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SUGESTÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores 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 pequenas e médias empresas (PME) representam mais de 99% das 
empresas da UE e são importantes para atingir os objectivos da Estratégia de Lisboa no 
que respeita ao crescimento e ao emprego, bem como para a competitividade e solidez da 
economia, em virtude da sua diversidade e capacidade de adaptação rápida às condições 
do mercado,

1. Congratula-se com o "Small Business Act" (SBA) enquanto quadro para uma abordagem 
política global relativamente às PME; apela, contudo, a outras medidas para assegurar que 
estas empresas possam beneficiar plenamente das oportunidades oferecidas pelo Mercado 
Único;

2. Sublinha a importância de simplificar as normas, reduzir as formalidades administrativas e 
melhorar a regulação, bem como de simplificar os procedimentos relativos às 
transferências de empresas, para que as empresas não encerrem quando os empresários se 
reformam;

3. Considera que é essencial prever o acesso óptimo das PME ao financiamento de arranque 
e de empresas derivadas ("spin-off");

4. Sublinha que uma melhor informação sobre acesso ao mercado e oportunidades de 
exportação no Mercado Único é algo de essencial tanto a nível nacional como da UE; 
exorta, por conseguinte, os Estados-Membros e a Comissão a reforçarem a informação e 
os serviços de assessoria, nomeadamente a rede de resolução de problemas SOLVIT;

5. Incentiva ao estímulo de uma cultura empreendedora através da educação e formação e, 
em especial, através, designadamente, de uma maior colaboração entre investigação e 
indústria; considera que as iniciativas nesta matéria também deverão ter em atenção a 
importância das PME no reforço da coesão social, eficiência e protecção do ambiente 
(eco-inovações); convida a Comissão a apresentar um plano de acção sobre a promoção 
do empreendedorismo das mulheres;

6. Recorda que o SBA não é juridicamente vinculativo e realça, por conseguinte, a 
necessidade de um forte empenho político; convida a Comissão a publicar, até 31 de 
Dezembro de 2012, um relatório que contenha observações dirigidas aos Estados-
Membros e a apresentar propostas de acompanhamento, se necessário.
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