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SUGESTÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores insta a Comissão do 
Comércio Internacional, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que 99% das empresas europeias são pequenas e médias empresas (PME), 
mas que só 8% destas exportam para além das suas fronteiras nacionais e apenas 3% para o 
exterior da União Europeia,

B. Considerando que as empresas internacionalizadas demonstram uma melhor capacidade de 
inovar; que a internacionalização e a inovação são factores-chave de competitividade e 
crescimento, os quais são cruciais para a realização dos objectivos da Estratégia de Lisboa 
no que respeita ao crescimento e ao emprego,

1. Considera que as políticas do Mercado Único devem concentrar-se na melhoria da situação 
das PME europeias criando um ambiente empresarial favorável às PME e velando por que 
as PME 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;

2. Convida a Comissão a analisar de que forma o mercado interno pode ir mais longe para 
ajudar as empresas europeias a competir internacionalmente;

3. Considera que os Estados-Membros deverão incrementar os programas de apoio 
governamentais para a internacionalização das PME, tais como a promoção de 
oportunidades de exportação e o auxílio às PME na identificação de parceiros de negócios 
estrangeiros;

4. Convida a Comissão a reforçar a informação sobre oportunidades de exportação nos 
mercados da UE e de países terceiros, bem como os serviços de assessoria disponíveis para 
as PME europeias a nível nacional e comunitário, destacando as oportunidades de 
exportação para produtos e serviços de nova tecnologia e de mercados-nicho e mercados-
piloto; 

5. Considera que a Comissão deverá ir mais longe para intensificar a cooperação e o diálogo 
em matéria de regulação com as autoridades dos mercados de países terceiros pertinentes a 
fim de realizar a convergência dos princípios de regulação, tais como a legislação relativa à 
propriedade intelectual e a legislação relativa aos contratos públicos, tendo em conta as 
necessidades específicas das PME europeias;

6. Convida a Comissão a publicar um relatório sobre a participação das PME europeias no 
comércio internacional e a apresentar propostas de acompanhamento, se necessário.


