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SUGESTÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão dos 
Assuntos Jurídicos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Solicita à Comissão que realize avaliações de impacto (AI) obrigatórias sobre todas as 
propostas legislativas, uma vez que tal é necessário para determinar a necessidade de 
legislação e verificar se há “valor acrescentado” para a UE;

2. Solicita à Comissão que estabeleça um Comité de Avaliação de Impacto (CAI) 
verdadeiramente independente para dispor de uma perspectiva crítica externa das AI; 
sugere que o referido comité seja composto por membros independentes, exteriores à 
estrutura institucional da UE, aprovados pelo Parlamento e pelo Conselho, e assistido por 
um secretariado constituído por pessoal da Comissão; sugere que o CAI recomende ao 
Parlamento a rejeição de propostas legislativas cujas AI respectivas não satisfaçam os 
padrões requeridos;

3. Salienta que as partes interessadas devem ser associadas ao processo de elaboração das AI 
e que os projectos de AI sejam disponibilizados para observações antes de as respectivas 
versões definitivas serem publicadas;

4. Propõe que, em domínios que exijam análise especializada, o Parlamento e o Conselho 
possam requerer que as AI sejam encomendadas a peritos externos especializados nas 
matérias relevantes;

5. Solicita que seja obrigatoriamente incluída em cada AI uma análise de custo-benefício que 
apresente de forma claramente quantificada os custos e os benefícios, a fim de permitir 
uma comparação com as opções alternativas;

6. Solicita que sejam incluídas nas AI análises de impacto ambiental; considera que, caso 
não haja qualquer impacto, esse facto deverá ser explicitamente declarado na AI;

7. Salienta a importância e a necessidade de as próprias comissões parlamentares, de acordo 
com a Abordagem Interinstitucional Comum em matéria de Avaliações de Impacto,
examinarem, logo na fase inicial do processo, as AI e os relatórios do CAI que as 
acompanham, assim como de elaborarem as suas próprias AI em caso de modificações 
substantivas que alterem significativamente as propostas da Comissão;

8. Propõe que o Tribunal de Contas seja responsável pela supervisão da nomeação de novos 
membros do CAI, pelo exame dos relatórios iniciais elaborados pelos novos CAI e por 
garantir que o Parlamento e o Conselho respeitem as disposições estabelecidas na 
Abordagem Interinstitucional.


