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Resolução do Parlamento Europeu sobre o processo de consulta «Top 10» e a redução 
da carga regulamentar da UE para as PME
(2013/2711 (RSP))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Carta Europeia das Pequenas Empresas, adotada pelo Conselho 
Europeu na sua reunião de Santa Maria da Feira, em 19 e 20 de junho de 2000,

– Tendo em conta a Recomendação 2003/361/CE da Comissão, de 6 de maio de 2003, 
relativa à definição de micro, pequenas e médias empresas (PME)1,

– Tendo em conta o Relatório da Comissão, de 23 de novembro de 2011, intitulado 
«Minimização da carga regulamentar que incide sobre as PME – Ajustamento da 
Regulamentação da UE às necessidades das microempresas» (COM(2011)0803), 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 23 de fevereiro de 2011, intitulada 
«Análise do "Small Business Act" para a Europa» (COM(2011)0078),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 3 de março de 2010, intitulada «Europa 
2020 – Estratégia para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo» 
(COM(2010)2020),

– Tendo em conta a Proposta de Regulamento da Comissão, de 30 de novembro de 2011, 
que institui o Programa para a Competitividade das Empresas e pequenas e médias 
empresas (2014-2020) (COM(2011)0834),

– Tendo em conta as Conclusões do Conselho Europeu, de 14 e 15 de março de 2013, e as 
Conclusões do Conselho «Competitividade», de 26 e 27 de setembro de 2013,

– Tendo em conta o documento de trabalho da Comissão intitulado «Acompanhamento e 
consulta sobre regulamentação inteligente para as PME» (SWD(2013)60),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões relativa ao seguimento 
dado pela Comissão à consulta «Top 10» das PME sobre a regulamentação da UE 
(COM(2013)446 final),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões sobre Regulamentação 
inteligente – Responder às necessidades das pequenas e médias empresas 
(COM(2013)122 final) e o documento de trabalho da Comissão intitulado 
«Acompanhamento e consulta sobre regulamentação inteligente para as PME» 
(SWD(2013) 60 final),

                                               
1 JO L 124, de 20.5.2003, p. 36.
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– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões intitulada «Programa para a 
adequação e a eficácia da regulamentação (REFIT): resultados e próximas etapas» 
(COM(2013)685),

– Tendo em conta a sua Resolução, de 23 de outubro de 2012, sobre as pequenas e médias 
empresas (PME): competitividade e perspetivas de negócio1,

– Tendo em conta o artigo 115.º do seu Regimento,

A. Considerando que o reforço da competitividade das PME constitui um esforço transversal 
a diferentes domínios políticos;

B. Considerando que as PME são demasiado prejudicadas pelos encargos administrativos e 
regulamentares desnecessários, uma vez que têm capacidades limitadas; que os 
legisladores da União Europeia se comprometeram a cumprir o princípio «pensar primeiro 
em pequena escala» («think small first»);

C. Considerando que, segundo um inquérito do Eurobarómetro, 74 % dos europeus 
consideram que a UE gera demasiada burocracia;

D. Considerando que cerca de um terço dos encargos administrativos decorrentes da 
legislação da UE resulta, sobretudo, de uma aplicação desproporcionada e ineficaz a nível 
nacional, o que significa que poderiam ser poupados até 40 mil milhões de euros se a 
transposição da legislação da UE pelos Estados-Membros fosse mais eficiente;

E. Considerando que o Parlamento afirmou em diferentes ocasiões, como na sua Resolução 
de 23 de outubro de 2012, que a simplificação dos regulamentos da UE não deve afetar os 
requisitos fundamentais da UE em matéria de saúde e segurança no trabalho, os direitos 
fundamentais dos trabalhadores da UE ou os princípios fundamentais da legislação 
ambiental da UE;

F. Considerando que a maioria das medidas legislativas do «Top 10» identificadas na 
Comunicação da Comissão já estava a ser aplicada quando a Comunicação foi lançada, 
que algumas das propostas legislativas já tinham sido apresentadas no momento da 
consulta «Top 10» e que outras já se encontram concluídas;

G. Considerando que esta resolução não tecerá comentários sobre ações de acompanhamento 
individuais – uma vez que isso será feito noutras ocasiões –, mas incidirá sobre o método 
de trabalho aplicado pela Comissão;

1. Congratula-se com a iniciativa «Top 10» da Comissão no âmbito do programa REFIT e 
toma nota da promessa de que este não será um esforço pontual, mas uma parte normal de 
um processo contínuo de análise; realça, contudo, que uma abordagem do tipo «Top 10» 
não pode substituir uma abordagem política sistemática e transversal à redução dos 
encargos administrativos da regulamentação da UE, mas deve ser considerado, ao invés, 

                                               
1 Textos aprovados, P7_TA(2012)0387.
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um exercício exemplar;

2. Congratula-se também, a este respeito, com o empenho da Comissão em aprovar 
regulamentação inteligente como parte integrante do processo decisório e, 
particularmente, em considerar que o REFIT é um programa evolutivo que será atualizado 
todos os anos; 

3. Exorta a Comissão a intensificar os esforços no sentido de garantir que se incentiva o 
desenvolvimento de PME, em especial das inovadoras, através de um enquadramento 
regulamentar simplificado e de encargos administrativos mais reduzidos em todos os 
domínios de intervenção, designadamente nos mercados únicos de fabricação, digital e de 
serviços;

4. Acolhe favoravelmente o facto de a Comissão integrar, a partir de agora, o painel de 
avaliação das PME num painel de avaliação anual do programa REFIT; considera que é 
um passo na direção certa se este incorporar os requisitos das PME num exercício de 
simplificação mais vasto em matéria de regulamentação; salienta, no entanto, que esta 
fusão não deve, de forma alguma, diluir a atenção especial que a Comissão consagra às 
PME nos seus processos;

5. Realça que o painel de avaliação anual previsto deve identificar eficazmente os progressos 
legislativos e de execução a nível nacional e da UE, incluindo à escala das PME; entende 
que este painel de avaliação ajudará as PME a sopesarem os custos dos encargos 
administrativos decorrentes da legislação nacional ou da UE e permitirá um 
acompanhamento mais acessível, facilitando, por conseguinte, a participação construtiva 
das PME nas próximas consultas;

6. Salienta, contudo, que as avaliações ex post serão mais fáceis se as avaliações ex ante
forem realizadas de forma adequada; exorta, assim, a futura Comissão Europeia a lançar 
um debate sobre uma nova cultura de avaliação de impacto nas instituições europeias, 
com especial destaque para as PME e os trabalhadores independentes; entende que uma 
reforma deve, por exemplo, conceder mais independência e mais poderes ao Comité de 
Avaliação de Impacto; recomenda, ademais, que o Parlamento recorra mais aos 
mecanismos de avaliação de impacto e de ensaio relativos às PME, em particular antes de 
apresentar alterações substanciais às propostas da Comissão;

7. Insta a Comissão e os Estados-Membros a criarem uma aplicação na Internet, através da 
qual a administração indique se as PME serão afetadas pela futura legislação e em que 
medida, como faz, por exemplo, o Mittelstandsmonitor (Observatório alemão das PME), 
que indica, recorrendo a um simples código com as cores dos semáforos, se é muito 
provável (vermelho), provável (amarelo) ou pouco provável (verde) que a futura 
legislação afete as PME;

8. Acolhe com satisfação o pedido do Conselho, nas Conclusões de 14 e 15 de março de 
2013, tendo em vista novas medidas para reduzir o peso global da regulamentação a nível 
nacional e da UE; 

9. Lamenta que as PME ainda não tenham, até ao momento, conseguido explorar o potencial 
do mercado único e relembra que somente 25 % das PME na UE27 se dedicam à 
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exportação; insta a Comissão e os Estados-Membros a trabalharem em conjunto para 
remover os obstáculos transfronteiriços desnecessários que prejudicam as PME e a 
envidarem mais esforços para alcançar a harmonização regulamentar nos 
Estados-Membros; salienta a importância de concluir a Agenda de Doha para o 
Desenvolvimento (ADD) na Nona Conferência Ministerial, em dezembro de 2013, dando 
especial destaque à facilitação das atividades comerciais das PME; congratula-se, neste 
contexto, com o objetivo da Comissão de apresentar uma proposta de declaração de IVA 
normalizada;

10. Incentiva os Estados-Membros a reproduzirem os exercícios REFIT e «Top 10» realizados 
a nível da UE e a garantirem que a carga regulamentar seja também reduzida para as PME 
a nível nacional; destaca, ainda, o facto de os Estados-Membros poderem ser 
particularmente eficazes na redução da carga regulamentar imposta às PME, evitando a 
regulamentação excessiva aquando da transposição das diretivas europeias para a 
legislação nacional; exorta os Estados-Membros a optarem por introduzir regimes mais 
simples a favor das PME nos domínios em que a legislação da UE o permita, como nos 
domínios da informação e da consulta dos trabalhadores, da higiene alimentar, dos 
resíduos, do ambiente e das contas anuais;

11. Relembra a sua posição tendente a isentar as PME da legislação da UE, tal como previsto 
na Resolução do Parlamento Europeu, de 23 de outubro de 2012, nos termos da qual 
apenas se devem aplicar isenções sempre que os testes relativos às PME efetuados caso a 
caso demonstrem que não é possível fazer face às necessidades específicas das PME 
através de soluções adaptadas ou regimes mais leves; realça que as isenções gerais a favor 
das PME incluem, frequentemente, o risco de que seja aplicado às PME um conjunto de 
leis nacionais que favoreça a sua fragmentação e impeça o seu acesso ao mercado interno;

12. Congratula-se com o facto de a Comissão ter prorrogado até outubro de 2014 o mandato 
do grupo de alto nível sobre os encargos administrativos, como solicitado pelo Parlamento 
Europeu na sua Resolução de 23 de outubro de 2012 e como previsto no programa 
COSME;

13. Considera que a consulta «Top 10» é um exercício útil, cujo resultado constitui um sinal 
importante por parte das PME e das organizações que as representam; insta a Comissão a 
prosseguir este exercício de forma regular, através do Eurobarómetro; observa, contudo, 
um desequilíbrio significativo na distribuição geográfica das reações à consulta «Top 10»; 
exorta a Comissão a realizar uma avaliação ex post sobre os motivos subjacentes a este 
desequilíbrio, para garantir que a informação recolhida não seja tendenciosa devido à falta 
de conhecimento ou de outros fatores que possam deturpar as reações registadas;

14. Espera que a futura Comissão mantenha a sua responsabilidade em matéria de 
regulamentação inteligente no âmbito das competências do seu Presidente e incentiva-a a 
reforçar o papel dos representantes das PME;

15. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.


