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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão dos Assuntos Jurídicos, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Congratula-se com a participação mais estreita dos parlamentos nacionais no processo 
legislativo europeu, que resultou num aumento positivo da sensibilização relativamente 
aos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade no contexto interinstitucional;

2. Regista a importância dos parlamentos regionais, em especial os que possuem poderes 
legislativos, bem como do seu impacto e da sua proximidade territoriais em relação aos 
cidadãos, e apela, quando adequado, a um maior envolvimento dos mesmos no sistema de 
alerta rápido;

3. Salienta o facto de, em 2012, ter ocorrido a primeira utilização do «cartão amarelo» pelos 
parlamentos nacionais no âmbito do mecanismo de controlo da subsidiariedade, em 
resposta à proposta de regulamento relativo ao exercício do direito de ação coletiva no 
contexto da liberdade de estabelecimento e da liberdade de prestação de serviços;

4. Pensa que a retirada final desta proposta por parte da Comissão demonstra a dificuldade 
em encontrar um terreno de entendimento a nível da UE quanto à melhor forma de lidar 
com conflitos laborais em situações que envolvam empresas e trabalhadores de diferentes 
Estados-Membros; 

5. Acredita firmemente que o princípio «Think Small First» constitui um elemento 
fundamental no processo de decisão política e pode desempenhar um papel importante na 
criação de emprego e no crescimento reduzindo os custos da regulamentação para as 
empresas;

6. Acolhe favoravelmente o facto de a Comissão dar cada vez mais ênfase aos ciclos de 
elaboração de políticas e insta a comissão competente a rever sistematicamente as 
avaliações de impacto da Comissão e a rever as análises de avaliação de impacto ex ante
do Parlamento o mais cedo possível no âmbito do processo legislativo.


