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Alteração  1 

Bas Eickhout 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programa de Trabalho da Comissão para 2016 

Proposta de resolução comum 

N.º 3 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

3. Congratula-se com a abertura de 

negociações para um novo acordo 

interinstitucional sobre «Legislar melhor»; 

considera que isso deveria conduzir a 

uma melhoria da qualidade da redação 

legislativa da Comissão, ao reforço da 

avaliação do impacto dos projetos de 

legislação, incluindo as avaliações de 

impacto económico, social, ambiental e 

nas PME, e, sempre que adequado, à 

utilização de regulamentos em vez de 

diretivas, de acordo com os princípios da 

subsidiariedade e da proporcionalidade; 

espera que a Comissão trate de forma 

idêntica os dois ramos da autoridade 

legislativa, no que respeita às informações 

e à documentação que fornece ao longo do 

processo legislativo; espera um maior 

empenho para assegurar uma adequada 

consulta interinstitucional, um pleno 

seguimento das propostas e recomendações 

do Parlamento e a apresentação de 

justificações detalhadas para cada retirada 

prevista; recorda que a programação 

plurianual, acordada entre as três 

instituições, deveria propiciar o quadro do 

programa de trabalho anual e deveria 

constituir a base do debate em torno do 

programa de trabalho anual específico; 

3. Toma nota da abertura de negociações 

para um novo acordo interinstitucional 

sobre «Legislar melhor» e dos seus 

objetivos de melhoria da qualidade da 

redação legislativa da Comissão e reforço 

da avaliação do impacto dos projetos de 

legislação, incluindo as avaliações de 

impacto económico, social, ambiental; 

espera que a Comissão trate de forma 

idêntica os dois ramos da autoridade 

legislativa, no que respeita às informações 

e à documentação que fornece ao longo do 

processo legislativo; espera um maior 

empenho para assegurar uma adequada 

consulta interinstitucional, um pleno 

seguimento das propostas e recomendações 

do Parlamento e a apresentação de 

justificações detalhadas para cada retirada 

prevista; recorda que a programação 

plurianual, acordada entre as três 

instituições, deveria propiciar o quadro do 

programa de trabalho anual e deveria 

constituir a base do debate em torno do 

programa de trabalho anual específico; 

recorda o seu ponto de vista segundo o 

qual o programa «Legislar melhor» não 

deve levar a que as áreas dentro do âmbito 

de competências da UE deixem de ser 

consideradas prioritárias, bem como, no 
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recorda o seu ponto de vista segundo o 

qual o programa «Legislar melhor» não 

deve levar a que as áreas dentro do âmbito 

de competências da UE deixem de ser 

consideradas prioritárias, bem como, no 

âmbito do processo democrático de tomada 

de decisões, as decisões políticas devem 

prevalecer sobre as avaliações técnicas; 

 

âmbito do processo democrático de tomada 

de decisões, as decisões políticas devem 

prevalecer sobre as avaliações técnicas; 

Or. en 
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Alteração  2 

Bas Eickhout 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programa de Trabalho da Comissão para 2016 

Proposta de resolução comum 

N.º 4 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

4. Exorta a Comissão a continuar a 

melhorar a coerência do seu programa 

legislativo e a reforçar a avaliação de 

impacto independente dos projetos de 

legislação, incluindo um teste PME e um 

teste de competitividade, duas medidas 

que contribuem para eliminar a burocracia 

a todos os níveis – europeu, nacional e 

regional – e para todos os agentes 

económicos e cidadãos na sua vida 

quotidiana, ajudando, assim, a fomentar a 

criação de emprego, no respeito das 

normas sociais e ambientais; considera que 

as PME e as microempresas não deveriam 

ter de suportar encargos desnecessários ao 

aplicarem a legislação e as normas; exorta 

a Comissão a visar o máximo da 

simplificação e, sempre que possível, a 

promover a utilização de soluções digitais, 

a fim de agilizar a execução das normas da 

UE; considera que, quando as diretivas e os 

regulamentos se revelem inadequados para 

as pequenas empresas, poderão ter de ser 

revistos para garantir que as PME não 

sejam oneradas; solicita a isenção das 

microempresas, tanto quanto possível, de 

toda a legislação complexa, principalmente 

para incentivar as novas empresas e os 

4. Exorta a Comissão a continuar a 

melhorar a coerência do seu programa 

legislativo, contribuindo para eliminar 

encargos administrativos desnecessários a 

todos os níveis – europeu, nacional e 

regional – e para todos os agentes 

económicos e cidadãos na sua vida 

quotidiana, ajudando, assim, a fomentar a 

criação de emprego, no respeito das 

normas sociais e ambientais; considera que 

as PME e as microempresas não deveriam 

ter de suportar encargos desnecessários ao 

aplicarem a legislação e as normas; exorta 

a Comissão a visar o máximo da 

simplificação e, sempre que possível, a 

promover a utilização de soluções digitais, 

a fim de agilizar a execução das normas da 

UE; considera que, quando as diretivas e os 

regulamentos se revelem inadequados para 

as pequenas empresas, poderão ter de ser 

revistos para garantir que as PME não 

sejam oneradas; apoia a ponderação de 

acordos adaptados e de regimes mais leves 

para as PME, bem como de possíveis 

isenções para as microempresas, sempre 

que se possa demonstrar que estes não 

comprometem a eficácia da legislação e 

as isenções e os regimes mais leves não 
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empresários; fomentam a fragmentação ou prejudicam 

o acesso das PME ao mercado interno;  

Or. en 
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Alteração  3 

Bas Eickhout 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programa de Trabalho da Comissão para 2016 

Proposta de resolução comum 

N.º 5 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

5. Espera que a Comissão, no contexto do 

Programa para a Adequação e a Eficácia da 

Regulamentação (REFIT), apresente uma 

lista da legislação e de propostas a rever ou 

a revogar, se a sua utilidade ou o valor 

acrescentado da UE já não forem 

inquestionáveis, ou se estiverem obsoletas, 

ou já não forem adequadas à sua finalidade 

inicial; salienta, porém, que o programa 

REFIT não deve ser usado como pretexto 

para reduzir o nível de ambição 

relativamente a questões de importância 

fundamental, para desregulamentar ou para 

baixar o nível de exigência das normas 

sociais e ambientais; entende que a 

simplificação é uma questão de qualidade 

e não de metas quantitativas; toma nota 

do objetivo de redução do ónus 

administrativo e burocrático e dos custos 

conexos de novas propostas em todo o 

ciclo político, incluindo transposição, 

implementação e execução; exorta à 

realização de uma redução significativa 

com o objetivo de lançar melhores 

condições que permitam criar novos postos 

de trabalho, preservar o emprego na 

Europa e relocalizar postos de trabalho, 

promovendo a concorrência e o 

5. Espera que a Comissão, no contexto do 

Programa para a Adequação e a Eficácia da 

Regulamentação (REFIT), apresente uma 

lista da legislação e de propostas a rever ou 

a revogar, se a sua utilidade ou o valor 

acrescentado da UE já não forem 

inquestionáveis, ou se estiverem obsoletas, 

ou já não forem adequadas à sua finalidade 

inicial; salienta, porém, que o programa 

REFIT não deve ser usado como pretexto 

para reduzir o nível de ambição 

relativamente a questões de importância 

fundamental, para desregulamentar ou para 

baixar o nível de exigência das normas 

sociais e ambientais; considera que a 

melhoria da qualidade, a transparência, a 

equidade e a simplicidade da legislação 

são importantes para as PME e para os 

cidadãos; insta a Comissão a enviar um 

sinal da sua disponibilidade para envidar 

esforços no sentido de uma verdadeira 

melhoria da regulamentação e não 

apenas de uma desregulamentação; 

considera que não são menos, mas sim 

melhores normas ambientais e sociais que 

contribuirão para a resolução da crise, 

para lançar melhores condições que 

permitam criar novos postos de trabalho, 
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crescimento sustentável; preservar o emprego na Europa e 

relocalizar postos de trabalho, promovendo 

a concorrência e o crescimento sustentável; 

Or. en 
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Alteração  4 

Bas Eickhout 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programa de Trabalho da Comissão para 2016 

Proposta de resolução comum 

N.º 46 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

46. Acolhe favoravelmente a publicação de 

um novo pacote de políticas fiscais e 

solicita à Comissão que dê provas de 

ambição para assegurar um sistema fiscal 

justo, baseado no princípio de que os 

impostos devem ser pagos no país em que 

os lucros são gerados, evitando distorções 

no mercado interno e uma concorrência 

desleal; 

46. Acolhe favoravelmente, como um 

primeiro passo, a publicação de um novo 

pacote de políticas fiscais e solicita à 

Comissão dê provas de ambição para 

assegurar um sistema fiscal justo, baseado 

no princípio de que os impostos devem ser 

pagos no país em que os lucros são 

gerados, evitando distorções no mercado 

interno e uma concorrência desleal; solicita 

a obrigatoriedade da apresentação de 

relatórios públicos por país para as 

empresas multinacionais; insta a 

Comissão a legislar sobre uma definição 

de substância económica e de 

estabelecimento estável e a regular o 

tratamento da investigação e 

desenvolvimento e, em particular, os 

regimes fiscais preferenciais para 

patentes; 

Or. en 

 

 


