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Pergunta com pedido de resposta oral  O-000003/2020
à Comissão
Artigo 136.º do Regimento
Henna Virkkunen, Jens Gieseke
em nome do Grupo PPE

Assunto: Pequenas e médias empresas e melhoria da regulamentação

A nova Comissão comprometeu-se a reduzir os encargos administrativos impostos às pequenas e 
médias empresas (PME) e a aplicar o princípio do «entra um, sai um» («one in, one out»).

1. Como tenciona a Comissão medir os custos de aplicação da legislação da UE, tanto ex ante 
como ex post, a fim de reduzir eficazmente os encargos e os custos burocráticos, 
salvaguardando ao mesmo tempo as normas ambientais, laborais e sociais?

2. Regozijamo-nos por a proposta de longa data do Parlamento de criar um papel executivo central 
para as PME na Comissão ter sido aceite. Onde tenciona a Comissão instalar o anunciado 
representante para as PME, a fim de supervisionar todas as DG e serviços relevantes?

3. Tendo em conta as atuais deficiências, que melhorias tenciona a Comissão introduzir no atual 
teste PME, a fim de estabelecer o filtro PME? Estas melhorias irão resultar em avaliações de 
impacto obrigatórias e independentes? Aquando da realização de avaliações de impacto 
exaustivas à futura legislação, nomeadamente sobre o Pacto Ecológico Europeu, irá a Comissão 
avaliar o impacto específico sobre as PME? E como irá isso relacionar-se com a estratégia para 
as PME?

4. Como tenciona a Comissão reforçar o Comité de Controlo da Regulamentação existente – que 
atualmente é composto por três peritos independentes – e criar um organismo de análise 
realmente independente e com recursos suficientes?

5. Que medidas tenciona a Comissão adotar nos casos em que as medidas de aplicação 
nacionais, regionais ou locais ultrapassem o exigido pela legislação da UE, o que conduz a um 
excesso de regras que pode afetar as PME de forma desproporcionada?
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