ser regulamentadas a nível 
nacional, regional e local; defende a necessidade de impedir fenómenos de concorrência 
desleal e de garantir a segurança jurídica para as empresas e os clientes, bem como o 
respeito pelos direitos dos trabalhadores e pela segurança dos utilizadores; congratula-se 
com a consulta pública recentemente lançada pela Comissão sobre o ato legislativo 
sobre os serviços digitais; aguarda com expetativa a publicação do estudo que a 
Comissão está atualmente a elaborar sobre o impacto do arrendamento de curta duração; 
sublinha a necessidade de medidas específicas para modernizar os serviços de transporte 
público (por exemplo, os táxis ou os autocarros) e avançar no sentido de uma 
mobilidade urbana inteligente e sustentável;

9. Considera que a utilização de dados terá um papel importante no setor dos transportes, 
facilitando a partilha de dados, melhorando a qualidade dos dados e promovendo a 
interoperabilidade dos dados, promovendo assim a inovação no setor e reforçando a sua 
competitividade a nível mundial; apela a um financiamento adequado para satisfazer as 
necessidades de investimento das PME neste contexto;

10. Toma nota do potencial da digitalização e das plataformas em linha para criar 
oportunidades melhores e mais atrativas para as mulheres; solicita um plano de ação 
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para libertar todo o potencial do empreendedorismo das mulheres e impulsionar o 
emprego feminino nas PME dos setores do turismo e dos transportes;

11. Salienta os esforços de determinadas cidades europeias para lidar com os impactos 
negativos do arrendamento de curta duração ao nível do direito à habitação e aguarda 
com expetativa as conclusões do estudo que a Comissão está a elaborar, tendo em vista 
uma pretensa conciliação do desenvolvimento da atividade com o interesse público, 
com particular destaque para as PME.
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