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16.6.2021 A9-0191/1

Alteração 1
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jean-Paul Garraud, Jaak Madison
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0191/2021
Mislav Kolakušić
Adequação da regulamentação da UE, a subsidiariedade e a proporcionalidade – Relatório 
sobre «Legislar Melhor», abrangendo os anos de 2017, 2018 e 2019
(2020/2262(INI))

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Recorda a importância do constante 
respeito pelo princípio da subsidiariedade 
consagrado no artigo 5.º do TUE, de 
acordo com o qual as decisões devem ser 
tomadas ao nível político mais adequado e 
o mais próximo possível dos cidadãos e das 
empresas, e da justificação da ação a nível 
da UE à luz das possibilidades disponíveis 
a nível nacional, regional ou local, 
respeitando simultaneamente os três 
processos fundamentais seguintes:  a 
avaliação retrospetiva, a avaliação de 
impacto e a consulta das partes 
interessadas;  incentiva ainda a Comissão a 
aproximar a UE dos seus cidadãos;  
sublinha que os órgãos de poder local e 
regional aplicam e utilizam 
aproximadamente 70 % da legislação da 
UE; considera que a concertação estreita 
com os representantes eleitos dos cidadãos 
sobre questões relacionadas com a UE é 
uma forma muito eficaz de aproximar a UE 
dos seus cidadãos; insta as autoridades dos 
Estados Membros a nível nacional e as 
partes interessadas pertinentes a 
envolverem se mais estreitamente numa 
fase inicial do processo de tomada de 
decisão, implementando controlos da 
subsidiariedade e da proporcionalidade e 
avaliações dos encargos administrativos da 
legislação da UE, a fim de garantir que a 
UE não tome medidas, exceto nos 

3. Recorda a importância do constante 
respeito pelo princípio da subsidiariedade 
consagrado no artigo 5.º do TUE, de 
acordo com o qual as decisões devem ser 
tomadas ao nível político mais adequado e 
o mais próximo possível dos cidadãos e das 
empresas, e da justificação da ação a nível 
da UE à luz das possibilidades disponíveis 
a nível nacional, regional ou local, 
respeitando simultaneamente os três 
processos fundamentais seguintes: a 
avaliação retrospetiva, a avaliação de 
impacto e a consulta das partes 
interessadas; incentiva ainda a Comissão a 
aproximar a UE dos seus cidadãos; 
sublinha que os órgãos de poder local e 
regional aplicam e utilizam 
aproximadamente 70 % da legislação da 
UE; considera que a concertação estreita 
com os representantes eleitos dos cidadãos 
sobre questões relacionadas com a UE é 
uma forma muito eficaz de aproximar a UE 
dos seus cidadãos; insta as autoridades dos 
Estados-Membros a nível nacional e as 
partes interessadas pertinentes a 
envolverem-se mais estreitamente no 
processo de tomada de decisão, o mais 
cedo possível, implementando controlos da 
subsidiariedade e da proporcionalidade e 
avaliações dos encargos administrativos da 
legislação da UE, a fim de garantir que a 
UE não tome medidas, exceto nos 
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domínios da sua competência exclusiva, a 
menos que seja mais eficaz do que a ação 
a nível nacional, regional ou local;  
recorda igualmente que o princípio da 
proporcionalidade exige que nenhuma ação 
por parte da União ultrapasse o necessário 
para alcançar os objetivos dos Tratados;  
incentiva a Comissão a avaliar a eficiência 
e a eficácia do procedimento de 
subsidiariedade de modo a identificar as 
suas lacunas e a colmatá-las;

domínios da sua competência exclusiva; 
recorda igualmente que o princípio da 
proporcionalidade exige que nenhuma ação 
por parte da União ultrapasse o necessário 
para alcançar os objetivos dos Tratados; 
incentiva a Comissão a avaliar a eficiência 
e a eficácia do procedimento de 
subsidiariedade de modo a identificar as 
suas lacunas e a colmatá-las;

Or. en
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16.6.2021 A9-0191/2

Alteração 2
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jean-Paul Garraud, Jaak Madison
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0191/2021
Mislav Kolakušić
Adequação da regulamentação da UE, a subsidiariedade e a proporcionalidade – Relatório 
sobre «Legislar Melhor», abrangendo os anos de 2017, 2018 e 2019
(2020/2262(INI))

Proposta de resolução
N.º 4-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

 4-A. Recorda que a revisão judicial dos 
atos da UE e dos atos de execução 
nacionais, inclusive a nível nacional, 
constitui parte integrante do princípio da 
subsidiariedade; lamenta, neste contexto, 
a decisão da Comissão de instaurar um 
processo por infração contra a Alemanha 
sobre a alegação de que o Tribunal 
Constitucional alemão violou o princípio 
do primado do Direito da UE ao controlar 
a repartição de competências;

Or. en
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16.6.2021 A9-0191/3

Alteração 3
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jean-Paul Garraud, Jaak Madison
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0191/2021
Mislav Kolakušić
Adequação da regulamentação da UE, a subsidiariedade e a proporcionalidade – Relatório 
sobre «Legislar Melhor», abrangendo os anos de 2017, 2018 e 2019
(2020/2262(INI))

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. É de opinião que todas as propostas 
da Comissão devem ter um impacto 
positivo na vida dos cidadãos, com custos 
proporcionados e suportáveis;

10. É de opinião que todas as propostas 
da Comissão devem ter um impacto 
positivo na vida dos cidadãos, com custos 
mínimos e suportáveis, que devem ser 
suportados, equitativamente, por todos os 
cidadãos e Estados-Membros;

Or. en
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16.6.2021 A9-0191/4

Alteração 4
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jean-Paul Garraud, Jaak Madison
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0191/2021
Mislav Kolakušić
Adequação da regulamentação da UE, a subsidiariedade e a proporcionalidade – Relatório 
sobre «Legislar Melhor», abrangendo os anos de 2017, 2018 e 2019
(2020/2262(INI))

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Recorda que a aplicação do 
princípio «pensar primeiro em pequena 
escala» consagrado na Lei das Pequenas 
Empresas constitui um elemento essencial 
para o teste de proporcionalidade, antes de 
ser apresentada qualquer proposta 
legislativa, e deve ter por objetivo 
assegurar que as vozes das PME sejam 
ouvidas e que os seus interesses sejam 
tidos em conta desde o princípio, a fim de 
criar um ambiente empresarial favorável ao 
desenvolvimento das PME, que constituem 
a espinha dorsal da nossa economia 
europeia;

18. Recorda que a aplicação do 
princípio «pensar primeiro em pequena 
escala» consagrado na Lei das Pequenas 
Empresas constitui um elemento essencial 
para o teste de proporcionalidade, antes de 
ser apresentada qualquer proposta 
legislativa, e deve ter por objetivo 
assegurar que as vozes das PME sejam 
ouvidas e que os seus interesses sejam 
tidos em conta desde o princípio, a fim de 
criar um ambiente empresarial favorável ao 
desenvolvimento das PME, que constituem 
a espinha dorsal da nossa economia 
europeia; sugere que inquéritos realizados 
junto das PME, dos seus proprietários e 
do seu pessoal constituem uma melhor 
avaliação das opiniões das PME do que 
perguntar a opinião de determinados 
grupos de interesses que declaram 
representá-las;

Or. en
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16.6.2021 A9-0191/5

Alteração 5
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jean-Paul Garraud, Jaak Madison
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0191/2021
Mislav Kolakušić
Adequação da regulamentação da UE, a subsidiariedade e a proporcionalidade – Relatório 
sobre «Legislar Melhor», abrangendo os anos de 2017, 2018 e 2019
(2020/2262(INI))

Proposta de resolução
N.º 33

Proposta de resolução Alteração

33. Apoia a consolidação das respostas 
no caso de sete ou mais parlamentos 
nacionais emitirem pareceres 
fundamentados sobre uma das propostas 
legislativas da Comissão, mesmo que não 
tenha sido atingido o limite para iniciar o 
procedimento de «cartão amarelo»;  
considera que tal confere maior 
visibilidade aos pontos de vista dos 
parlamentos nacionais;

33. Apoia a consolidação das respostas 
no caso de sete ou mais parlamentos 
nacionais emitirem pareceres 
fundamentados sobre uma das propostas 
legislativas da Comissão, mesmo que não 
tenha sido atingido o limite para iniciar o 
procedimento de «cartão amarelo»; 
considera que tal confere maior 
visibilidade aos pontos de vista dos 
parlamentos nacionais; salienta que os 
limites, ao abrigo do atual quadro 
jurídico, são demasiado elevados; propõe, 
por conseguinte, que o limite para o 
procedimento de  «cartão amarelo» seja 
reduzido de um terço para um quarto e o 
limite para o procedimento de «cartão 
laranja» seja reduzido de uma maioria 
simples para um terço;

Or. en


