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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre “Legislar Melhor”, subsidiariedade e proporcionalidade, e regulamentação 
inteligente
(2011/2029(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Acordo Interinstitucional “Legislar Melhor”1,

– Tendo em conta a sua posição, de 15 de Dezembro de 2010, sobre a proposta de 
regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à iniciativa de cidadania2, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 9 de Fevereiro de 2010, sobre a revisão do 
Acordo-Quadro entre o Parlamento Europeu e a Comissão para a próxima legislatura3,

– Tendo em conta a sua resolução, de 9 de Setembro de 2010, sobre “Legislar Melhor” –
15.º relatório anual da Comissão Europeia nos termos do artigo 9.º do Protocolo relativo à 
aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade4,

– Tendo em conta a sua resolução, de 25 de Novembro de 2010, sobre o 26.º Relatório 
Anual sobre o Controlo da Aplicação do Direito da União Europeia5,

– Tendo em conta a sua resolução, de X de Maio de 2011, sobre a garantia de independência 
das avaliações de impacto6,

– Tendo em conta a sua resolução, de X de Julho de 2011, sobre o 27.º Relatório da 
Comissão sobre o Controlo da Aplicação do Direito da UE7,

– Tendo em conta as “Orientações políticas para a próxima Comissão” enunciadas pelo 
Presidente da Comissão em 3 de Setembro de 2009,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada “Regulamentação inteligente na 
União Europeia” (COM(2010)0543),

– Tendo em conta o relatório da Comissão sobre a subsidiariedade e a proporcionalidade 
(17.º relatório sobre “Legislar Melhor” relativo a 2009) (COM(2010)0547),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada “Terceira análise estratégica do 
programa ‘Legislar Melhor’ na União Europeia” (COM(2009)0015),

– Tendo em conta o documento de trabalho da Comissão intitulado “Reduzir os Encargos 
Administrativos na União Europeia” – Relatório intercalar de 2008 e perspectivas para 

                                               
1 JO C 321 de 31.12.2003, p. 1.
2 Textos aprovados, P7_TA(2010)0480.
3 Textos aprovados, P7_TA(2010)0009.
4 Textos aprovados, P7_TA(2010)0311.
5 Textos aprovados, P7_TA(2010)0437.
6 Textos aprovados, P7_TA(2011)0XXX.
7 Textos aprovados, P7_TA(2011)0XXX.
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2009 (COM(2009)0016),

– Tendo em conta o documento de trabalho da Comissão intitulado “Terceiro relatório 
intercalar sobre a estratégia de simplificação do quadro regulador” (COM(2009)0017),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada “Programa de acção para a 
redução dos encargos administrativos na União Europeia – Planos de redução sectoriais e 
acções para 2009” (COM(2009)0544),

– Tendo em conta o relatório de 17 de Setembro de 2009 do Grupo de Alto Nível de Partes 
Interessadas Independentes sobre os Encargos Administrativos,

– Tendo em conta as Conclusões do Conselho “Competitividade” de X de Maio de 2011 
sobre a regulamentação inteligente,

– Tendo em conta o relatório intitulado “Regulamentação Inteligente: uma UE mais limpa, 
mais justa e mais competitiva”, que foi publicado em 2010 pelos Governos da Dinamarca, 
Países Baixos e Reino Unido,

– Tendo em conta o opúsculo intitulado “Let’s choose growth – Why we need reform to 
unlock Europe’s potential”(“Optemos pelo crescimento – Porque precisamos de reformas 
para explorar o potencial da Europa”), publicado em 2011 pelo Governo do Reino Unido,

– Tendo em conta a carta dirigida por nove Chefes de Estado ou de Governo de 
Estados-Membros aos Presidentes do Conselho e da Comissão, em 18 de Março de 2011, 
e subordinada à epígrafe “Getting Europe growing” (“Pôr a Europa a crescer”),

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos e os pareceres da 
Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores e da Comissão dos 
Assuntos Constitucionais (A7-0000/2011),

A. Considerando que a agenda para a regulamentação inteligente foi integrada na Estratégia 
“UE 2020”, cujo objectivo é a instauração de um “crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo” até 2020, sobretudo através da redução dos encargos administrativos das 
empresas que pode ser obtida graças à melhoria da qualidade e à simplificação da actual 
legislação da UE,

B. Considerando que a correcta aplicação dos princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade é crucial para o bom funcionamento da União Europeia e para que o 
trabalho das suas instituições possa satisfazer as expectativas dos cidadãos, das empresas 
que operam no mercado interno e das administrações nacionais e locais, e as decisões 
sejam tomadas tão próximo quanto possível dos cidadãos,

C. Considerando que a questão da regulamentação inteligente deve ser ponderada não apenas 
no contexto do programa legislativo da Comissão, mas também numa perspectiva mais 
ampla, vinculada a uma aplicação contínua dos novos dispositivos do Tratado de Lisboa 
que afectam os procedimentos legislativos,
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D. Considerando que o Tratado de Lisboa instituiu um novo equilíbrio na repartição de 
poderes entre as instituições europeias e estabelece que o Parlamento e o Conselho 
intervêm no processo legislativo ordinário num plano de igualdade,

E. Considerando que a consulta de todas as partes interessadas, em particular das pequenas e 
médias empresas (PME), é essencial para a preparação dos projectos de actos legislativos, 
nomeadamente nas avaliações de impacto,

F. Considerando que está a ser aplicado desde 2005 um programa de redução dos encargos 
administrativos resultantes da legislação da União Europeia e que esse programa visa uma 
redução de 25% nesses encargos até 2012, o que equivaleria a um aumento de 1,4% no 
PIB, 

G. Considerando que, embora a Comissão tenha proposto medidas que permitiriam uma 
redução de encargos administrativos superior à meta fixada, o Parlamento e o Conselho 
ainda não adoptaram medidas anteriormente propostas que correspondem a cerca de um 
quarto do valor da meta de 25%,

H. Considerando que um dos elementos essenciais do programa é a quantificação dos custos 
administrativos baseada num modelo de custo-padrão,

I. Considerando que a reformulação e a codificação simplificam e sistematizam as leis em 
vigor, conferindo maior transparência e coerência às alterações introduzidas,

J. Considerando que a correcta e atempada aplicação das directivas da União Europeia pelos 
Estados-Membros é fundamental, e que subsiste a prática corrente de “sobrerregulação” 
(“gold-plating”), ou seja, a introdução de obrigações que excedem o exigido na legislação 
da União Europeia,

K. Considerando que as discrepâncias causadas pela aplicação diferenciada criam enormes 
dificuldades ao funcionamento eficiente e eficaz do mercado único, e que, portanto, os 
Estados-Membros que procederam a uma aplicação incorrecta, incompleta ou inexacta 
formam um grupo, subdividido em três classes, que prejudica as empresas e os 
consumidores europeus e impede um maior crescimento,

L. Considerando que o “teste PME”, introduzido pelo “Small Business Act” (“Lei das 
Pequenas Empresas”), apenas foi, até agora, aplicado a um pequeno número dos casos 
possíveis,

M. Considerando que o Vice-Presidente da Comissão Maroš Šefčovič asseverou o seu firme 
empenhamento na agenda para a regulamentação inteligente no decurso da reunião da 
Comissão dos Assuntos Jurídicos de 27 de Janeiro de 2011, 

Observações gerais

1. Sublinha a importância decisiva da elaboração de legislação simples, transparente, 
acessível e facilmente compreendida;

2. Destaca, com especial ênfase, a necessidade de a agenda para a regulamentação 
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inteligente constituir um factor determinante em todo o processo legislativo, desde a 
formulação inicial até à aplicação e à avaliação;

3. Salienta que todos os agentes institucionais europeus têm um papel a desempenhar na 
promoção e concretização do objectivo de “Legislar Melhor”, de acordo com os princípios 
e as orientações constantes da agenda para a regulamentação inteligente e do Acordo 
Interinstitucional “Legislar Melhor”; considera que todas as partes envolvidas devem 
renovar o seu compromisso com esses princípios;

4. Insta as próximas Presidências e a Comissão a darem início ao processo de renegociação 
do Acordo Interinstitucional “Legislar Melhor”; a este propósito, chama a atenção para os 
pontos aplicáveis da sua resolução de 9 de Fevereiro de 2010 sobre o Acordo-Quadro 
sobre as relações entre o Parlamento Europeu e a Comissão, especialmente o 
compromisso de ambas as instituições de chegarem a acordo entre si sobre as principais 
modificações ainda no âmbito da preparação para futuras negociações com o Conselho de 
Ministros sobre a adaptação do Acordo Interinstitucional “Legislar Melhor” às novas 
disposições do Tratado de Lisboa;

Reduzir os encargos administrativos e garantir uma correcta aplicação

5. Manifesta o receio de que o programa de redução dos encargos administrativos não atinja 
a meta de 25% até 2012, em parte devido à relutância do Parlamento ou do Conselho em 
apreciar e aprovar algumas medidas propostas; a este propósito, chama a atenção para os 
benefícios que adviriam de uma utilização mais frequente de procedimentos acelerados na 
aprovação dessas propostas; compromete-se a examinar atempadamente as propostas 
legislativas relativas a essas medidas, e exorta o Conselho a fazer tudo o que estiver ao seu 
alcance para que as reduções de encargos administrativos previstas no programa sejam 
aprovadas; 

6. Incentiva o Grupo de Alto Nível de Partes Interessadas Independentes sobre os Encargos 
Administrativos a iniciar um diálogo com PME de toda a Europa com o objectivo de 
identificar os obstáculos com que estas mais frequentemente se confrontam nas suas 
relações comerciais com outros Estados-Membros no seio do Mercado Único e de propor 
medidas tendentes a eliminar ou reduzir esses obstáculos a um maior crescimento;

7. Salienta a necessidade de o programa prosseguir para além de 2012 – para abranger o 
mandato da actual Comissão – com um objectivo mais ambicioso e um âmbito alargado, 
de modo a poder ir além dos meros encargos administrativos e fazer face aos encargos e 
aos custos regulamentares decorrentes do conjunto da legislação da UE, incluindo os 
“incómodos” regulamentares; 

8. Salienta que, para garantir o êxito dos actuais e futuros programas de redução de encargos, 
é necessária a cooperação activa entre a Comissão e os Estados-Membros, para se 
evitarem as divergências de interpretação e a “sobrerregulação” (inclusão na legislação 
interna de aplicação de requisitos mais rigorosos não decorrentes da legislação da UE);

9. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a serem mais exigentes no que respeita à 
informação a incluir nos relatórios que devem ser apresentados na sequência da aplicação 
de legislação, para resolver o problema da “sobrerregulação”; considera que é possível 
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reduzir significativamente as discrepâncias, se os Estados-Membros tiverem a obrigação 
de apresentar pareceres fundamentados que justifiquem a decisão de exceder as normas 
estabelecidas nas directivas aplicadas; 

10. Insta a Comissão a continuar a executar as medidas dos planos sectoriais de redução dos 
encargos administrativos; 

Formulação de políticas

11. Pede à Comissão que utilize melhor os Livros Brancos para efeitos de apresentação de 
propostas legislativas para apreciação; considera que tal prática reduzirá a frequência com 
que as propostas são objecto de uma revisão substancial ou mesmo total durante o 
processo legislativo; considera também que seria mais fácil avaliar a proporcionalidade da 
legislação proposta, porque, muitas vezes, é difícil fazê-lo quando, de início, apenas são 
apresentadas propostas sucintas sob a forma de Livro Verde;

12. Saúda o compromisso da Comissão de rever o seu processo de consulta e apoia a sua 
decisão de alargar o período mínimo de consulta para 12 semanas; sublinha, porém, que é 
necessário um maior envolvimento de todas as partes interessadas e considera que a 
Comissão poderia ponderar a hipótese de introduzir processos inclusivos de 
sensibilização; considera que esses processos poderiam incluir a identificação das partes 
interessadas a nível nacional e a nível europeu nos domínios políticos em causa e a 
tentativa de os envolver directamente no processo de consulta;

13. Considera que a actual disparidade de métodos e formulários de consulta não incentiva a 
participação das partes interessadas; constata a insatisfação frequentemente expressa pelos 
inquiridos relativamente à forma e ao conteúdo dos questionários em linha; sugere que um 
método comum e um formulário normalizado para as respostas às consultas 
simplificariam o trabalho dos participantes e propiciariam um conjunto de respostas mais 
detalhadas e fundamentadas, cobrindo a multiplicidade de potenciais questões e opções 
políticas em causa na consulta;

14. Manifesta preocupação em relação à complexidade crescente dos documentos de consulta, 
e considera que é necessário simplificá-los, designadamente através de uma utilização 
mais frequente de Livros Brancos, para facilitar e incentivar as respostas das partes 
interessadas relevantes, e para os tornar mais acessíveis aos cidadãos; sugere que a 
Comissão deve ponderar a hipótese de introduzir um “teste de clareza”, para que os 
documentos da consulta sejam de fácil compreensão e resposta;

15. Sublinha a importância da independência e da credibilidade das análises incluídas nas 
avaliações de impacto efectuadas pela Comissão para salvaguardar os objectivos gerais da 
agenda para a regulamentação inteligente e reitera a posição do Parlamento sobre o 
assunto exposta na sua resolução de X de Maio de 2011; 

16. Apoia sem reservas a proposta de, nos casos em que a nova legislação imponha um custo 
às empresas, ficarem previstas compensações de custos equivalentes, reduzindo os 
encargos regulamentares noutras áreas; considera que este é um aspecto fundamental de 
futuros programas, porque permite reduzir os encargos e melhorar o quadro regulamentar 
global das empresas; 
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17. Insta a Comissão a que, na elaboração de nova legislação, preste a máxima atenção ao 
eventual impacto nas pequenas e médias empresas; solicita à Comissão que tente isentar 
as PME da regulamentação cujas disposições as afectem de forma desproporcionada 
sempre que não haja uma razão forte para as incluir no âmbito da legislação; considera, 
decididamente, que essas medidas de atenuação podem ter um efeito positivo na aplicação 
e utilidade da regulamentação, sobretudo em relação às microempresas e às pequenas 
empresas; 

18. Considera, a este propósito, que o “teste PME” introduzido pelo “Small Business Act”
(“Lei das Pequenas Empresas”) tem um papel fundamental a desempenhar, e espera que a 
Comissão o utilize plenamente; sublinha a necessidade de a Comissão garantir a aplicação 
coerente do “teste PME” em todas as Direcções da Comissão, e encoraja os 
Estados-Membros a fazerem o mesmo nos processos nacionais de tomada de decisões;

Simplificação e avaliação ex-post

19. Chama a atenção para o seu pedido insistente no sentido de as directivas preverem sempre 
a obrigatoriedade de os Estados-Membros elaborarem um quadro de correspondências 
detalhado quando transpõem directivas para o seu direito interno; salienta, além disso, a 
sua posição segundo a qual, na ausência desses quadros de correspondências, os relatórios 
não devem ser incluídos no projecto de ordem do dia das sessões plenárias;

20. Sublinha que se deve recorrer à reformulação sempre que se altere a legislação; 
simultaneamente, reconhece e respeita os direitos da Comissão no processo legislativo; 

21. Saúda a utilização mais frequente da avaliação ex-post da legislação aplicada; salienta, 
porém, que essa avaliação deve ser utilizada relativamente a toda a legislação, e não 
apenas nos principais sectores; constata, a este propósito, que também devem ser 
contemplados os actos de execução e actos delegados; solicita à Comissão que estenda a 
avaliação ex-post a todos os domínios políticos e sugere que as cláusulas de caducidade 
ligadas a revisões obrigatórias podem ser uma forma útil de garantir que os regulamentos 
que se mantêm em vigor são necessários e proporcionais;

Garantir a liderança e a vigilância contínua

22. Saúda o apoio pessoal do Presidente da Comissão à agenda para a regulamentação 
inteligente; considera que a questão é suficientemente importante para exigir uma 
verdadeira liderança política por parte da Comissão para manter este tema no topo da 
agenda política e, a este propósito, sugere que a agenda seja considerada parte 
fundamental da pasta de um dos Comissários; observa que, pela sua parte, o Parlamento 
deve estudar um método para aumentar a importância que as suas comissões atribuem à 
necessidade de “Legislar Melhor”, e considera que o recurso a reuniões intercomissões 
para estudar esta questão requer maior ponderação;

23. Compromete-se a manter a vigilância no acompanhamento da execução da agenda para a 
regulamentação inteligente pela Comissão, e aguarda com expectativa o relatório 
intercalar previsto para o segundo semestre de 2012; 

24. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 
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aos Parlamentos nacionais.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Observações gerais

A Comunicação sobre a regulamentação inteligente desenvolve as Conclusões da Presidência 
do Conselho Europeu da Primavera de 2007 sobre a Estratégia de Lisboa renovada para o 
Crescimento e o Emprego e as “Orientações políticas para a próxima Comissão” enunciadas 
pelo Presidente da Comissão, Durão Barroso, onde se sugeria a transformação da Estratégia 
de Lisboa na Estratégia “UE 2020”, tendo em vista a promoção da competitividade e a 
redução dos encargos administrativos através da regulamentação inteligente, com o objectivo 
de tornar os mercados funcionais para as pessoas e com especial ênfase nas consultas 
públicas, avaliações de impacto, comitologia e simplificação da legislação em vigor.

Embora, à primeira vista, tudo isto possa ser descrito como uma simples mudança de nome do 
actual programa “Legislar Melhor”, cumpre saudar a colocação destas questões no topo da 
agenda, e o Parlamento, conjuntamente com as restantes instituições europeias e os 
Estados-Membros, tem agora de desempenhar o seu papel para que o ímpeto ganho se 
mantenha e a acção seja intensificada em todos os domínios relevantes. 

Parlamentos nacionais

Com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, em 1 de Dezembro de 2009, os parlamentos 
nacionais passaram a desempenhar um papel mais importante quanto ao respeito do princípio 
de subsidiariedade. Embora já tenham sido recebido um número considerável de 
contribuições e pareceres fundamentados, as modalidades exactas desta inovação, em 
particular no que respeita ao âmbito e ao conteúdo das contribuições, estão ainda a ser 
organizadas e ajustadas.

Tendo em conta que a Comunicação da Comissão sobre a Subsidiariedade e a 
Proporcionalidade se refere a 2009, esta inovação no Tratado de Lisboa esteve em vigor 
apenas durante um mês no período em análise. Não obstante, o Parlamento já recebeu mais de 
300 contribuições dos parlamentos nacionais, e seria adequado aproveitar esta oportunidade 
para se pronunciar sobre a eficácia do funcionamento dos sistemas implementados no 
Parlamento para acolher esta inovação, e para identificar eventuais anomalias e sugerir 
melhorias.  

Reduzir os encargos administrativos e garantir uma correcta aplicação

Parece muito pouco provável que o objectivo do programa de redução dos encargos 
administrativos – 25% até 2012 – seja atingido sem um maior empenhamento e uma acção 
mais intensa. As medidas em execução têm, pois, de ser reforçadas, e o nível de ambição 
redobrado. As partes interessadas têm de melhorar o seu desempenho, não só para atingir o 
objectivo dos 25%, mas também para reduzir ainda mais os custos regulamentares durante o 
mandato da actual Comissão e, naturalmente, depois de 2014. 

As divergências de interpretação e a “sobrerregulação” são problemas importantes que têm de 
ser enfrentados, em primeiro lugar pelos próprios Estados-Membros na aplicação da 
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legislação e na sua transposição para o direito interno, mas também pela Comissão enquanto 
guardiã dos Tratados. Por conseguinte, deve exigir-se aos Estados-Membros que justifiquem a 
sua decisão de incluir requisitos adicionais mais exigentes na sua legislação interna, para além 
dos definidos na legislação da UE que está a ser aplicada.

Formulação de políticas

As propostas de legislação da UE devem ser precedidas de uma fase preparatória exaustiva, 
em que devem ser obrigatórias a apresentação de um Livro Branco da Comissão e a realização 
de avaliações de impacto e de consultas amplas e inclusivas. É necessário ter sempre em 
consideração os efeitos para as pequenas e médias empresas (PME), porque elas são mais 
castigadas pelas exigências regulamentares do que as empresas de maior dimensão.

Simplificação e avaliação ex-post

A necessidade de quadros de correspondência a acompanhar a transposição de directivas 
pelos Estados-Membros deve ser reafirmada mais uma vez, e o Parlamento tem de ser 
inovador e propor incentivos para que tal aconteça com todas os actos legislativos.

O programa de simplificação da Comissão deve insistir mais na reformulação, e importa que a 
legislação em vigor seja avaliada continuamente, para se apurar se deve ser simplificada ou, 
simplesmente, revogada.

Garantir a liderança e a vigilância contínua

Para se reforçar a agenda para a regulamentação inteligente, é necessário que as instituições e 
os Estados-Membros assumam uma verdadeira liderança política, mas é à Comissão que cabe 
o papel decisivo na manutenção deste tema no topo da agenda política. Deve haver um 
Comissário incumbido desta função, que será uma parte fundamental da sua pasta. 

Entretanto, o Parlamento deve estudar um método para aumentar o seu empenhamento na 
regulamentação inteligente, nomeadamente recorrendo a reuniões intercomissões para esse 
efeito.

No segundo semestre de 2012, a Comissão apresentará um relatório intercalar sobre a agenda 
para a regulamentação inteligente. O Parlamento deve acompanhar de perto toda a evolução 
do processo.


