
PR\940476PT.doc PE514.600v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão dos Assuntos Jurídicos

2013/2077(INI)

21.6.2013

PROJETO DE RELATÓRIO
sobre a adequação da regulamentação da UE, a subsidiariedade e a 
proporcionalidade (19.° relatório sobre «Legislar Melhor» – 2011)
(2013/2077(INI))

Comissão dos Assuntos Jurídicos

Relator: Sajjad Karim



PE514.600v01-00 2/9 PR\940476PT.doc

PT

PR_INI

Í N D I C E

Página

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU.........................................3

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS.................................................................................................8



PR\940476PT.doc 3/9 PE514.600v01-00

PT

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a adequação da regulamentação da UE, a subsidiariedade e a proporcionalidade 
(19.° relatório sobre «Legislar Melhor» – 2011)
(2013/2077(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Acordo Interinstitucional – «Legislar melhor»1,

– Tendo em conta as modalidades práticas acordadas em 22 de julho de 2011 entre os 
serviços competentes do Parlamento Europeu e do Conselho relativamente à aplicação do 
artigo 294.º, n.º 4, do TFUE em caso de acordos em primeira leitura,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 13 de setembro de 2012, sobre o 18.º relatório sobre 
«Legislar Melhor» – Aplicação dos princípios de subsidiariedade e de proporcionalidade 
(2010)2, 

– Tendo em conta a sua Resolução, de 14 de setembro de 2011, sobre «Legislar melhor», a 
subsidiariedade e a proporcionalidade e a regulamentação inteligente3,

– Tendo em conta a sua resolução, de 8 de junho de 2011, sobre a garantia de independência 
das avaliações de impacto4,

– Tendo em conta o relatório da Comissão sobre a subsidiariedade e a proporcionalidade 
(19.º relatório sobre «Legislar Melhor» – 2011) (COM(2012)0373),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão relativa à adequação da regulamentação da 
UE (COM(2012)0746),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada «Regulamentação inteligente –
Responder às necessidades das pequenas e médias empresas» (COM(2013)0122),

– Tendo em conta o documento de trabalho da Comissão sobre acompanhamento e consulta 
relativamente à regulamentação inteligente para as PME (SWD(2013)0060),

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

– Tendo em conta as conclusões do Conselho, de 30 de maio de 2013, sobre a 
regulamentação inteligente,

– Tendo em conta o relatório, de 15 de novembro de 2011, do Grupo de Alto Nível de 
Partes Interessadas Independentes sobre os Encargos Administrativos, intitulado «A 

                                               
1 JO C 321 de 31.12.2003, p.1.
2 Textos aprovados, P7_TA(2012)0340.
3 JO C 51 E de 22.2.2013, p. 87.
4 Textos aprovados, P7_TA(2011)0259.
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Europa pode fazer melhor: relatório sobre as boas práticas nos Estados-Membros para 
aplicar a legislação da UE da forma que acarrete menos sobrecarga»,

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

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos e o parecer da Comissão 
dos Assuntos Constitucionais (A7-0000/2013),

A. Considerando que o programa para a regulamentação inteligente consiste numa tentativa 
de consolidação dos esforços para legislar melhor, de simplificação do Direito da UE e de 
redução dos encargos administrativos e regulamentares, lutando pela boa governação com 
base num processo de elaboração de políticas fundamentado, no qual as avaliações de 
impacto e os controlos ex post desempenham um papel determinante;

B. Considerando que o Acordo Interinstitucional – «Legislar melhor», de 2003, se tornou 
desadequado face ao atual quadro legislativo criado pelo Tratado de Lisboa, 
principalmente na abordagem fragmentada adotada pelas instituições da UE no que 
respeita à adoção de declarações políticas conjuntas sobre documentos explicativos e 
modalidades práticas a nível do secretariado para a execução do artigo 294.º do TFUE;

Observações gerais

1. Salienta que a legislação proposta e adotada à escala europeia deve ser simples, fácil de 
compreender e acessível a todos; reconhece que a crise económica aumentou a pressão 
exercida sobre os recursos das administrações nacionais e entende que o compromisso de 
elaborar legislação clara e fácil de transpor ajudará a reduzir parte dessa pressão;

2. Realça que as instituições europeias, quando legislem, devem respeitar os princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade;

3. Recorda os seus comentários iniciais em que defende que a Comissão de Avaliação do 
Impacto e os Parlamentos nacionais consideraram, em diversas ocasiões, que estes 
princípios não tinham sido abordados de forma adequada nas avaliações de impacto 
realizadas pela Comissão; manifesta, novamente, a sua deceção relativamente ao facto de 
estas críticas terem sido reiteradas por mais um ano;

4. Apela novamente para que o Acordo Interinstitucional – «Legislar melhor», de 2003, seja 
renegociado com o objetivo de se considerar o novo quadro legislativo criado pelo 
Tratado de Lisboa, de consolidar as boas práticas existentes e de atualizar o Acordo em 
consonância com o programa para legislar melhor; recomenda que qualquer novo acordo 
seja adotado com base no artigo 295.º do TFUE e se revista de um caráter vinculativo;

5. Entende que a variedade dos títulos aplicados aos sistemas utilizados pela Comissão para 
avaliar a legislação adotada e reduzir os encargos é confusa e inutilmente complicada; 
recomenda que seja adotado um único título ao abrigo da rubrica «Legislar melhor» e 
reitera o seu apelo para que um único Comissário seja responsável pela pasta;
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Mecanismo de subsidiariedade para os Parlamentos nacionais

6. Considera que a pressão em matéria de tempo e de recursos com que os Parlamentos 
nacionais se veem confrontados na resposta ao projeto de legislação contribui para o 
«défice democrático» sentido na UE; 

7. Entende que serão acolhidas favoravelmente medidas que visem reforçar este mecanismo, 
tais como o estabelecimento de um processo de «cartão vermelho» mais sólido; sugere 
que seja efetuada uma análise do número adequado de respostas dos Parlamentos 
nacionais que desencadeiem esse processo, a qual determine se é necessário limitar esse 
processo apenas à subsidiariedade e à proporcionalidade e qual deverá ser o seu efeito; 
considera esse debate uma etapa útil na evolução dos poderes atribuídos aos Parlamentos 
nacionais, harmonizando os incentivos ao exercício do controlo com efeitos a nível 
europeu;

8. Considera que, entretanto, devem ser postas em prática várias iniciativas para melhorar a 
avaliação das questões europeias pelos Parlamentos nacionais; em especial:

- sugere que cada ato legislativo publicado em Jornal Oficial contenha uma nota que 
especifique quais os Parlamentos nacionais que responderam e quais os que manifestaram 
preocupações quanto à subsidiariedade;

- propõe que sejam preparadas orientações que delineiem os critérios aplicáveis aos 
pareceres fundamentados sobre questões de subsidiariedade; 

Legislar melhor

9. Entende que uma abordagem eficaz dos desafios relativos à forma de legislar melhor, em 
matéria da legislação existente e da futura legislação, ajudará as instituições europeias a 
enfrentar a crise; considera que a reforma da legislação europeia e das práticas legislativas 
é um instrumento essencial para estimular o crescimento e a competitividade na Europa;

10. Congratula-se com o facto de a Comissão dar, cada vez mais, ênfase a um «ciclo» de 
elaboração de políticas que integre as etapas de lançamento, avaliação de impacto, 
consulta, promulgação, aplicação e avaliação da legislação da UE num processo coerente; 
entende que, neste contexto, o princípio da prioridade às pequenas empresas deve ser um 
elemento essencial de cada etapa;

11. Regozija-se, a este respeito, com as comunicações da Comissão relativas à 
regulamentação inteligente e à adequação da legislação da UE e com o documento de 
trabalho intitulado «Top 10 dos atos legislativos mais onerosos para as PME»; considera 
que estes documentos representam avanços credíveis no âmbito do programa para legislar 
melhor e refletem muitos dos anteriores pedidos do Parlamento; 

12. Entende que estes avanços retóricos devem doravante ser consolidados mediante ações 
concretas; exorta, desse modo, a Comissão a apresentar propostas concretas para reduzir a 
os encargos regulamentares globais da UE sem atrasos indevidos e, nomeadamente, a:

- tomar medidas no sentido de reduzir os encargos identificados pelas PME europeias 
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na consulta relativa ao «Top 10» o quanto antes;

- aumentar, se for caso disso, o recurso a isenções ou a regimes mais ligeiros para as 
microempresas e as PME quando seja proposta nova legislação;

- concluir as avaliações do programa para a adequação e a eficácia da regulamentação 
(REFIT) em domínios fulcrais antes do termo da presente legislatura; 

- adotar propostas relativas à simplificação e à redução dos encargos no contexto do 
REFIT durante o outono de 2013, para que estas sejam aprovadas antes do termo da 
presente legislatura;

- preparar um relatório anual que se concentre no programa mais amplo para legislar 
melhor e que contenha uma declaração de progresso das iniciativas lançadas pela 
Comissão, incluindo uma declaração dos custos líquidos totais para as empresas das 
novas propostas adotadas pela Comissão nos 12 meses precedentes;

13. Lembra a posição do Parlamento relativamente a outras propostas de minimização dos 
encargos regulamentares, incluindo a consideração de outras opções alternativas à 
regulamentação, tais como o recurso a medidas voluntárias; considera que a Comissão 
deve aproveitar melhor a opção de instituir uma etapa de preparação de um «livro branco» 
no processo legislativo; entende que, ao dar aos intervenientes a possibilidade de comentar 
os projetos de proposta e de acompanhar as avaliações de impacto provisórias, a qualidade 
do projeto de legislação apresentado pela Comissão melhorará, sem aumentar 
excessivamente o período de preparação da futura legislação;

14. Recorda novamente que o Parlamento convida a Comissão a apresentar propostas que 
estabeleçam um mecanismo de compensação regulamentar, o que exigirá que, antes da 
adoção de uma nova legislação que imponha custos às empresas, sejam identificadas 
compensações equivalentes; assinala que o processo legislativo da UE não leva 
automaticamente à perda de 28 legislações nacionais em favor de uma legislação europeia, 
nem a que uma nova legislação europeia imponha automaticamente encargos menores 
comparativamente às respetivas legislações nacionais; exorta, dessa forma, a Comissão a 
examinar com seriedade esta proposta e a apresentar uma avaliação do seu impacto antes 
do termo da presente legislatura em 2014;

Avaliações de Impacto e Valor Acrescentado Europeu

15. Saúda o facto de as avaliações de impacto da Comissão tentarem cobrir uma ampla e 
exaustiva série de potenciais efeitos, mas considera que o sistema pode ainda ser 
reforçado de diversos modos; sente-se encorajado, a este respeito, pela decisão da 
Comissão de atualizar, consolidar e rever as suas orientações para as avaliações de 
impacto até junho de 2014 e reserva-se o direito de contribuir com sugestões 
pormenorizadas relativas a potenciais melhorias para essas orientações nos próximos 
meses;

16. Considera imperativo que haja plena coerência entre a avaliação de impacto publicada 
pela Comissão e o conteúdo da proposta legislativa, tal como adotada pelo Colégio de 
Comissários; exige que as avaliações de impacto de propostas aditadas pelo Colégio sejam 
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automaticamente atualizadas para refletir as alterações feitas pelos Comissários; 

17. Convida a Comissão a reforçar o papel e a independência da Comissão de Avaliação do 
Impacto, designadamente para concluir e apresentar as propostas legislativas apenas 
quando estas tenham sido aprovadas mediante um parecer favorável da Comissão de 
Avaliação do Impacto;

18. Entende que a presente exoneração de responsabilidades que figura na avaliação de 
impacto da Comissão, que «representa apenas a posição dos serviços da Comissão 
envolvidos na sua elaboração e não prejudica a forma final de qualquer decisão que venha 
a ser adotada pela Comissão», sublinha uma fragilidade importante no sistema vigente; 

19. Congratula-se com a evolução positiva da Direção da Avaliação do Impacto e do Valor 
Acrescentado Europeu no Parlamento; considera que o Parlamento deve adotar uma 
abordagem sistemática da apreciação das avaliações de impacto; regozija-se com a 
preparação pela Direção da Avaliação do Impacto de breves resumos das avaliações de 
impacto que acompanham as propostas da Comissão e entende que estas devem ser um 
elemento essencial da apreciação pelas Comissões das propostas legislativas em debate; 
requer que a Conferência dos Presidentes das Comissões estudem qual a melhor forma de 
aplicar a presente recomendação; 

20. Lembra o compromisso assumido pelo Parlamento e o Conselho no contexto da 
Abordagem Comum Interinstitucional sobre a Avaliação de Impacto, de 2005, de realizar 
avaliações de impacto antes da adoção de alterações substanciais e insta as comissões a 
recorrerem à Unidade da Avaliação do Impacto na aplicação desse compromisso; 

21. Recorda ainda que o Acordo Interinstitucional – «Legislar melhor», de 2003, e incentiva o 
Conselho a concluir os trabalhos relativos à criação do seu próprio mecanismo de 
avaliação do impacto de alterações substanciais sem atrasos indevidos, em conformidade 
com as suas obrigações no âmbito do Acordo de 2003;

22. Insiste em que a Comissão examine com seriedade as avaliações do valor acrescentado 
europeu que acompanham os relatórios de iniciativa legislativa e que enunciam, em 
pormenor, as razões pelas quais esta rejeita ou não considera pertinentes os argumentos 
apresentados pelo Parlamento;

o

o     o

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

O relator saúda as três comunicações da Comissão, nomeadamente sobre a forma de legislar 
melhor, a adequação da regulamentação da UE e a regulamentação inteligente para as PME. 
Não obstante, cumpre salientar que a variedade dos títulos aplicados aos sistemas utilizados 
pela Comissão para avaliar a legislação adotada e reduzir os encargos é confusa e inutilmente 
complicada e que, por esse motivo, basta um único título para o programa para legislar 
melhor.

Ao passo que se verificam progressos em diversos domínios para legislar melhor e reduzir os 
encargos regulamentares e administrativos na UE e nos Estados-Membros, há ainda muito 
trabalho a fazer, em última instância, através da renegociação do Acordo Interinstitucional 
(AII) – «Legislar melhor», de 2003, com o objetivo de se considerar o novo quadro legislativo 
criado pelo Tratado de Lisboa, de consolidar as boas práticas existentes e de atualizar o 
Acordo em consonância com o programa para legislar melhor. Este acordo deve revestir-se de 
um caráter vinculativo em conformidade com o artigo 295.º do TFUE, que constitui a nova 
base jurídica para os AII estabelecidos pelo Tratado de Lisboa.

Mecanismo de subsidiariedade para os Parlamentos nacionais

É necessário organizar um debate mais amplo sobre a evolução dos poderes atribuídos aos 
Parlamentos nacionais, harmonizando os incentivos ao exercício do controlo com efeitos a 
nível europeu, tendo em conta que a pressão em matéria de tempo e recursos com que os 
Parlamentos nacionais se veem confrontados na resposta ao projeto de legislação contribui 
para o «défice democrático» sentido na UE.

Fazendo este debate parte do debate global em curso sobre as próximas etapas do projeto de 
integração europeia, podem ser presentemente feitas diversas melhorias práticas ao processo 
de controlo parlamentar nacional, nomeadamente no que se refere à divulgação de 
informações, à comunicação de orientações e ao estabelecimento de critérios para os 
pareceres fundamentados.

Legislar melhor

A ênfase num «ciclo» de elaboração de políticas, que integre as etapas de lançamento, 
avaliação de impacto, consulta, promulgação, aplicação e avaliação da legislação da UE num 
processo coerente, deve ser vista como um instrumento útil na prossecução do objetivo de 
estimular o crescimento e a competitividade na Europa;

A este respeito, a adequação da regulamentação da UE e o «Top 10 dos atos legislativos mais 
onerosos para as PME» representam avanços credíveis, embora retóricos, no contexto do 
programa para legislar melhor e refletem muitos dos pedidos anteriores do Parlamento. O 
Parlamento, consequentemente, espera que o programa para a adequação e a eficácia da 
regulamentação (REFIT) – embora pudesse ter um nome mais adequado no contexto do 
programa para legislar melhor – leve a ações mais concretas e à redução dos encargos.
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Avaliações de Impacto e Valor Acrescentado Europeu

Enquanto espera pela consolidação e a revisão pela Comissão das suas orientações para as 
avaliações de impacto até junho de 2014, o Parlamento deve reservar-se o direito de contribuir 
com sugestões pormenorizadas relativas a potenciais melhorias para essas orientações nos 
próximos meses. Nesse contexto, o Parlamento deve igualmente fazer um balanço 
relativamente ao relatório Niebler, de 2011, sobre a garantia de uma avaliação de impacto 
independente, do funcionamento do serviço interno recentemente criado para efetuar 
avaliações de impacto e do valor acrescentado europeu, e deve convidar o Conselho a seguir 
os passos do Parlamento neste contexto.


