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P6_TA(2007)0316 

Minimização dos custos administrativos impostos pela legislação  

Resolução do Parlamento Europeu, de 10 de Julho de 2007, sobre a minimização dos 

custos administrativos impostos pela legislação (2005/2140(INI)) 

 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia, 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu 

intitulada "Legislar melhor para o crescimento e o emprego na União Europeia" 

(COM(2005)0097) e a Comunicação da Comissão sobre um método comum da UE para 

avaliar os custos administrativos impostos pela legislação (COM(2005)0518), 

– Tendo em conta o Documento de Trabalho da Comissão intitulado "Anexo à 

Comunicação sobre um método comum da UE para avaliar os custos administrativos 

impostos pela legislação e Relatório sobre a fase-piloto (Abril-Setembro de 2005)" 

(SEC(2005)1329), 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Conselho Europeu da Primavera 

intitulada "Passar a uma velocidade superior: A nova Parceria para o Crescimento e o 

Emprego" (COM(2006)0030), 

– Tendo em conta a sua resolução de 20 de Abril de 2004 sobre a avaliação das 

repercussões da legislação comunitária e dos procedimentos de consulta1, 

– Tendo em conta o Relatório da Comissão "Legislar melhor 2004" (COM(2005)0098), 

– Tendo em conta as Conclusões do Conselho "Competitividade", de 13 de Março de 2006, 

sobre a política comunitária de apoio às PME, baseadas na Comunicação da Comissão ao 

Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité 

das Regiões intitulada "Aplicar o programa comunitário de Lisboa - Modernizar a política 

das PME para o crescimento e o emprego" (COM(2005)0551), 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao 

Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões intitulada "Análise 

estratégica do programa Legislar melhor na União Europeia" (COM(2006)0689), 

– Tendo em conta o Documento de Trabalho da Comissão intitulado "Quantificação dos 

custos administrativos e redução dos encargos administrativos na União Europeia" 

(COM(2006)0691), 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao 

Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões sobre um "Programa de 

Acção para a Redução dos Encargos Administrativos na União Europeia" 

(COM(2007)0023), 

                                                 
1  JO C 104 E de 30.4.2004, p. 146. 
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– Tendo em conta o projecto-piloto intitulado "Minimizar o ónus administrativo" 

(orçamento da UE de 2007, artigo 26 01 08), 

– Tendo em conta o artigo 45º do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Controlo Orçamental e os pareceres da 

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais e da Comissão dos Assuntos Jurídicos 

(A6-0275/2007), 

A. Considerando que a questão da minimização dos custos administrativos impostos pela 

legislação é um dos aspectos mais importantes do objectivo geral de legislar melhor, 

B. Considerando que é importante procurar uma cooperação flexível e coerente entre as 

comissões do Parlamento em relação a temas susceptíveis de terem um impacto 

significativo sobre a execução do orçamento da União Europeia, 

C. Considerando que a missão da sua Comissão do Controlo Orçamental consiste em 

assegurar aos cidadãos da União Europeia que os fundos da UE são obtidos e despendidos 

de modo eficaz e adequado, e correctamente atribuídos às missões que a UE é chamada a 

executar; considerando que, para realizar este objectivo, esta comissão se esforça por 

desenvolver, ao nível da UE, um sistema de controlo público moderno, eficaz e eficiente, 

capaz de garantir adequadamente a execução do orçamento, uma melhor governação e um 

controlo transparente, 

D. Considerando que os custos regulamentares, de que as obrigações administrativas 

constituem apenas um elemento, devem ser analisados num contexto amplo, abrangendo 

os custos e benefícios económicos, sociais e ambientais da regulamentação, e que uma 

prática de revisões regulares e de análises integradas deve ser considerada por todos como 

um factor fundamental para legislar melhor, 

E. Considerando que os custos de conformidade são todos os custos destinados a assegurar a 

conformidade com a regulamentação, à excepção dos custos financeiros directos e das 

consequências a longo prazo, e que, de acordo com o modelo do custo-padrão, esses 

custos podem ser divididos em custos de conformidade substantivos e custos 

administrativos, 

F. Considerando que se entendem como custos administrativos as despesas suportadas pelas 

empresas, pelo sector do voluntariado, pelas autoridades públicas e pelos cidadãos para 

darem cumprimento às disposições legais que os obrigam a apresentar informações sobre 

as suas actividades ou produtos, tanto às autoridades públicas como às entidades privadas, 

G. Considerando que o Tribunal de Contas Europeu, com base nos resultados das suas 

auditorias, tem afirmado repetidas vezes que considera que uma das principais causas de 

irregularidades se deve às regras e regulamentações subjacentes, que não permitem uma 

gestão adequada do risco e constituem um sério obstáculo à utilização legal e regular de 

fundos da UE, 

H. Considerando que o proposto programa de acção para a redução dos encargos 

administrativos na UE poderia reduzir esses encargos em 25% até 2012, cobrindo os 

encargos impostos pela legislação comunitária e pelas regulamentações nacionais, o que 

poderia levar, a médio prazo, a um aumento do nível do PIB da UE de aproximadamente 
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1,4%, ou seja, EUR 150 mil milhões1, 

I. Considerando que o Conselho Europeu de 8 e 9 de Março de 2007 decidiu que, na 

Primavera de 2008, com base numa revisão pela Comissão, ponderará quanto à 

necessidade de medidas suplementares, tendo em conta diferentes opções, incluindo a 

criação de um painel de peritos independentes, encarregado de aconselhar as instituições 

no âmbito das suas actividades tendentes a legislar melhor, 

J. Considerando que o Conselho Europeu de 8 e 9 de Março de 2007 apoiou a Comissão na 

sua intenção de criar, a título de projecto-piloto, um comité de peritos independentes, a 

fim de assistir a Comissão e os Estados-Membros na execução do programa de acção para 

a redução dos encargos administrativos acima mencionado, 

K. Considerando que a redução dos encargos administrativos é uma medida de relevo para 

impulsionar a economia europeia, atendendo, em especial, ao seu impacto sobre as 

pequenas e médias empresas (PME), 

L. Considerando que a legislação constitui o fundamento de uma sociedade em bom 

funcionamento, tendo em conta considerações de carácter social, económico e ambiental, 

e avaliando-as de forma equitativa, 

1. Congratula-se com o Acordo Interinstitucional "Legislar Melhor"2 e insta o Conselho, a 

Comissão e o Parlamento a levarem-no à prática; 

2. Recorda que o protocolo relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da 

proporcionalidade anexado ao Tratado CE estabelece que a Comissão deve "ter em devida 

conta a necessidade de assegurar que qualquer encargo, de natureza financeira ou 

administrativa, que incumba à Comunidade, aos governos nacionais, às autoridades 

locais, aos agentes económicos e aos cidadãos, seja o menos elevado possível e 

proporcional ao objectivo a alcançar"; 

3. Concorda em que o quadro legislativo no âmbito do qual as empresas funcionam é 

determinante para a sua competitividade, crescimento sustentável e desempenho em 

matéria de emprego, e que assegurar que o quadro legislativo, actual e futuro, seja 

transparente, claro, eficaz e, de um modo geral, de elevada qualidade deve ser um 

objectivo importante da política da UE; 

4. Sublinha a importância da aplicação integral dos princípios da subsidiariedade e da 

proporcionalidade no momento da adopção da legislação comunitária; 

5. Considera que a consulta permanente das partes interessadas constitui uma componente 

importante do processo de exame de propostas legislativas; assinala que essa consulta 

deveria implicar todos os grupos interessados, com especial incidência para os que 

suportam o custo comparativamente mais elevado da legislação, e que a selecção dos 

grupos consultados deveria ser transparente e equilibrada; sublinha, além disso, que o 

procedimento de consulta deveria respeitar plenamente as disposições do Tratado 

relativas ao papel dos parceiros sociais, nos termos do artigo 138.º, bem como os 

                                                 
1  Arjan M. Lejour, George M.M. Gelauff, "Five Lisbon Highlights: The economic impact of 

reaching these targets", CPB Document n° 104 - CPB, Haia 2006. 
2  JO C 321 de 31.12.2003, p. 1. 



 

4\ 06/07/2007 Relator: Jan Mulder - A6-0275/2007 

princípios estabelecidos na Comunicação da Comissão intitulada "Para uma cultura 

reforçada de consulta e diálogo – Princípios gerais e regras mínimas de consulta das 

partes interessadas pela Comissão" (COM(2002)0704), que obrigam a Comissão a 

garantir que as partes interessadas tenham a oportunidade de exprimir as suas opiniões; 

6. Salienta, além disso, que os actores de menor dimensão devem ser consultados 

activamente na medida em que simplesmente são incapazes de competir com 

multinacionais e com grandes sociedades ou organizações que dispõem dos meios para 

recorrer a lóbis e consultores onerosos para apresentarem as suas reivindicações; 

7. Considera que é importante, com a redução dos encargos administrativos que incumbem 

às empresas e aos cidadãos, que a Comissão consulte ex-post grupos-alvo, no intuito de 

determinar até que ponto os encargos administrativos foram efectivamente reduzidos; 

8. Sublinha, nesta óptica, a necessidade de tornar os portais da Internet existentes acessíveis 

a cada cidadão, empresa ou ONG europeia, em todas as línguas oficiais da UE, de modo a 

garantir uma acessibilidade e influência máximas; 

9. Congratula-se com a ênfase colocada na consulta prévia das partes interessadas, incluindo 

os parceiros sociais, PME, legisladores, órgãos responsáveis pela aplicação da lei e 

organizações não governamentais; enaltece o papel do diálogo social como uma 

ferramenta útil que contribui para uma melhor governação europeia, assegurando um 

melhor equilíbrio de interesses através da participação de todos os actores na tomada de 

decisões e no processo de implementação; sublinha que a expressão "todos os actores" 

tem de incluir os que trabalham em PME, tal como estabelecido na Carta das PME e 

acordado pelo Conselho Europeu de Lisboa de 23 e 24 de Março de 2000; convida a 

Comissão a alargar e a promover o diálogo social a nível europeu e, com base nos 

resultados, a continuar a melhorar os padrões sociais, sem descurar a necessidade de 

preservação dos postos de trabalho; 

10. Convida a Comissão a relatar as suas iniciativas actuais a fim de garantir a consulta 

directa das partes interessadas; considera que é igualmente importante que a Comissão 

leve a cabo uma avaliação ex-post que destaque os resultados alcançados; 

11. Convida a Comissão a indicar, ao propor nova legislação, o montante dos custos de 

execução e de monitorização da legislação proposta; sustenta que a Comissão deveria 

tomar como ponto de partida para esses custos as despesas totais ocasionadas pela 

legislação em questão; 

12. Sublinha que o efeito de simplificação e actualização da legislação existente não deveria 

ser a desregulação, a diluição da legislação sobre saúde e segurança, ou o 

desmantelamento de padrões sociais básicos; insta a Comissão a certificar-se de que a 

legislação continua a proporcionar uma melhoria dos padrões sociais, ao mesmo tempo 

que não lesa a competitividade das empresas; reconhece que um modo importante para 

melhorar os padrões sociais consiste em reduzir o desemprego, incentivando um 

enquadramento legislativo que promova a iniciativa e a criação de emprego; 

13. Considera muito importante que os Estados-Membros contrariem a sobre-regulamentação 

ou o complemento supérfluos de legislação; exorta a Comissão a tomar este aspecto em 

consideração ao publicar regulamentos e directivas; defende com veemência que a 

Comissão indique claramente os requisitos mínimos exigidos pelos regulamentos e 
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directivas; 

14. Espera que os Estados-Membros, ao elevarem o nível de obrigações e as medidas de 

controlo para além dos requisitos mínimos impostos pela legislação comunitária, 

comuniquem e indiquem essas diferenças na sua legislação ou nas medidas nacionais de 

execução; convida a Comissão a monitorizar os Estados-Membros no que respeita aos 

encargos administrativos desnecessários decorrentes das medidas de execução e da 

legislação nacional; 

15. Insta a Comissão, no quadro do Acordo Interinstitucional "Legislar Melhor", acima 

mencionado, a adoptar legislação orientada para objectivos específicos, que tenha sido 

objecto de ponderação e cujas consequências sejam previsíveis, que contribua para criar 

condições favoráveis através da oferta de incentivos adequados às empresas e sociedades, 

reduzir despesas e procedimentos supérfluos, eliminar obstáculos à adaptabilidade e à 

inovação e, de um modo geral, para proporcionar certeza jurídica; 

16. Insta a Comissão a indicar, ao propor nova legislação, a carga administrativa que a 

mesma impõe aos vários sectores económicos, sociais e ambientais, em comparação com 

os sectores equivalentes no exterior da UE; propõe que se confira uma atenção especial a 

este aspecto no âmbito do teste de competitividade recentemente proposto, que é parte 

integrante das avaliações de impacto; 

17. Convida a Comissão a apresentar ao Parlamento o "projecto de avaliação da 

competitividade", em curso de elaboração, a fim de permitir uma troca de pontos de vista 

antes da respectiva aplicação; 

18. Destaca a necessidade de a Comissão, os Estados-Membros e o Parlamento cooperarem, e 

de se comprometerem a adoptar uma estratégia comum generalizada de promoção de uma 

melhor legislação, a fim de reforçar a Parceria para o Crescimento e o Emprego, 

nomeadamente, mediante a análise de diferentes quadros legislativos nacionais e da 

incorporação das melhores práticas identificadas; convida a Comissão a respeitar as 

diferentes práticas e estratégias nacionais adoptadas pelos Estados-Membros na 

implementação de directivas da União Europeia nos domínios do emprego e da protecção 

social, através de convenções colectivas ou de regulação e legislação; 

19. Sublinha a importância de uma melhor implementação e aplicação da legislação existente 

em todos os Estados-Membros e solicita que os procedimentos por infracção sejam 

rápidos, com um propósito de garantir a equidade; insta a Comissão e os 

Estados-Membros a melhorarem os mecanismos de identificação da legislação que deve 

ser simplificada; 

20. Apoia o programa de acção da Comissão para a redução dos encargos administrativos na 

União, cujos objectivos consistem em medir os custos administrativos que incumbem às 

empresas na Europa e reduzir os encargos administrativos em 25% até 2012; 

21. Assinala que a estratégia para uma redução de 25% se refere aos encargos administrativos 

que incumbem às empresas, em especial os encargos supérfluos, e não pode, tal como a 

própria Comissão afirma, ser entendida como uma desregulamentação; 

22. Dá total apoio à iniciativa da Comissão, mas, ao mesmo tempo, permanecerá vigilante 

para assegurar que os objectivos da legislação não sejam afectados por essa abordagem; 
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23. Salienta a necessidade de procedimentos acelerados para reduzir eficazmente em 25% os 

encargos administrativos até 2012; sublinha que o Parlamento e o Conselho devem 

cooperar plenamente para que o processo de simplificação funcione; 

24. Apoia, por conseguinte, a proposta da Comissão de "acções aceleradas" relativamente às 

medidas da Comissão, às propostas conjuntas e autónomas; convida a Comissão a 

recorrer mais à experiência adquirida pelos Estados-Membros que já levaram a cabo 

medições de referência no intuito de estabelecerem mais "acções aceleradas"; 

25. Assinala a identificação das 13 áreas prioritárias no programa de acção da Comissão 

acima mencionado, na premissa de que as mesmas representem 80% dos encargos 

administrativos totais; realça que esta avaliação assenta em experiências e medições 

nacionais1; concorda com a Comissão em que esta abordagem é pragmática, mas 

considera que deve ser encarada como uma primeira etapa; 

26. Apoia por conseguinte a intenção da Comissão de alargar o programa de acção a outras 

áreas actualmente não abrangidas; espera que a Comissão inclua a identificação de 

qualquer outra possível redução de encargos na sua estratégia de confiar a realização de 

medições reais a consultores externos; 

27. Considera que a introdução do programa de acção comunitária para a redução dos 

encargos administrativos implica que a Comissão lhe atribua recursos e dotações 

suficientes; apoia, por conseguinte, que os serviços da Comissão tenham disponibilizado 

para este efeito aproximadamente EUR 19 600 000, sem IVA; convida porém a Comissão 

a comunicar à Comissão dos Orçamentos de que rubricas orçamentais estas dotações 

provêm, até que ponto podem afectar outras políticas, como e quando serão gastas, e que 

bases jurídicas justificam essas despesas; 

28. Sublinha que, se a Comissão considera não ser capaz de atribuir recursos e dotações 

suficientes no actual quadro administrativo, deve identificar e comunicar à autoridade 

orçamental as soluções possíveis para superar tais problemas; 

29. Assinala que a redução de 25% deveria traduzir uma redução líquida dos encargos; 

sublinha, por conseguinte, a necessidade de incluir os encargos administrativos 

decorrentes das novas regulamentações a partir de 2008, e de os ter em consideração na 

avaliação final em 2012; sublinha que a redução de 25% nas 13 áreas prioritárias apenas 

pode ser encarada como um objectivo de redução ilíquida; refere que a abordagem actual 

não pode, por isso, garantir uma redução efectiva de 25% nos encargos suportados pelas 

empresas; 

30. Convida a Comissão a publicar e a apresentar, às comissões competentes do Parlamento, 

um quadro pormenorizado com objectivos precisos e um prazo determinado para a 

aplicação das medidas identificadas como necessárias para alcançar o objectivo de 

redução de 25% até 2012, bem como a comunicar anualmente os progressos alcançados 

às comissões competentes do Parlamento; 

31. Sublinha que o Conselho, o Parlamento e a Comissão têm de assumir plenamente as suas 

responsabilidades políticas no que diz respeito à redução dos encargos administrativos; 

está convicto de que, à falta de adesão a nível político, a UE não poderá lograr modificar 

                                                 
1  "Pilot Project on administrative Burdens", WIFO-CEPS, Outubro de 2006. 
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a sua cultura legislativa; 

32. Tenciona aplicar plenamente procedimentos de avaliação de impacto para determinar o 

efeito das alterações às propostas, e convida o Conselho a fazer o mesmo; convida a 

Comissão a prestar a assistência e os conhecimentos técnicos necessários; 

33. Insta a Comissão a assegurar que, durante a implementação das orientações relativas à 

avaliação de impacto, um estudo das actividades económicas melhore a qualidade da 

avaliação do impacto real; insiste em que é imperativo que as avaliações de impacto 

sejam conduzidas de uma forma aprofundada, transparente e equilibrada, ponderando 

igualitariamente aspectos sociais, económicos e ambientais; 

34. Sublinha que a adesão ao nível político necessita igualmente de ser acompanhada por uma 

melhoria das práticas ao nível da gestão e execução; sublinha, por isso, que cada 

Direcção-Geral (DG) deve ser sensibilizada para os encargos administrativos 

desnecessários nas suas respectivas áreas políticas, através de uma medição inicial de 

referência, e propõe, além disso, a criação de um sistema assente, por exemplo, nas 

capacidades de auditoria interna de cada DG da Comissão, susceptível de aconselhar e 

ajudar as várias DG a promoverem e a aplicarem as políticas de redução, assim como os 

objectivos específicos de cada DG; 

35. Pede à Comissão que informe sobre a sua estrutura organizativa interna no que respeita à 

política de redução dos encargos administrativos; pede que esta estrutura seja comparada 

com os esquemas utilizados nos vários Estados-Membros que já aplicam uma política de 

redução dos encargos administrativos; 

36. Insta a Comissão a avaliar, até 2008, o valor acrescentado conferido pelo Comité de 

Avaliação do Impacto (IAB) aos procedimentos de avaliação de impacto; convida a 

Comissão a informar especificamente sobre o impacto do IAB em comparação com o de 

comités consultivos independentes nos vários Estados-Membros, e a avaliar o máximo 

valor acrescentado possível que um verdadeiro controlo independente pode alcançar a 

nível europeu; 

37. Propõe que as dotações inscritas em reserva na rubrica 26 01 08 do orçamento da UE, 

destinadas a financiar um projecto-piloto que minimize os encargos administrativos, 

sejam utilizadas para criar um painel de peritos independentes, representativo de todos os 

grupos implicados, que monitorize plenamente a execução do programa de acção para a 

redução dos encargos administrativos na UE; refere que esta medida implica, igualmente, 

que o comité de peritos independentes possa centrar a sua atenção em todos os 

procedimentos de impacto e em medições e propostas legislativas fora das 13 áreas 

prioritárias; 

38. Sublinha que a nomeação e as actividades deste painel de peritos independentes devem 

ser inteiramente transparentes, e que os seus membros devem ser chamados a preencher 

uma declaração de interesses; 

39. Manifesta o seu regozijo com o apoio já dado pelo Conselho e pela Comissão a esta 

abordagem, tal como consta do nº 25 das conclusões da Presidência do Conselho Europeu 

da Primavera, de 8 e 9 de Março de 2007; sublinha que esse apoio está igualmente em 

conformidade com as recomendações apresentadas pelo Nationaler Normenkontrollrat 

(Alemanha), Better Regulation Commission (Reino Unido) e pelo Comité Consultivo 
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Neerlandês sobre os Encargos Administrativos (Países Baixos), na sua posição escrita 

sobre o programa de acção da Comissão1; 

40. Propõe ainda que o painel de peritos independentes acima mencionado, para além de 

supervisionar inteiramente a execução do programa de acção europeu, avalie igualmente 

as conclusões e os resultados das consultas levadas a cabo por Internet e a nível local; 

propõe que se conceda a esse painel o acesso à avaliação do impacto das propostas de 

redução, antes da respectiva adopção pela Comissão; 

41. Pede à Comissão que nomeie um representante, escolhido pelo seu espírito independente, 

para ocupar a presidência do painel de peritos independentes acima mencionado, e que 

torne este painel plenamente operacional até Setembro de 2007; solicita, além disso, que 

os demais membros do painel sejam representativos das partes externas interessadas e 

implicadas no processo legislativo e que incluam peritos e universitários independentes, 

especializados no domínio da redução dos encargos administrativos; 

42. Solicita à Comissão que autorize igualmente o painel independente a comentar as etapas 

já percorridas em 2006 e 2007 no quadro da implantação da política de redução dos 

encargos administrativos; 

43. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 

aos governos e parlamentos dos Estados-Membros. 

 

                                                 
1  Documento de posição sobre o Programa de Acção da Comissão para a redução dos encargos 

administrativos na União Europeia, 1 de Março de 2007.  


