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SUGESTÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão dos Assuntos 
Jurídicos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Salienta que o Comité de Avaliação do Impacto (CAI) da Comissão deverá ser 
independente da Comissão Europeia e constituído por membros não executivos 
responsáveis perante o Parlamento Europeu e nomeados por este último;

2. Considera que o CAI deverá poder verificar os cálculos de custos das avaliações de 
impacto (AI) e, quando necessário, elaborar cálculos de custos independentes, com o 
apoio de peritos independentes;

3. Considera que as AI deverão ser realizadas sistematicamente para qualquer proposta 
legislativa e solicita à Comissão que, nos casos excepcionais em que a AI não possa ser 
realizada, apresente sempre uma justificação fundamentada sobre as razões dessa 
impossibilidade;

4. Defende que todas as AI devem incluir uma apreciação das políticas alternativas e insta a 
Comissão a estabelecer um mecanismo que garanta maior cooperação interinstitucional;

5. Salienta que as AI devem ser actualizadas durante o ciclo de tomada de decisão, 
nomeadamente, para ter em conta alterações substantivas da proposta legislativa inicial 
apresentada pela Comissão, e que as actualizações devem ser disponibilizadas antes da 
votação final pelo Parlamento;

6. Salienta que o ónus administrativo da nova legislação a impor às empresas e à 
administração pública deverá constituir um elemento fundamental a examinar na 
realização das AI, e que os custos administrativos e de implementação devem, se possível, 
ser quantificados; insta a que os efeitos da nova regulamentação a aplicar às actividades 
económicas sejam avaliados em profundidade e a que a análise do impacto sobre as PME 
seja consistentemente realizado para avaliar o impacto da nova regulamentação sobre 
estas últimas em particular;

7. Considera que a metodologia do processo de avaliação de impacto do CAI deve ser 
regularmente examinada por um órgão independente, como o Tribunal de Contas; insta a 
que sejam realizadas avaliações ex-post destinadas a mostrar se a política seguida tem sido 
eficiente e a optimizar a metodologia aplicada às AI.


