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SUGESTÕES

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

1. Exorta todas as instituições da UE a respeitar o artigo 153.º, n.º 2, alínea b), do TFUE, que 
estabelece que devem evitar adoptar directivas que imponham disciplinas administrativas, 
financeiras e jurídicas contrárias à criação e ao desenvolvimento de pequenas e médias 
empresas (PME);

2. Insta a Comissão a continuar a aplicar um "teste PME" e, nomeadamente, um teste 
baseado no princípio "pensar primeiro em termos de pequenas empresas", a todas as novas 
propostas legislativas;

3. Insta todas as comissões parlamentares a aplicarem igualmente um teste PME aos 
relatórios legislativos, uma vez votados pela respectiva comissão e submetidos ao plenário 
para aprovação, e a incluir os resultados desse teste nos documentos a apresentar ao 
plenário;

4. Exorta a Comissão a ponderar a hipótese de introdução de uma regra "one-in, one-out", 
segundo a qual nenhuma nova proposta é apresentada sem que seja abolido um 
instrumento legislativo já existente num domínio político semelhante;

5. Reconhece a importância das avaliações de impacto e solicita a todas as comissões 
parlamentares que tenham plenamente em conta essas avaliações;

6. Exorta a Comissão a melhorar a eficiência do Comité de Avaliação do Impacto, a 
quantificação dos custos de implementação e execução e dos potenciais encargos 
administrativos da legislação proposta, como o Tribunal de Contas Europeu recomenda no 
seu relatório especial sobre avaliações de impacto1;

7. Insta a Comissão a assegurar que as avaliações de impacto examinem, de maneira 
equilibrada, os potenciais efeitos da legislação proposta, tanto para a comunidade 
empresarial como para a sociedade em geral;

8. Solicita à Comissão que reveja, em particular, todos os regulamentos relativos a 
financiamentos com vista a reduzir os encargos administrativos dos candidatos a subsídios 
da UE.

                                               
1 "A avaliação de impacto nas instituições da UE apoia o processo de tomada de decisão?" – Relatório Especial 
n.º 3/2010.


