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PARECER FUNDAMENTADO DE UM 
PARLAMENTO NACIONAL SOBRE A 

SUBSIDIARIEDADE
Assunto: Parecer fundamentado do Senado francês sobre a proposta de regulamento do 

Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º 883/2004, 
relativo à coordenação dos sistemas de segurança social, e o Regulamento (CE) 
n.º 987/2009, que estabelece as modalidades de aplicação do Regulamento (CE) 
n.º 883/2004
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Nos termos do artigo 6.º do Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade, qualquer parlamento nacional pode, no prazo de oito 
semanas a contar da data de envio de um projeto de ato legislativo, dirigir aos presidentes do 
Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão um parecer fundamentado em que exponha 
as razões pelas quais considera que o projeto em questão não obedece ao princípio da 
subsidiariedade.

O Senado francês procedeu ao envio do parecer fundamentado em anexo sobre a proposta de 
regulamento em epígrafe.

Segundo o Regimento do Parlamento Europeu, a comissão competente em matéria de 
observância do princípio da subsidiariedade é a Comissão dos Assuntos Jurídicos.
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ANEXO

N.o 102

SENADO

SESSÃO ORDINÁRIA DE 2016-2017

8 de março de 2017

ATENÇÃO

DOCUMENTO PROVISÓRIO

Apenas a impressão definitiva tem valor de texto autêntico

RESOLUÇÃO EUROPEIA

QUE CONTÉM UM PARECER FUNDAMENTADO

sobre a conformidade com o princípio da subsidiariedade da proposta de 
regulamento que altera o Regulamento (CE) n.º 883/2004, relativo à coordenação 

dos sistemas de segurança social, e o Regulamento (CE) n.º 987/2009, que 
estabelece as modalidades de aplicação do Regulamento (CE) n.º 883/2004 

(COM(2016)815 final)

Tornou-se resolução do Senado, em conformidade com o disposto no artigo 73.º-
G, quarto e quinto parágrafos, do Regimento do Senado, a resolução aprovada 
pela Comissão dos Assuntos Sociais com o seguinte teor:
�

  Ver os números: Senado 392 (2016-2017).
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O principal objetivo da proposta de regulamento que altera o Regulamento (CE) n.º 883/2004, 
relativo à coordenação dos sistemas de segurança social, e o Regulamento (CE) n.º 987/2009, 
que estabelece as modalidades de aplicação do Regulamento (CE) n.º 883/2004 
(COM(2016)815 final) é disponibilizar às autoridades nacionais as ferramentas necessárias 
para o acompanhamento do estatuto dos trabalhadores destacados no que se refere à segurança 
social.

A proposta estabelece procedimentos mais claros em matéria de cooperação entre estas 
autoridades a fim de enfrentar práticas potencialmente desleais ou abusivas.

Prevê igualmente o reforço das obrigações que incumbem às instituições que emitem o 
documento portátil A1, que certifica a legislação em matéria de segurança social aplicável ao 
trabalhador destacado, no que se refere à apreciação das informações relevantes, no sentido de 
garantir a exatidão dos elementos que constam do certificado.

Ademais, prevê prazos específicos para o intercâmbio de informações entre as autoridades 
nacionais.

A proposta visa igualmente facilitar os intercâmbios de informações de um país para outro, 
entre as instituições de segurança social e os serviços de inspeção do trabalho, os serviços de 
imigração ou da administração fiscal dos Estados-Membros, a fim de assegurar que sejam 
respeitadas todas as obrigações legais em matéria de trabalho, saúde, segurança, imigração e 
tributação.

Porém, o texto prevê o recurso a atos de execução para estabelecer um procedimento 
normalizado, com um prazo de emissão, o formato, o conteúdo do documento – o formulário 
A1 – que certifica a legislação aplicável em matéria de segurança social.

Os atos de execução incidirão igualmente sobre a determinação das situações em que o 
documento é emitido, bem como sobre os elementos a verificar antes da emissão do 
documento.

Estes abordarão a problemática da revogação do documento quando a sua exatidão e validade 
sejam contestadas pela instituição competente do Estado-Membro de emprego.

Tendo em conta o artigo 88.º, n.º 6, da Constituição,

O Senado faz as seguintes observações:

– O recurso a atos de execução incide sobre um elemento essencial do projeto de 
regulamento, uma vez que se trata de reforçar a luta contra a fraude;

– Os atos de execução não são transmitidos aos parlamentos nacionais para fins de controlo 
da observância do princípio da subsidiariedade;

– Perante a multiplicação dos casos de falsificação do formulário A1, parece fundamental 
garantir a segurança do documento, prever a desqualificação perante um órgão jurisdicional 
em caso de dúvida sobre a sua autenticidade e estabelecer um procedimento de declaração 
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prévia, o que suscita um intenso debate entre os colegisladores, que o recurso aos atos de 
execução não permite;

– O Tribunal de Justiça da União Europeia considera que deve ser deixada uma margem de 
apreciação aos Estados-Membros, no que se refere à utilização dos formulários de 
destacamento, para efeitos de fiscalização por parte dos Estados-Membros de acolhimento; 
são, assim, admitidas restrições à livre prestação de serviços se existir uma razão imperativa 
de interesse geral que não esteja já salvaguardada e que possa garantir a concretização do 
objetivo pretendido, na condição de a medida restritiva ser proporcional;

– A uniformização proposta pela Comissão Europeia contradiz esta posição, impondo um 
procedimento de definição das situações em que o documento é emitido, bem como dos 
elementos que este deve incluir.

Por estas razões, o Senado considera que a proposta de regulamento COM(2016)815 final não 
respeita o princípio da subsidiariedade e, por conseguinte, solicita que tal seja tido em conta.

Tornou-se resolução do Senado em 8 de março de 2017.

O Presidente,
Assinado: Gérard LARCHER
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Reunião da Comissão dos Assuntos Europeus, de quinta-feira, 9 de fevereiro de 2017

Questões sociais e saúde - Coordenação dos regimes de segurança social: parecer 
fundamentado da autoria de Alain Vasselle

Alain Vasselle, relator - A Comissão Europeia apresentou, em dezembro último, uma 
proposta de revisão dos regulamentos relativos à coordenação dos regimes de segurança 
social de 2004 a 2009. O texto destina-se a facilitar a mobilidade dos trabalhadores, a garantir 
um tratamento equitativo entre contribuintes e trabalhadores em situação de mobilidade e a 
melhorar a cooperação entre as autoridades administrativas dos Estados-Membros. As 
alterações propostas têm em conta, nomeadamente, os acórdãos Dano e Alimanovic, 
proferidos pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, em 2014 e 2015, que salientam o 
problema denunciado por diversos países de «turismo social»: os nacionais dos 
Estados-Membros que se instalam noutros Estados-Membros para aí beneficiar das prestações 
sociais.

Relembro que, nos termos do artigo 48.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, a coordenação dos sistemas de segurança social não determina quem pode 
beneficiar do seguro previsto na legislação nacional, nem o tipo de prestações a conceder; 
estas questões são da competência dos Estados-Membros. A intervenção da União permite 
apenas estabelecer critérios para definir o sistema a que pertence qualquer cidadão em 
situação de mobilidade.

O projeto de regulamento apresentado pela Comissão Europeia tem, nomeadamente, o objetivo 
de disponibilizar às autoridades nacionais as ferramentas necessárias para o acompanhamento do 
estatuto dos trabalhadores destacados no que se refere à segurança social. Assim, inclui uma 
disposição que visa os certificados A1. Estes documentos permitem atestar a afiliação do 
trabalhador destacado ao regime de segurança social do país de envio. Os diversos relatórios da 
nossa comissão sobre esta matéria salientaram os riscos de fraude relacionados com estes 
certificados.

O projeto da Comissão prevê uma uniformização do procedimento de emissão e do conteúdo dos 
formulários A1. A uniformização seria efetuada por atos de execução adotados pela Comissão. O 
recurso a atos de execução deve, em princípio, incidir sobre um elemento não fundamental de 
um projeto de texto europeu. Porém, não é isso que sucede, uma vez que se trata de reforçar a 
luta contra a fraude. Ademais, relembro que os atos de execução não são transmitidos aos 
parlamentos nacionais para fins de controlo da observância do princípio da subsidiariedade.

Perante a multiplicação dos casos de falsificação do formulário A1, parece fundamental 
garantir a segurança do documento, prever a desqualificação perante um órgão jurisdicional em 
caso de dúvida sobre a sua autenticidade e estabelecer um procedimento de declaração prévia. 
Tudo isto suscita um intenso debate entre os colegisladores, que o recurso aos atos de execução 
não permite. Tal implica, igualmente, um controlo da observância do princípio da 
subsidiariedade por parte dos parlamentos nacionais.

O Tribunal de Justiça da União Europeia considera que deve ser deixada uma margem de 
apreciação aos Estados-Membros no que se refere à utilização dos formulários de destacamento 
para efeitos de fiscalização por parte dos Estados-Membros de acolhimento. São, assim, 
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admitidas restrições à livre prestação de serviços se existir uma razão imperativa de interesse 
geral que não esteja já salvaguardada, que possa garantir a concretização do objetivo pretendido 
e que a medida restritiva seja proporcional. Porém, a uniformização proposta pela Comissão 
Europeia contradiz esta posição, impondo um procedimento de definição das situações em que o 
documento é emitido, bem como dos elementos que este deve incluir.

Por estas razões, consideramos que este texto não respeita o princípio da subsidiariedade. 
Proponho que se adote o parecer fundamentado que foi distribuído.

Jean Bizet, P r e s i d e n t e  - Este texto é importante. Esta é uma proposta que está no 
centro do princípio da subsidiariedade. Existe uma forma de dumping por parte de alguns 
países de Leste.

Na sequência do debate, a Comissão dos Assuntos Europeus adotou por unanimidade a 
proposta de resolução que contém o parecer fundamentado.

Proposta de resolução Europeia que contém o parecer fundamentado

O principal objetivo da proposta de regulamento que altera o Regulamento (CE) n.º 883/2004, 
relativo à coordenação dos sistemas de segurança social, e o Regulamento (CE) n.º 987/2009, 
que estabelece as modalidades de aplicação do Regulamento (CE) n.º 883/2004 (COM(2016)815 
final) é disponibilizar às autoridades nacionais as ferramentas necessárias para o 
acompanhamento do estatuto dos trabalhadores destacados no que se refere à segurança social.

A proposta estabelece procedimentos mais claros em matéria de cooperação entre estas 
autoridades a fim de enfrentar práticas potencialmente desleais ou abusivas.

Prevê igualmente o reforço das obrigações que incumbem às instituições que emitem o 
documento portátil A1, que certifica a legislação em matéria de segurança social aplicável ao 
trabalhador destacado, no que se refere à apreciação das informações relevantes, no sentido de 
garantir a exatidão dos elementos que constam do certificado.

Ademais, prevê prazos específicos para o intercâmbio de informações entre as autoridades 
nacionais.

A proposta visa igualmente facilitar os intercâmbios de informações de um país para outro, entre 
as instituições de segurança social e os serviços de inspeção do trabalho, os serviços de 
imigração ou da administração fiscal dos Estados-Membros, a fim de assegurar que sejam 
respeitadas todas as obrigações legais em matéria de trabalho, saúde, segurança, imigração e 
tributação.

O texto prevê, contudo, o recurso a atos de execução para estabelecer um procedimento 
normalizado, com o prazo para a emissão, o formato, o conteúdo do documento – o formulário 
A1 – que comprova a legislação aplicável em matéria de segurança social.

Os atos de execução incidirão igualmente sobre a determinação das situações em que o 
documento é emitido, bem como os elementos a verificar antes da emissão do documento.
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Estes abordarão a problemática da revogação do documento quando a sua exatidão e validade 
sejam contestadas pela instituição competente do Estado-Membro de emprego.

Tendo em conta o artigo 88.º, n.º 6, da Constituição,

O Senado faz as seguintes observações:

– O recurso a atos de execução incide sobre um elemento essencial do projeto de 
regulamento, uma vez que se trata de reforçar a luta contra a fraude;

–  O s  a t o s  d e  e x e c u ç ã o  n ã o  s ã o  t r a n s m i t i d o s  a o s  p a r l a m e n t o s  
n a c i o n a i s  p a r a  f i n s  d e  c o n t r o l o  d a  o b s e r v â n c i a  d o  p r i n c í p i o  
d a  s u b s i d i a r i e d a d e ;

– perante a multiplicação dos casos de falsificação do formulário A1, parece 
fundamental garantir a segurança do documento, prever a desqualificação perante 
um órgão jurisdicional em caso de dúvida sobre a sua autenticidade e criar um 
procedimento de declaração prévia, o que suscita intensos debates entre os 
colegisladores que não permite o recurso aos atos de execução;

– O Tribunal de Justiça da União Europeia considera que deve ser deixada uma margem de 
apreciação aos Estados-Membros, no que se refere à utilização dos formulários de 
destacamento, para efeitos de fiscalização por parte dos Estados-Membros de acolhimento; 
são, assim, admitidas restrições à livre prestação de serviços se existir uma razão imperativa 
de interesse geral que não esteja já salvaguardada, que possa garantir a concretização do 
objetivo pretendido e que a medida restritiva seja proporcional;

– A uniformização proposta pela Comissão Europeia contradiz esta posição, impondo 
um procedimento de definição das situações em que o documento é emitido, bem 
como dos elementos que este deve incluir.

Por estas razões, o Senado considera que a proposta de regulamento COM(2016)815 final 
não respeita o princípio da subsidiariedade e, por conseguinte, solicita que tal seja tido em 
conta.


