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Alteração 1
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Recorda a importância, para o bom 
funcionamento e a competitividade do 
mercado interno, de instrumentos eficazes 
para legislar melhor que tenham 
plenamente em conta a subsidiariedade e a 
proporcionalidade aquando da elaboração 
de legislação equilibrada com base 
científica, em particular para os 
consumidores e as PME;

1. Recorda a importância, para o bom 
funcionamento, a justiça e a eficácia do 
mercado interno, de instrumentos eficazes 
para legislar melhor que tenham 
plenamente em conta a subsidiariedade e a 
proporcionalidade aquando da elaboração 
de legislação equilibrada com base 
científica e que proteja os europeus, em 
particular os consumidores e as PME; 
lamenta profundamente que tal seja 
raramente o caso, uma vez que o exame 
destes dois critérios, embora exigido pelos 
Tratados, ocupa com frequência apenas 
algumas linhas na apresentação dos atos 
legislativos da UE e se limita a afirmações 
básicas sem qualquer análise;

Or. fr

Alteração 2
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Recorda a importância, para o bom 
funcionamento e a competitividade do 
mercado interno, de instrumentos eficazes 
para legislar melhor que tenham 
plenamente em conta a subsidiariedade e a 
proporcionalidade aquando da elaboração 
de legislação equilibrada com base 
científica, em particular para os 
consumidores e as PME;

1. Recorda a importância, para o bom 
funcionamento e a competitividade do 
mercado interno, de instrumentos eficazes 
para legislar melhor que tenham 
plenamente em conta a subsidiariedade e a 
proporcionalidade aquando da elaboração 
de legislação equilibrada, transparente, 
clara e abrangente, a fim de permitir que 
cada parte compreenda os seus direitos e 
obrigações, nomeadamente através da 
conceção de requisitos adequados em 
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matéria de prestação de informações, 
acompanhamento e avaliação, em 
particular para os consumidores e as PME;

Or. en

Alteração 3
Martin Schirdewan

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Recorda a importância, para o bom 
funcionamento e a competitividade do 
mercado interno, de instrumentos eficazes 
para legislar melhor que tenham 
plenamente em conta a subsidiariedade e a 
proporcionalidade aquando da elaboração 
de legislação equilibrada com base 
científica, em particular para os 
consumidores e as PME;

1. Recorda a importância, para o bom 
funcionamento, a competitividade, a 
sustentabilidade e a justiça do mercado 
interno, de instrumentos eficazes para 
legislar melhor que tenham plenamente em 
conta a subsidiariedade, a transparência e 
a proporcionalidade aquando da elaboração 
de legislação equilibrada com base 
científica, sustentável e inclusiva, em 
particular para os consumidores e as PME;

Or. en

Alteração 4
Leszek Miller, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Alex Agius Saliba

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Recorda a importância, para o bom 
funcionamento e a competitividade do 
mercado interno, de instrumentos eficazes 
para legislar melhor que tenham 
plenamente em conta a subsidiariedade e a 
proporcionalidade aquando da elaboração 
de legislação equilibrada com base 
científica, em particular para os 
consumidores e as PME;

1. Recorda a importância, para o bom 
funcionamento e a competitividade do 
mercado interno, de instrumentos eficazes 
para legislar melhor que tenham 
plenamente em conta a subsidiariedade e a 
proporcionalidade aquando da elaboração 
de legislação equilibrada, clara e 
compreensível, em particular para os 
consumidores e as PME;
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Or. en

Alteração 5
Barbara Thaler, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, 
Arba Kokalari, Romana Tomc

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Recorda a importância, para o bom 
funcionamento e a competitividade do 
mercado interno, de instrumentos eficazes 
para legislar melhor que tenham 
plenamente em conta a subsidiariedade e a 
proporcionalidade aquando da elaboração 
de legislação equilibrada com base 
científica, em particular para os 
consumidores e as PME;

1. (Não se aplica à versão 
portuguesa.)

Or. en

Alteração 6
Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Svenja Hahn

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Recorda a importância, para o bom 
funcionamento e a competitividade do 
mercado interno, de instrumentos eficazes 
para legislar melhor que tenham 
plenamente em conta a subsidiariedade e a 
proporcionalidade aquando da elaboração 
de legislação equilibrada com base 
científica, em particular para os 
consumidores e as PME;

1. Recorda a importância, para o bom 
funcionamento e a competitividade do 
mercado interno, de instrumentos eficazes 
para legislar melhor, que tenham 
plenamente em conta a subsidiariedade e a 
proporcionalidade aquando da elaboração 
de legislação equilibrada com base 
científica, em particular para os 
consumidores e as PME; congratula-se 
com a utilização de instrumentos para 
legislar melhor e a cooperação com 
grupos de reflexão; sublinha a 
necessidade de simplificar estes 
instrumentos e torná-los fáceis de 
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compreender e utilizar pelas partes 
interessadas, bem como de ter em conta a 
avaliação do impacto económico aquando 
da elaboração de legislação que afeta os 
consumidores e as PME; considera que o 
período necessário para a adaptação às 
novas regras e regulamentos para as 
PME deve ser tido em maior 
consideração;

Or. en

Alteração 7
Leszek Miller, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Alex Agius Saliba

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Observa que grande parte das 
principais prioridades legislativas da UE 
para 2017-2019 foram iniciativas 
relacionadas com o mandato da Comissão 
IMCO, sobretudo dedicadas à aplicação 
da Estratégia para o Mercado Único e da 
Estratégia para o Mercado Único Digital, 
centrando-se em regulamentos que 
eliminaram barreiras desnecessárias e 
aproveitaram novas oportunidades para 
benefício dos cidadãos e das empresas; 
considera que as iniciativas que visam um 
mercado interno mais aprofundado e 
justo, mantendo, simultaneamente, um 
nível elevado de proteção dos 
consumidores, devem continuar a ser um 
pilar fundamental da futura programação 
anual;

Or. en

Alteração 8
Eugen Jurzyca, Kosma Złotowski, Adam Bielan
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Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Reitera que a legislação relativa ao 
mercado interno, bem como a restante 
legislação adotada a nível europeu, deve 
ser simples, eficaz e eficiente, 
proporcionar um claro valor acrescentado 
e ser de fácil compreensão, bem como 
produzir todos os benefícios a um custo 
eficaz, sem impor encargos 
administrativos desnecessários aos 
cidadãos ou às empresas;

Or. en

Alteração 9
Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Reitera que os objetivos do 
mercado interno, como a melhoria da 
competitividade, da digitalização, da 
sustentabilidade e da proteção dos 
consumidores, devem assentar numa maior 
utilização de instrumentos de controlo, 
como o programa para a adequação e a 
eficácia da regulamentação (REFIT) e o 
Comité de Controlo da Regulamentação;

2. Reitera que os objetivos do 
mercado interno, como a melhoria da 
competitividade, da digitalização, da 
sustentabilidade e da proteção dos 
consumidores, devem assentar numa maior 
utilização de instrumentos de controlo, 
congratula-se com a utilização destes 
instrumentos, como o programa para a 
adequação e a eficácia da regulamentação 
(REFIT), o Comité de Controlo da 
Regulamentação para o período de 2017-
2019, e salienta a importância de uma 
maior utilização dos instrumentos de 
controlo, reforçando-os e aperfeiçoando-
os, como a Plataforma para o Futuro 
(F4F) ou outras plataformas específicas;

Or. en
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Alteração 10
Martin Schirdewan

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Reitera que os objetivos do 
mercado interno, como a melhoria da 
competitividade, da digitalização, da 
sustentabilidade e da proteção dos 
consumidores, devem assentar numa maior 
utilização de instrumentos de controlo, 
como o programa para a adequação e a 
eficácia da regulamentação (REFIT) e o 
Comité de Controlo da Regulamentação;

2. Reitera que os objetivos do 
mercado interno, como a melhoria da 
competitividade, da digitalização, da 
sustentabilidade e da proteção dos 
consumidores, devem assentar numa maior 
utilização de instrumentos de controlo, 
garantindo, ao mesmo tempo, que o 
«método comunitário» é respeitado e que 
o Parlamento Europeu está devidamente 
envolvido nos processos de controlo;

Or. en

Alteração 11
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Reitera que os objetivos do 
mercado interno, como a melhoria da 
competitividade, da digitalização, da 
sustentabilidade e da proteção dos 
consumidores, devem assentar numa maior 
utilização de instrumentos de controlo, 
como o programa para a adequação e a 
eficácia da regulamentação (REFIT) e o 
Comité de Controlo da Regulamentação;

2. Reitera que os objetivos do 
mercado interno, como a melhoria da 
competitividade, da digitalização, da 
sustentabilidade, da segurança, da 
autonomia, da resiliência, da justiça e da 
proteção dos consumidores, devem 
assentar numa maior utilização de 
instrumentos de acompanhamento, como o 
programa para a adequação e a eficácia da 
regulamentação (REFIT) e o Comité de 
Controlo da Regulamentação;

Or. fr

Alteração 12
Eugen Jurzyca, Kosma Złotowski, Adam Bielan
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Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Reitera que os objetivos do 
mercado interno, como a melhoria da 
competitividade, da digitalização, da 
sustentabilidade e da proteção dos 
consumidores, devem assentar numa maior 
utilização de instrumentos de controlo, 
como o programa para a adequação e a 
eficácia da regulamentação (REFIT) e o 
Comité de Controlo da Regulamentação;

2. Reitera que os objetivos do 
mercado interno, como a melhoria da 
competitividade, da digitalização, da 
sustentabilidade e da proteção e do bem-
estar dos consumidores, devem assentar 
numa maior utilização de instrumentos de 
controlo, como o programa para a 
adequação e a eficácia da regulamentação 
(REFIT) e o Comité de Controlo da 
Regulamentação;

Or. en

Alteração 13
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Reitera que os objetivos do 
mercado interno, como a melhoria da 
competitividade, da digitalização, da 
sustentabilidade e da proteção dos 
consumidores, devem assentar numa maior 
utilização de instrumentos de controlo, 
como o programa para a adequação e a 
eficácia da regulamentação (REFIT) e o 
Comité de Controlo da Regulamentação;

2. Reitera que os objetivos do 
mercado interno, como a melhoria da 
competitividade, da digitalização, da 
sustentabilidade e da proteção dos 
consumidores, devem assentar numa maior 
utilização de instrumentos de controlo, 
como o programa para a adequação e a 
eficácia da regulamentação (REFIT) e o 
Comité de Controlo da Regulamentação; 
realça que esses instrumentos devem ter 
em conta os impactos económicos, 
ambientais, sociais e relacionados com o 
género, de uma forma integrada e 
equilibrada, e utilizar análises  
qualitativas e quantitativas, bem como dar 
resposta aos custos da falta de 
harmonização a nível da UE;

Or. en
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Alteração 14
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Salienta, além disso, que as 
avaliações de impacto são um instrumento 
que contribui para a tomada de decisões 
informadas no processo de tomada de 
decisões legislativas e não devem conduzir 
a atrasos indevidos na tomada de decisões 
nem dificultar as decisões políticas, num 
contexto de transição ecológica e digital, 
em resposta aos desafios globais; reitera 
que é crucial assegurar que qualquer 
recurso à corregulação ou à 
autorregulação seja sempre coerente com 
os princípios fundamentais da UE, como 
o princípio da precaução, a legislação da 
UE neste domínio, e que sejam cumpridos 
os critérios da transparência e da 
responsabilização; solicita que estes 
mecanismos não sejam aplicáveis nos 
casos em que estejam em causa os direitos 
e a segurança dos consumidores;

Or. en

Alteração 15
Eugen Jurzyca, Kosma Złotowski, Adam Bielan

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Lamenta que o acompanhamento 
dos esforços do programa «Legislar 
Melhor» por parte da Comissão tenha 
incidido, principalmente, nos resultados 
do sistema; solicita à Comissão que 
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examine se os objetivos, como a melhoria 
dos resultados políticos, a redução dos 
custos, a melhoria da execução, a análise 
custo-benefício e a utilização de 
prestações sociais líquidas agregadas para 
ilustrar o desempenho do sistema 
regulamentar, foram alcançados pelo 
facto de se terem utilizado os 
instrumentos do programa  «Legislar 
Melhor»;

Or. en

Alteração 16
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Sublinha que as PME, em 
particular, irão continuar a ser afetadas 
pelas consequências graves da pandemia de 
COVID-19 e precisam de mais 
flexibilidade para reagir rapidamente às 
exigências em constante mutação da nossa 
economia; reitera que a redução da 
burocracia, o princípio «pensar primeiro 
em pequena escala» e a promoção de uma 
sociedade que valoriza o 
empreendedorismo devem ser prioridades 
da legislação relativa ao mercado interno;

3. Sublinha que as PME, em 
particular, irão continuar a ser afetadas 
pelas consequências graves da pandemia de 
COVID-19 e precisam de apoio específico 
para reagir rapidamente às exigências em 
constante mutação da nossa economia; 
reitera que a simplificação dos processos 
administrativos, a fim de evitar encargos 
injustificados a este respeito, o princípio 
«pensar primeiro em pequena escala» e a 
promoção de uma sociedade que valoriza o 
empreendedorismo devem ser prioridades 
da legislação relativa ao mercado interno, 
assegurando, simultaneamente, um 
elevado nível de proteção dos 
consumidores;

Or. en

Alteração 17
Eugen Jurzyca, Kosma Złotowski, Adam Bielan
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Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Sublinha que as PME, em 
particular, irão continuar a ser afetadas 
pelas consequências graves da pandemia de 
COVID-19 e precisam de mais 
flexibilidade para reagir rapidamente às 
exigências em constante mutação da nossa 
economia; reitera que a redução da 
burocracia, o princípio «pensar primeiro 
em pequena escala» e a promoção de uma 
sociedade que valoriza o 
empreendedorismo devem ser prioridades 
da legislação relativa ao mercado interno;

3. Sublinha que as PME, em 
particular, irão continuar a ser afetadas 
pelas consequências graves da pandemia de 
COVID-19 e precisam de mais 
flexibilidade para reagir rapidamente às 
exigências em constante mutação da nossa 
economia; reitera que a redução da 
burocracia, o princípio «pensar primeiro 
em pequena escala», a tomada de decisões 
de forma transparente, a coordenação das 
políticas a nível da União e a nível 
nacional e a promoção de uma sociedade 
que valoriza o empreendedorismo devem 
ser prioridades da legislação relativa ao 
mercado interno;

Or. en

Alteração 18
Leszek Miller, Maria Grapini, Alex Agius Saliba, Marc Angel

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Sublinha que as PME, em 
particular, irão continuar a ser afetadas 
pelas consequências graves da pandemia de 
COVID-19 e precisam de mais 
flexibilidade para reagir rapidamente às 
exigências em constante mutação da nossa 
economia; reitera que a redução da 
burocracia, o princípio «pensar primeiro 
em pequena escala» e a promoção de uma 
sociedade que valoriza o 
empreendedorismo devem ser prioridades 
da legislação relativa ao mercado interno;

3. Sublinha que as PME, em 
particular, irão continuar a ser afetadas 
pelas consequências graves da pandemia de 
COVID-19 e precisam de mais 
flexibilidade para reagir rapidamente às 
exigências em constante mutação da nossa 
economia; reitera que a redução de 
encargos administrativos desnecessários, 
o princípio «pensar primeiro em pequena 
escala» e a promoção de uma sociedade 
que valoriza o empreendedorismo, 
assegurando, simultaneamente, um 
elevado nível de proteção dos 
consumidores, devem ser prioridades da 
legislação relativa ao mercado interno;
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Or. en

Alteração 19
Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Svenja Hahn

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Sublinha que as PME, em 
particular, irão continuar a ser afetadas 
pelas consequências graves da pandemia de 
COVID-19 e precisam de mais 
flexibilidade para reagir rapidamente às 
exigências em constante mutação da nossa 
economia; reitera que a redução da 
burocracia, o princípio «pensar primeiro 
em pequena escala» e a promoção de uma 
sociedade que valoriza o 
empreendedorismo devem ser prioridades 
da legislação relativa ao mercado interno;

3. Sublinha que as PME, em 
particular, irão continuar a ser afetadas 
pelas consequências graves da pandemia de 
COVID-19 e de outros acontecimentos 
imprevistos com um impacto económico 
grave e precisam de mais flexibilidade para 
reagir rapidamente às exigências em 
constante mutação da nossa economia; 
reitera que a redução da burocracia, o 
princípio «pensar primeiro em pequena 
escala» e a promoção de uma sociedade 
que valoriza o empreendedorismo devem 
ser prioridades da legislação relativa ao 
mercado interno;

Or. en

Alteração 20
Martin Schirdewan

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Sublinha que as PME, em 
particular, irão continuar a ser afetadas 
pelas consequências graves da pandemia de 
COVID-19 e precisam de mais 
flexibilidade para reagir rapidamente às 
exigências em constante mutação da nossa 
economia; reitera que a redução da 
burocracia, o princípio «pensar primeiro 
em pequena escala» e a promoção de uma 
sociedade que valoriza o 

3. Sublinha que as PME, em 
particular, irão continuar a ser afetadas 
pelas consequências graves da pandemia de 
COVID-19 e precisam de mais 
flexibilidade para reagir rapidamente às 
exigências em constante mutação da nossa 
economia; reitera que, para além da 
redução da burocracia, o princípio «pensar 
primeiro em pequena escala», juntamente 
com objetivos sustentáveis e inclusivos, 
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empreendedorismo devem ser prioridades 
da legislação relativa ao mercado interno;

devem ser prioridades da legislação 
relativa ao mercado interno;

Or. en

Alteração 21
Leszek Miller, Maria Grapini, Brando Benifei, Alex Agius Saliba

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Sublinha a necessidade de 
promover o diálogo e a consulta com as 
partes interessadas, incluindo as 
empresas, o que contribui para a 
aplicação do teste PME;

Or. en

Alteração 22
Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Insta as autoridades dos Estados-
Membros a nível nacional e regional e as 
partes interessadas a envolverem-se mais 
profundamente numa fase inicial do 
processo de tomada de decisão, com 
controlos da subsidiariedade e da 
proporcionalidade e avaliações dos 
encargos administrativos da legislação da 
UE; exorta ainda os Estados-Membros a 
garantirem uma transposição, 
implementação e aplicação rápida e 
coerente da legislação e a evitarem a 
«sobrerregulação», que pode comprometer 
o bom funcionamento do mercado interno;

4. Insta as autoridades dos Estados-
Membros a nível nacional e regional e as 
partes interessadas a envolverem-se mais 
profundamente numa fase inicial do 
processo de tomada de decisão, utilizando 
os instrumentos existentes a nível das 
instituições europeias, das associações 
profissionais e setoriais, com controlos da 
subsidiariedade e da proporcionalidade e 
avaliações dos encargos administrativos da 
legislação da UE; exorta ainda os Estados-
Membros a garantirem uma transposição, 
implementação e aplicação rápida e 
coerente da legislação e a evitarem a 
«sobrerregulação», que pode comprometer 
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o bom funcionamento do mercado interno;

Or. en

Alteração 23
Martin Schirdewan

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Insta as autoridades dos Estados-
Membros a nível nacional e regional e as 
partes interessadas a envolverem-se mais 
profundamente numa fase inicial do 
processo de tomada de decisão, com 
controlos da subsidiariedade e da 
proporcionalidade e avaliações dos 
encargos administrativos da legislação da 
UE; exorta ainda os Estados-Membros a 
garantirem uma transposição, 
implementação e aplicação rápida e 
coerente da legislação e a evitarem a 
«sobrerregulação», que pode 
comprometer o bom funcionamento do 
mercado interno;

4. Insta as autoridades dos Estados-
Membros a nível nacional e regional e as 
partes interessadas a envolverem-se mais 
profundamente numa fase inicial do 
processo de tomada de decisão, com 
controlos da subsidiariedade e da 
proporcionalidade da legislação da UE; 
exorta ainda os Estados-Membros a 
garantirem uma transposição, 
implementação e aplicação rápida e 
coerente da legislação;

Or. en

Alteração 24
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Insta as autoridades dos Estados-
Membros a nível nacional e regional e as 
partes interessadas a envolverem-se mais 
profundamente numa fase inicial do 
processo de tomada de decisão, com 
controlos da subsidiariedade e da 

4. Insta as autoridades dos Estados-
Membros a nível nacional e regional e as 
partes interessadas pertinentes, como as 
organizações de consumidores, a 
sociedade civil, os representantes das 
empresas e as organizações ambientais, a 
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proporcionalidade e avaliações dos 
encargos administrativos da legislação da 
UE; exorta ainda os Estados-Membros a 
garantirem uma transposição, 
implementação e aplicação rápida e 
coerente da legislação e a evitarem a 
«sobrerregulação», que pode 
comprometer o bom funcionamento do 
mercado interno;

envolverem-se mais profundamente numa 
fase inicial do processo de tomada de 
decisão, a fim de cumprirem obrigações 
claras, transparentes e eficientes, e 
salienta, por conseguinte, a importância 
de participarem nas consultas públicas 
organizadas pela Comissão;  exorta ainda 
os Estados-Membros a garantirem uma 
transposição, implementação e aplicação 
rápida e coerente da legislação;

Or. en

Alteração 25
Leszek Miller, Maria Grapini, Brando Benifei, Alex Agius Saliba

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Insta as autoridades dos Estados-
Membros a nível nacional e regional e as 
partes interessadas a envolverem-se mais 
profundamente numa fase inicial do 
processo de tomada de decisão, com 
controlos da subsidiariedade e da 
proporcionalidade e avaliações dos 
encargos administrativos da legislação da 
UE; exorta ainda os Estados-Membros a 
garantirem uma transposição, 
implementação e aplicação rápida e 
coerente da legislação e a evitarem a 
«sobrerregulação», que pode 
comprometer o bom funcionamento do 
mercado interno;

4. Insta as autoridades dos Estados-
Membros a nível nacional e regional e as 
partes interessadas a envolverem-se mais 
profundamente numa fase inicial do 
processo de tomada de decisão, com 
controlos da subsidiariedade e da 
proporcionalidade e avaliações dos 
encargos administrativos da legislação da 
UE; exorta ainda os Estados-Membros a 
garantirem uma transposição, 
implementação e aplicação rápida e 
coerente da legislação;

Or. en

Alteração 26
Eugen Jurzyca, Kosma Złotowski, Adam Bielan

Projeto de parecer
N.º 4
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Projeto de parecer Alteração

4. Insta as autoridades dos Estados-
Membros a nível nacional e regional e as 
partes interessadas a envolverem-se mais 
profundamente numa fase inicial do 
processo de tomada de decisão, com 
controlos da subsidiariedade e da 
proporcionalidade e avaliações dos 
encargos administrativos da legislação da 
UE; exorta ainda os Estados-Membros a 
garantirem uma transposição, 
implementação e aplicação rápida e 
coerente da legislação e a evitarem a 
«sobrerregulação», que pode comprometer 
o bom funcionamento do mercado interno;

4. Insta as autoridades dos Estados-
Membros a nível nacional e regional e as 
partes interessadas a envolverem-se mais 
profundamente numa fase inicial do 
processo de tomada de decisão, com 
controlos da subsidiariedade e da 
proporcionalidade e avaliações dos 
encargos administrativos da legislação da 
UE; exorta ainda os Estados-Membros a 
garantirem uma transposição, 
implementação e aplicação rápida e 
coerente da legislação e a evitarem a 
«sobrerregulação», que pode comprometer 
o bom funcionamento do mercado interno; 
insta a Comissão a fornecer orientações 
aos Estados-Membros sobre a forma de 
simplificar regras desnecessariamente 
complexas e/ou onerosas para o mercado 
interno e evitar a «sobrerregulação»;

Or. en

Alteração 27
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Salienta que, embora os encargos 
administrativos desnecessários devam ser 
evitados na conceção, transposição e 
execução dos atos da UE, tal não deve 
traduzir-se na desregulamentação ou na 
«ausência de regulamentação», nem 
impedir os Estados-Membros de 
manterem ou tomarem medidas mais 
ambiciosas e de adotarem normas sociais, 
ambientais e de proteção dos 
consumidores mais exigentes, nos casos 
em que a legislação da União defina 
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apenas normas mínimas;

Or. en

Alteração 28
Leszek Miller, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Alex Agius Saliba, Marc Angel

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Considera que na execução e 
transposição dos atos da UE, deve 
distinguir-se claramente entre os casos de 
«sobrerregulação», em que os Estados-
Membros introduzem requisitos 
administrativos adicionais, não 
relacionados com a legislação da UE, e a 
fixação de normas mais exigentes que 
ultrapassam as normas mínimas a nível 
da UE em termos de proteção do ambiente 
e dos consumidores, cuidados de saúde e 
segurança alimentar;

Or. en

Alteração 29
Eugen Jurzyca, Kosma Złotowski, Adam Bielan

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Congratula-se com o compromisso 
da Comissão de introduzir o princípio de 
«one in, one out», com vista à redução da 
burocracia também para as empresas no 
mercado interno; solicita à Comissão que 
apresente um relatório anual sobre a 
redução dos encargos no mercado 
interno, de fácil leitura, com a estimativa 
da redução dos custos e uma alteração do 
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número e da dimensão da legislação;

Or. en

Alteração 30
Eugen Jurzyca, Kosma Złotowski, Adam Bielan

Projeto de parecer
N.º 4-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-B. Observa que a elaboração de 
políticas da UE confere um valor à 
integração da UE difícil de quantificar; 
insta a Comissão a clarificar a definição 
do valor acrescentado da UE de uma 
proposta legislativa e a abordagem de 
como as instituições da UE devem medir o 
valor acrescentado da UE para 
demonstrar um benefício suplementar do 
esforço coletivo a nível da UE, em 
comparação com a ação dos Estados-
Membros;

Or. en

Alteração 31
Leszek Miller, Maria Grapini, Alex Agius Saliba

Projeto de parecer
N.º 4-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-B. Congratula-se com os contributos 
recebidos dos parlamentos nacionais 
sobre iniciativas relacionadas com «Um 
Novo Acordo para os Consumidores» e 
«Um processo legislativo mais eficiente 
para o mercado único»;

Or. en
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Alteração 32
Eugen Jurzyca, Kosma Złotowski, Adam Bielan

Projeto de parecer
N.º 4-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-C. Considera que a qualidade dos 
esforços de análise é frequentemente 
afetada por um acompanhamento 
insuficiente e uma falta de dados 
comparáveis a nível da UE; observa que o 
requisito de recolha de dados é muitas 
vezes considerado dispendioso e um 
encargo administrativo pelos Estados-
Membros, especialmente para as 
empresas, sendo, por conseguinte, 
abandonado durante o processo 
legislativo; solicita à Comissão que inclua 
nas propostas legislativas métodos de 
recolha de dados e de acompanhamento 
eficazes em termos de custos e orientados 
para os resultados; 

Or. en

Alteração 33
Leszek Miller, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Alex Agius Saliba, Marc Angel

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Adverte para o facto de a legislação 
que aumenta os encargos administrativos 
afetar consideravelmente as PME e os 
consumidores, prejudicando a 
competitividade e impedindo que se tire 
pleno partido do potencial do mercado 
único; insta a Comissão, com vista a 
fornecer dados sobre o valor acrescentado 
da ação da UE e os seus custos e 
benefícios, a reforçar o balanço de 
qualidade relativamente às PME.

5. Adverte para o facto de a legislação 
que aumenta os encargos administrativos 
desnecessários poder afetar as PME e os 
consumidores, prejudicando a 
competitividade e impedindo que se tire 
pleno partido do potencial do mercado 
único; salienta ainda que a redução dos 
encargos administrativos não implica, 
necessariamente, desregulamentação e, 
em caso de ocorrência, não deve 
comprometer a proteção do ambiente e 
dos consumidores, os cuidados de saúde e 
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a segurança alimentar; relembra que, 
embora se devam evitar encargos 
administrativos desnecessários 
suplementares, tal não deve impedir os 
Estados-Membros de manterem ou 
tomarem medidas mais ambiciosas e de 
adotarem normas sociais, ambientais e de 
proteção dos consumidores mais 
exigentes, nos casos em que a legislação 
da UE defina apenas normas mínimas; 
insta a Comissão, com vista a fornecer 
dados sobre o valor acrescentado da ação 
da UE e os seus custos e benefícios, a 
reforçar o balanço de qualidade 
relativamente às PME.

Or. en

Alteração 34
Brando Benifei, Leszek Miller

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Adverte para o facto de a 
legislação que aumenta os encargos 
administrativos afetar consideravelmente 
as PME e os consumidores, prejudicando 
a competitividade e impedindo que se tire 
pleno partido do potencial do mercado 
único; insta a Comissão, com vista a 
fornecer dados sobre o valor acrescentado 
da ação da UE e os seus custos e 
benefícios, a reforçar o balanço de 
qualidade relativamente às PME.

5. Observa que as microempresas e 
as PME devem estar sujeitas a obrigações 
proporcionadas, tendo em conta as suas 
especificidades e características setoriais, 
e incentiva a Comissão a adotar medidas 
de execução rigorosas para limitar a 
fragmentação do mercado, eliminar 
obstáculos injustificados ao mercado e 
assegurar condições de concorrência 
equitativas através da utilização de todos 
os instrumentos disponíveis, a fim de 
evitar limitar a escolha dos consumidores, 
prejudicando a competitividade e 
impedindo que se tire pleno partido do 
potencial do mercado único; insta a 
Comissão, com vista a fornecer dados 
sobre o valor acrescentado da ação da UE e 
os seus custos e benefícios, a reforçar o 
balanço de qualidade relativamente às 
PME.
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Or. en

Alteração 35
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Adverte para o facto de a 
legislação que aumenta os encargos 
administrativos afetar consideravelmente 
as PME e os consumidores, prejudicando a 
competitividade e impedindo que se tire 
pleno partido do potencial do mercado 
único; insta a Comissão, com vista a 
fornecer dados sobre o valor acrescentado 
da ação da UE e os seus custos e 
benefícios, a reforçar o balanço de 
qualidade relativamente às PME.

5. Observa que a legislação que 
resulta em encargos administrativos 
desnecessários pode afetar as PME e os 
consumidores; insta a Comissão a ter mais 
em conta o impacto da legislação e das 
iniciativas administrativas futuras nas 
PME, com vista a estabelecer obrigações 
claras e equilibradas, identificando, 
simultaneamente, o apoio específico a 
prestar, e a aplicar o «princípio de pensar 
primeiro em pequena escala» na sua 
elaboração de políticas para avaliar o 
impacto da futura legislação nas PME;

Or. en

Alteração 36
Martin Schirdewan

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Adverte para o facto de a legislação 
que aumenta os encargos administrativos 
afetar consideravelmente as PME e os 
consumidores, prejudicando a 
competitividade e impedindo que se tire 
pleno partido do potencial do mercado 
único; insta a Comissão, com vista a 
fornecer dados sobre o valor acrescentado 
da ação da UE e os seus custos e 
benefícios, a reforçar o balanço de 

5. Adverte para o facto de a legislação 
que aumenta os encargos administrativos, 
de forma injustificada e 
desproporcionada, afetar 
consideravelmente as PME e os 
consumidores, prejudicando a 
competitividade e impedindo que se tire 
pleno partido do potencial do mercado 
único; insta a Comissão, com vista a 
fornecer dados sobre o valor acrescentado 
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qualidade relativamente às PME. da ação da UE e a agenda para legislar 
melhor, bem como os seus custos e 
benefícios, a reforçar o balanço de 
qualidade relativamente às PME.

Or. en

Alteração 37
Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi, Virginie Joron

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Adverte para o facto de a 
legislação que aumenta os encargos 
administrativos afetar consideravelmente 
as PME e os consumidores, prejudicando 
a competitividade e impedindo que se tire 
pleno partido do potencial do mercado 
único; insta a Comissão, com vista a 
fornecer dados sobre o valor acrescentado 
da ação da UE e os seus custos e 
benefícios, a reforçar o balanço de 
qualidade relativamente às PME.

5. Adverte que um dos objetivos de 
uma boa legislação deve ser reduzir os 
encargos administrativos impostos às PME 
e aos consumidores, sem, no entanto, 
comprometer o funcionamento justo e 
eficaz do mercado único ou impedir que 
se tire pleno partido do seu potencial; insta 
a Comissão, com vista a fornecer dados 
sobre o valor acrescentado da ação da UE e 
os seus custos e benefícios, a reforçar o 
balanço de qualidade relativamente às 
PME.

Or. fr

Alteração 38
Barbara Thaler, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Arba Kokalari, Maria da Graça Carvalho, 
Romana Tomc

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Salienta que os elementos da 
subsidiariedade e da proporcionalidade 
devem ser tidos em conta como condições 
prévias importantes na conceção de uma 
eventual legislação futura da UE; uma 
vez estabelecido o valor acrescentado da 
UE, este deve refletir, de forma coerente, 
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a integração do mercado e a ambição 
transfronteiriça, a necessidade de reduzir 
os obstáculos regulamentares e 
administrativos e a necessidade de estar 
preparado para o futuro; relembra que 
uma regra harmonizada a nível europeu 
reduz, geralmente, os encargos 
administrativos em todos os Estados-
Membros, uma vez que substitui 27 regras 
diferentes, reduzindo a fragmentação do 
mercado interno;

Or. en

Alteração 39
Martin Schirdewan

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Lamenta que, com a agenda para 
legislar melhor, os critérios de avaliação, 
monitorização, acompanhamento e 
prestação de informações tenham 
aumentado, de forma desproporcionada, 
bem como o número de estruturas de 
apoio e processos de consulta; manifesta 
a sua preocupação, a este respeito, com o 
facto de, segundo a própria Comissão, 
entre 150 e 280 funcionários equivalentes 
a tempo inteiro serem destacados para 
atividades relacionadas com a melhoria 
da regulamentação e serem apoiados por 
contratantes externos que prestam 
serviços num montante de entre 10 a 37 
milhões de euros por ano;

Or. en

Alteração 40
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE
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Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Relembra que a transparência e a 
publicidade de um processo legislativo em 
curso são inerentes ao processo legislativo 
e podem, por conseguinte, ser aplicadas 
ao acesso a documentos para os trílogos, 
tal como estabelecido pelo TJUE na sua 
jurisprudência; acrescenta, além disso, 
que a abertura e a transparência 
conferem uma maior legitimidade e 
confiança no processo legislativo 
democrático da União Europeia;

Or. en

Alteração 41
Eugen Jurzyca, Kosma Złotowski, Adam Bielan

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Salienta que a regulamentação 
excessiva cria obstáculos ao mercado 
interno; insta a Comissão a efetuar um 
estudo para medir e quantificar os 
potenciais benefícios da 
desregulamentação e da simplificação do 
ambiente regulamentar para a União e 
para cada Estado-Membro e a 
recomendar  melhorias para cada Estado-
Membro com base nas melhores práticas 
identificadas;

Or. en

Alteração 42
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş
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Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Congratula-se com o facto de as 
avaliações de impacto da Comissão 
tentarem abranger uma vasta e 
abrangente gama de impactos potenciais 
no mercado único; considera, no entanto, 
que o sistema pode ainda ser reforçado, 
melhorando a sua transparência e 
responsabilização perante o Parlamento 
Europeu;

Or. en

Alteração 43
Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Svenja Hahn

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Congratula-se com a criação do 
balcão único para as PME e apela a 
novas medidas para aumentar a 
sensibilização do público para as mesmas 
e utilizar este instrumento para 
simplificar a participação das PME num 
mercado único aberto sem barreiras 
legislativas ou linguísticas;

Or. en

Alteração 44
Barbara Thaler, Arba Kokalari, Edina Tóth, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Maria da 
Graça Carvalho, Romana Tomc

Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)
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Projeto de parecer Alteração

5-B. Relembra que a inovação digital se 
desenvolve rapidamente e que os 
empresários estão a impulsionar a agenda 
digital; é, por conseguinte, fundamental 
estabelecer regras preparadas para o 
futuro que sejam digitais por definição e 
que mantenham o ritmo da inovação 
digital; insta a Comissão a ter sempre em 
conta os elementos digitais preparados 
para o futuro ao avaliar a subsidiariedade 
e a proporcionalidade na legislação 
relativa ao mercado interno e nas 
respetivas avaliações de impacto;

Or. en

Alteração 45
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-B. Considera que a Comissão deve 
utilizar ainda a avaliação ex ante e as 
avaliações de impacto provisórias que 
acompanham as comunicações e as 
estratégias no processo legislativo, a fim 
de fornecer uma análise pormenorizada e 
preliminar das suas  consequências para 
o funcionamento do mercado único, 
formando, assim, um processo inteligível 
e coerente para estimular o crescimento e 
a competitividade na UE;

Or. en

Alteração 46
Eugen Jurzyca, Kosma Złotowski, Adam Bielan
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Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-B. Observa que, em especial, o 
comércio de serviços é fortemente afetado 
pelas medidas restritivas; congratula-se 
com o estudo da Comissão, de 2017, sobre 
o indicador de restritividade para os 
serviços profissionais; exorta a Comissão 
a atualizar regularmente o indicador 
PRO-SERV, a fim de comparar as 
tendências das regras nacionais e 
identificar as melhores práticas;

Or. en

Alteração 47
Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Svenja Hahn

Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-B. Relembra a importância de utilizar 
grupos de reflexão a nível europeu na 
elaboração de nova legislação; salienta a 
necessidade de melhorar o processo 
legislativo através da criação de 
ambientes de testagem da 
regulamentação, tendo igualmente em 
conta os estudos e a experiência dos 
especialistas envolvidos a diferentes 
níveis;

Or. en

Alteração 48
Martin Schirdewan

Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)
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Projeto de parecer Alteração

5-B. Lamenta que, com a agenda para 
legislar melhor, alguns processos de 
tomada de decisão se tenham tornado 
menos transparentes e sejam controlados 
por menos pessoas;

Or. en

Alteração 49
Eugen Jurzyca, Kosma Złotowski, Adam Bielan

Projeto de parecer
N.º 5-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-C. Insta a Comissão a preparar uma 
avaliação de impacto de todas as 
propostas no Programa de Trabalho da 
Comissão; relembra que, em 19,5 % das 
propostas, a Comissão declarou não ser 
necessária uma avaliação de impacto e 
que mais 8,5 % das propostas tinham 
exceções no sentido de não se efetuar uma 
avaliação de impacto entre 2015 e 2018; 
lamenta que em dois terços dos casos 
analisados tenha havido dúvidas sobre se 
as explicações eram suficientes ou 
adequadas; insta a Comissão a alargar o 
mandato do Comité de Controlo da 
Regulamentação à validação das 
explicações da Comissão por não 
apresentar avaliações de impacto;

Or. en

Alteração 50
Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Svenja Hahn

Projeto de parecer
N.º 5-C (novo)
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Projeto de parecer Alteração

5-C. Congratula-se com a utilização 
dos princípios «one in, one out» e «pensar 
primeiro em pequena escala», que 
garantem que a legislação não 
regulamenta excessivamente o mercado 
único, acrescentando encargos 
desnecessários às PME, e sublinha a 
necessidade de dar prioridade a estes 
princípios durante o processo legislativo;

Or. en

Alteração 51
Barbara Thaler, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, 
Arba Kokalari, Romana Tomc

Projeto de parecer
N.º 5-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-C. Realça que a legislação da UE tem 
de se basear sempre, firmemente, em 
dados científicos e considera que deve ser 
aplicado um conjunto de indicadores para 
identificar todos os custos da plena 
conformidade de um novo ato legislativo, 
a fim de avaliar melhor o seu impacto;

Or. en

Alteração 52
Barbara Thaler, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, 
Arba Kokalari, Romana Tomc

Projeto de parecer
N.º 5-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-D. Sublinha que, segundo os três 
relatórios da Comissão, de 2017, 2018 e 
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2019, sobre a aplicação dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade, é 
necessário melhorar a qualidade das 
avaliações de impacto no que diz respeito 
a ambos os elementos; a subsidiariedade e 
a proporcionalidade são condições prévias 
importantes para uma legislação da UE 
eficaz e equilibrada que possa ser 
benéfica para o bom funcionamento do 
mercado interno;

Or. en

Alteração 53
Eugen Jurzyca, Kosma Złotowski, Adam Bielan

Projeto de parecer
N.º 5-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-D. Relembra o acórdão do TJUE no 
processo T-540/15, segundo o qual as 
instituições europeias devem, em 
princípio, conceder  acesso, mediante 
pedido específico, a documentos relativos 
aos trílogos em curso; regista o encargo 
administrativo de solicitar, 
especificamente, cada documento de 
quatro colunas; insta o Parlamento, o 
Conselho e a Comissão a publicarem, 
automaticamente, todos os documentos 
para melhorar a confiança dos cidadãos 
na União e no mercado único;

Or. en

Alteração 54
Eugen Jurzyca, Kosma Złotowski, Adam Bielan

Projeto de parecer
N.º 5-E (novo)
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Projeto de parecer Alteração

5-E. Insta a Comissão a ter plenamente 
em conta as recomendações do Tribunal 
de Contas no sentido de melhorar a base 
factual para a tomada de decisões, 
promover, acompanhar e fazer cumprir a 
execução e a aplicação do Direito da UE; 
relembra os principais desafios 
identificados pelo TCE, incluindo (i) 
dados e elementos de prova de boa 
qualidade e atempados que apoiem a 
consulta e a avaliação de impacto antes de 
serem tomadas decisões, (ii) 
desenvolvimento de um quadro de 
supervisão global com prioridades de 
execução e parâmetros de referência para 
o tratamento de processos de infração, 
(iii) melhoria da transparência do 
processo legislativo, por exemplo, 
tornando as atividades de consulta mais 
visíveis e acessíveis;

Or. en

Alteração 55
Barbara Thaler, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, 
Arba Kokalari, Romana Tomc

Projeto de parecer
N.º 5-E (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-E. Realça que todas as medidas 
regulamentares da UE devem ser sempre 
acompanhadas de avaliações de impacto 
universais que tenham em conta, de 
forma eficaz e exaustiva, os princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade; 
salienta que só as medidas 
regulamentares baseadas em melhores 
avaliações de impacto podem ser 
benéficas tanto para os consumidores 
como para as empresas no mercado 
interno e podem desencadear a inovação, 
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incentivar os investimentos, reforçar a 
competitividade europeia e, em última 
instância, contribuir para reforçar a 
proteção dos consumidores; salienta 
ainda que a melhoria das avaliações de 
impacto deve reforçar, claramente, o 
elemento do balanço de qualidade das 
PME;

Or. en

Alteração 56
Barbara Thaler, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, 
Arba Kokalari, Romana Tomc

Projeto de parecer
N.º 5-F (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-F. Salienta que todas as avaliações de 
impacto, avaliações e balanços de 
qualidade devem efetuar uma análise da 
subsidiariedade e da proporcionalidade; é 
fundamental, no que diz respeito à 
subsidiariedade, avaliar se a ação a nível 
nacional, regional ou local é suficiente 
para alcançar os objetivos visados e se a 
ação a nível da UE proporcionaria valor 
acrescentado em comparação com a ação 
a nível nacional; é fundamental, no que 
diz respeito à proporcionalidade, que o 
conteúdo e a forma da ação da UE não 
excedam o que é necessário para atingir 
os objetivos prosseguidos, assegurando 
que a abordagem escolhida e a 
intensidade da ação regulamentar são 
necessárias à realização dos seus 
objetivos; insta a Comissão a tomar novas 
medidas no sentido de efetuar avaliações 
de impacto independentes adequadas e de 
melhorar a qualidade da análise acima 
referida, a fim de tornar a legislação da 
UE relativa ao mercado interno mais 
eficaz;
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Or. en

Alteração 57
Eugen Jurzyca, Kosma Złotowski, Adam Bielan

Projeto de parecer
N.º 5-F (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-F. Observa que, de acordo com as 
análises de qualidade da avaliação de 
impacto do Tribunal de Contas, em 2018, 
dois dos dez elementos de qualidade 
permaneciam abaixo do nível aceitável, 
mesmo depois de os serviços da Comissão 
reverem as suas avaliações de impacto;

Or. en

Alteração 58
Eugen Jurzyca, Kosma Złotowski, Adam Bielan

Projeto de parecer
N.º 5-G (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-G. Lamenta as insuficiências 
persistentes das avaliações de impacto, 
que incluem uma tendência para 
justificar uma opção predeterminada, 
uma fraca definição dos problemas e uma 
concentração nas ações que a Comissão 
pretende efetuar e não nos resultados a 
alcançar;

Or. en

Alteração 59
Eugen Jurzyca, Kosma Złotowski, Adam Bielan
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Projeto de parecer
N.º 5-H (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-H. Lamenta que, segundo o Tribunal 
de Contas, apesar do Acordo 
Interinstitucional, apenas três avaliações 
de impacto tenham sido efetuadas pelo 
Parlamento Europeu e não pelo Conselho 
relativamente às alterações substanciais 
às propostas da Comissão desde 2016;

Or. en

Alteração 60
Eugen Jurzyca, Kosma Złotowski, Adam Bielan

Projeto de parecer
N.º 5-I (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-I. Insta a Comissão a quantificar 
custos e benefícios de todas as opções 
consideradas; lamenta que apenas um 
quarto das avaliações de impacto tenha 
quantificado totalmente os custos e os 
benefícios;

Or. en

Alteração 61
Eugen Jurzyca, Kosma Złotowski, Adam Bielan

Projeto de parecer
N.º 5-J (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-J. Insta a Comissão a aumentar o 
número de perito externos no Comité de 
Supervisão da Regulamentação, a fim de 
estabelecer um mecanismo de controlo 
verdadeiramente independente.
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Or. en


