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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre Legislar Melhor 2005: aplicação dos princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade – 13º relatório anual
(2006/2279 (INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a sua resolução de 26 de Outubro de 2000 sobre o relatório da Comissão 
ao Conselho Europeu intitulado “Legislar melhor 1998 - Uma responsabilidade a 
partilhar” e “Legislar melhor 1999”1,

– Tendo em conta a sua resolução de 29 de Novembro de 2001 sobre o Livro Branco da 
Comissão “Governança europeia”2,

– Tendo em conta a sua resolução de 8 de Abril de 2003 sobre o relatório da Comissão ao 
Conselho Europeu “Legislar Melhor 2000” e “Legislar Melhor 2001”3,

– Tendo em conta a sua resolução de 26 de Fevereiro de 2004 sobre o relatório da 
Comissão intitulado “Legislar melhor 2002”4,

– Tendo em conta a sua resolução de 9 de Março de 2004 sobre as Comunicações da 
Comissão relativas à simplificação e melhoria da regulamentação comunitária5,

– Tendo em conta a sua resolução de 20 de Abril de 2004 sobre avaliação das repercussões 
da legislação comunitária e dos procedimentos de consulta6,

– 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),

– Tendo em conta a sua resolução de 16 de Maio de 2006 sobre uma estratégia de 
simplificação do quadro regulamentar7,

– Tendo em conta a sua resolução de 16 de Maio de 2006 sobre “Legislar Melhor 2004” -
aplicação do princípio da subsidiariedade (12o relatório anual)8,

– Tendo em conta a sua resolução de 16 de Maio de 2006 sobre as conclusões da análise 
das propostas legislativas pendentes9,

  
1 JO C 197, 12.7.2001, p. 433.
2 JO C 153 E, 27.6.2002, p. 314.
3 JO C 64 E, 12.3.2004, p.135.
4 JO C 98 E, 23.4.2004, p.155.
5 JO C 102 E, 28.4.2004, p.512.
6 JO C 104 E, 30.4.2004, p.146
7 JO C 297 E, 7.12.2006, p.136.
8 JO C 297 E, 7.12.2006, p.128
9 JO C 297 E, 7.12.2006, p. 140
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– Tendo em conta o Relatório da Comissão intitulado “Legislar melhor 2005” nos termos 
do artigo 9.º do Protocolo relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade (13º Relatório) (COM(2006)0289),

– 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 intitulada "Programa de 
Acção para a Redução dos Encargos Administrativos na União Europeia"
(COM(2007)0023),

– 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 artigo 45º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos (A6-0000/2007),

A. Considerando que a consecução do objectivo “legislar melhor” constitui uma das grandes 
prioridades da União Europeia, já que maximizar as vantagens de uma legislação 
moderna, racional e eficaz e minimizar, ao mesmo tempo, os seus custos, garantiria o 
mais elevado nível de produtividade, crescimento e, em última análise, emprego em toda 
a Europa,

B. Considerando que o princípio da subsidiariedade desempenha um papel fundamental para 
cimentar a autoridade da legislação comunitária e para decidir se as leis devem ser 
adoptadas a nível da UE, demonstrando deste modo ser um elemento crucial para 
controlar a separação de poderes entre a UE e os Estados-Membros, assim como um 
instrumento que permitirá aos Estados-Membros assumirem a competência legislativa,

C. Considerando que o pleno respeito pelo princípio da proporcionalidade é claramente 
necessário à legislação comunitária e nacional, a fim de reforçar a segurança jurídica,

D. Considerando que o Tribunal de Justiça é responsável pelo controlo da aplicação dos 
princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade,

E. Considerando que a legislação comunitária, porque resulta, frequentemente, de um árduo 
compromisso político, pode pecar por falta de clareza, e que os Estados-Membros podem 
não dispor de capacidade ou vontade para a aplicar de forma correcta,

F. Considerando que a reputação e a eficácia da legislação europeia são afectadas por 
encargos administrativos desnecessários e desproporcionais, muitas vezes impostos aos 
cidadãos e empresas pelas normas da União Europeia,

G. Considerando que a redução dos encargos administrativos desnecessários numa 
percentagem de 25% pode constituir um importante estímulo para o crescimento do PIB 



PR\662503PT.doc 5/7 PE 388.351v01-00

PT

europeu e, logo, um valioso contributo para a consecução dos objectivos de Lisboa,

H. Considerando que os encargos administrativos desnecessários decorrentes da legislação 
comunitária comprometem a eficácia e a credibilidade da legislação comunitária,

I. Considerando que a legislação comunitária deveria facilitar que os cidadãos e as 
empresas beneficiem ao máximo do mercado único e não deveria sobrecarregá-los com 
custos elevados susceptíveis de ser evitados,

J. Considerando que a simplificação do acervo comunitário mediante uma agilização e uma 
redução dos encargos administrativos desnecessários não deve efectuar-se em prejuízo da 
segurança jurídica e da protecção criadas pela legislação comunitária,

1. Entende que a falta de qualidade da regulamentação nos Estados-Membros e a nível
comunitário debilita o Estado de direito e afasta os cidadãos das suas instituições;

2. Apoia plenamente todos os esforços da Comissão no sentido de promover o reforço geral 
da eficácia e da aplicação da legislação comunitária através de todas as iniciativas
pertinentes;

3. Saúda o sucesso da página web “A sua Voz na Europa” e convida a Comissão a 
desenvolver mais formas de consultar as partes interessadas antes de apresentar uma 
proposta legislativa; 

4. Realça a importância de proceder a avaliações de impacto adequadas e independentes e 
insta a Comissão a prever um número razoável de cenários e opções políticas (incluindo, 
se necessário, opções “do-nothing”, em que se mantém a situação existente) que sirvam 
de base para soluções sustentáveis e vantajosas do ponto de vista da relação 
custo-qualidade;

5. Saúda o compromisso da Comissão de melhorar a transparência e a atribuição de 
responsabilidades no que respeita aos seus grupos de peritos, assim como de elaborar 
uma lista de casos de auto-regulação e co-regulação existentes na UE;

6. Frisa a importância de as instituições comunitárias e os Estados-Membros, através das 
autoridades locais e regionais, assim como a nível central (ministerial), manterem um 
controlo permanente da aplicação dos princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade;

7. Acolhe com satisfação o programa de acção da Comissão que visa quantificar os custos 
administrativos em que incorrem as empresas europeias e reduzir em 25% os encargos 
administrativos desnecessários;

8. Observa que a estratégia de uma redução de 25% se refere a encargos administrativos 
desnecessários das empresas e não pode, portanto, ser equiparada a uma 
desregulamentação; insta a Comissão a garantir que a redução dos encargos 
administrativos desnecessários decorrentes da regulamentação não ponha em causa os 
objectivos iniciais dos regulamentos em questão;
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9. Sublinha que, para ser eficaz, a estratégia de redução de encargos administrativos 
europeus desnecessários deve ser aplicada quer pela Comissão, no que respeita aos 
regulamentos e directivas europeias, quer pelos Estados-Membros, no que respeita a 
encargos desnecessários decorrentes da legislação nacional; insta a Comissão a liderar o 
processo e a não fazer depender as suas acções com vista à diminuição dos encargos 
administrativos desnecessários a nível europeu das acções empreendidas pelos 
Estados-Membros a nível nacional quanto aos encargos resultantes da legislação 
nacional;

10. Felicita a Comissão pela identificação de 13 domínios prioritários onde se pretende 
avaliar os encargos administrativos e reduzir, numa abordagem pragmática e de eficácia,
os que se revelem desnecessários, mas insta a Comissão a, a longo prazo, avaliar também 
os encargos administrativos, reduzindo consequentemente os que se revelem 
desnecessários, fora desses domínios prioritários; considera que tal será possível, entre 
outros, durante a avaliação prevista nos regulamentos europeus pertinentes;

11. Sublinha a importância de envolver as partes interessadas na identificação das propostas 
legislativas que provocam encargos administrativos desnecessários e na definição de 
medidas destinadas a reduzir tais encargos; apela à Comissão no sentido de estabelecer 
um diálogo dentro de cada Direcção-Geral da Comissão com as partes interessadas a 
nível europeu, quer quanto aos 13 domínios prioritários, quer quanto à identificação de 
novos domínios prioritários;

12. Salienta que a redução de 25% dos encargos administrativos desnecessários deverá
reflectir de modo realista a verdadeira redução dos encargos; consequentemente, entende 
que é da maior importância estabelecer quantificações iniciais e definir a meta de redução 
de 25% como uma meta líquida, de forma a tomar em consideração encargos 
administrativos desnecessários adicionais decorrentes de novos regulamentos europeus na 
avaliação final, em 2012, o que permitirá verificar se esses encargos desnecessários 
foram, de facto, reduzidos em 25%;

13. Frisa que todas as direcções-gerais da Comissão devem sentir-se implicadas na redução 
dos encargos administrativos desnecessários e que cada direcção-geral deve estar ciente 
dos encargos administrativos desnecessários que gera, partindo de uma quantificação 
inicial, e deve estabelecer ao mesmo tempo, para si própria, uma meta de redução com 
base nessa quantificação inicial;

14. Solicita à Comissão que publique, anualmente, as medidas adoptadas e as previstas com o 
objectivo de reduzir os encargos administrativos desnecessários na União Europeia, o 
aumento dos encargos administrativos desnecessários resultantes de novos regulamentos 
e o contributo líquido, expresso em percentagem, que se prevê que aquelas medidas 
prestem para atingir a meta de redução de 25%, em 2012;

15. Saúda a intenção da Comissão, enquanto se aguarda a conclusão da avaliação dos 
encargos administrativos desnecessários em 2008, de contribuir significativamente para a 
redução, a curto prazo, dos encargos administrativos desnecessários através das chamadas 
“acções imediatas” para os encargos administrativos desnecessários mais óbvios; insta a 
Comissão a identificar, com base nas experiências dos Estados-Membros que já 
procederam a quantificações iniciais, outros domínios onde é possível proceder a 
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reduções, bastante simples, de encargos administrativos desnecessários e a propor metas 
de redução;

16. Apoia os esforços da Comissão no sentido de calcular os encargos administrativos 
desnecessários decorrentes de nova legislação comunitária mediante a integração do 
Método de Custo Padrão no processo de avaliação de impacto; frisa que o Comité para as 
Avaliações de Impacto deve monitorizar a qualidade dessa avaliação através de pareceres 
acessíveis ao público;

17. Propõe que as dotações recentemente destinadas no orçamento da UE a um 
projecto-piloto no sentido de minimizar os encargos administrativos sejam utilizadas para 
criar um painel de peritos independentes encarregados de controlar a qualidade dos 
pareceres emitidos pelo Comité para as Avaliações de Impacto através de verificações no 
terreno, nomeadamente no que respeita ao cálculo dos encargos administrativos 
desnecessários, e de monitorizar a aplicação do Programa de Acção para a Redução dos 
Encargos Administrativos na União Europeia;

18. Regista a necessidade de o Conselho e o Parlamento adoptarem mais rapidamente 
propostas simplificadas e, a propósito, salienta a conclusão, em 16 de Dezembro de 2003,
do Acordo Interinstitucional – “Legislar melhor”1 que visa alterar os métodos de trabalho 
do Conselho e do Parlamento mediante, por exemplo, a criação de estruturas ad-hoc
encarregadas especificamente de simplificar a legislação;

19. Propõe que, paralelamente ao plano de acção para reduzir os encargos administrativos 
desnecessários, a Comissão elabore um estudo que tenha em vista

a) o desenvolvimento de uma metodologia que permita calcular quantitativamente e 
avaliar, para além dos encargos administrativos, todos os outros encargos de 
conformidade (ou seja, os custos decorrentes das obrigações substantivas impostas 
pela legislação) e resultantes da nova legislação e regulamentação e de modificações à 
legislação e regulamentação existentes,

b) o subsequente lançamento de um projecto-piloto destinado a aplicar, para a avaliação 
de impacto, uma metodologia de quantificação semelhante à utilizada para os encargos 
de conformidade,

c) testes e avaliações dessa metodologia por parte do Comité para as Avaliações de 
Impacto,

d) a adaptação da metodologia a uma norma e a sua inclusão em todas as avaliações de 
impacto;

20. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão, 
bem como aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.

  
1 JO C 321, 31.12.2003, p.1.


