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COMPET 482

NOTA
de: Secretariado-Geral do Conselho
para: Conselho (Competitividade)
n.º doc. ant.: 15353/1/09 COMPET 456 REV 1
Assunto : Legislar Melhor

Aprovação de conclusões do Conselho

Junto se envia, à atenção das Delegações, um projecto de conclusões do Conselho sobre o programa 

"Legislar Melhor" elaborado pelo Comité de Representantes Permanentes nas reuniões de 13 e 

25 de Novembro de 2009. A Comissão mantém uma reserva tal como indicada na nota 1.

Convida-se o Conselho (Competitividade) a procurar resolver a questão pendente e a aprovar as 

conclusões na reunião de 3 e 4 de Dezembro de 2009.
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ANEXO

Projecto de Conclusões do Conselho sobre o programa "Legislar Melhor"
a aprovar no Conselho (Competitividade) de 3-4 de Dezembro de 2009

O CONSELHO,

1. MANIFESTA A SUA CONVICÇÃO de que o programa "Legislar Melhor" continuará a ser 

um factor primordial para reforçar a competitividade das empresas – nomeadamente as 

microempresas e as pequenas e médias empresas – e para criar emprego e um crescimento 

económico sustentável;

2. REAFIRMA que o programa "Legislar Melhor" diz respeito à melhoria das políticas e da 

actividade legislativa, a um processo destinado a criar um melhor ambiente regulador para as 

empresas, cidadãos e administrações públicas e a um mercado interno que funcione 

correctamente, no respeito do acervo comunitário e dos princípios da subsidiariedade e da 

proporcionalidade;

3. RECONHECE que foram realizados progressos importantes tanto a nível da UE como dos 

Estados-Membros na condução do programa "Legislar Melhor"; SALIENTA, no entanto, que 

têm de ser desenvolvidos esforços adicionais e que para continuar a realizar progressos são 

necessários a responsabilidade conjunta e o empenhamento de todas as partes interessadas; 

SALIENTA a necessidade de as instituições da UE e os Estados-Membros colocarem os 

princípios de uma melhor regulamentação no centro dos seus processos decisórios a todos os 

níveis;

AVALIAÇÃO DO IMPACTO

4. SALIENTA que o recurso às avaliações de impacto pelas instituições da UE tem de ser 

melhorado e a apresentação e a qualidade das avaliações reforçada por forma a contribuir para 

um processo de tomada de decisões aperfeiçoado e baseado em factos comprovados e para 

uma legislação de elevada qualidade; RECONHECE a importância de realçar o impacto das 

alterações de fundo às propostas legislativas durante o processo de negociação, sempre que 

adequado, em sintonia com a abordagem interinstitucional comum da avaliação de impacto; 

CONGRATULA-SE com o trabalho levado a cabo pelo
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Comité de Avaliação de Impacto da Comissão para aperfeiçoar a qualidade das avaliações de 

impacto em sintonia com as Directrizes de Avaliação de Impacto da Comissão; TOMA 

NOTA com interesse da iniciativa do Tribunal de Contas Europeu de avaliar o sistema de 

avaliação de impacto; CONSIDERA que há margem para melhoria no que diz respeito, 

nomeadamente, à avaliação de opções de política alternativas, à transparência e quantificação 

dos encargos administrativos bem como a outros custos e benefícios; APELA A QUE sejam 

efectuadas avaliações de impacto de todas as futuras propostas importantes a apresentar no 

âmbito do programa de acção para a redução dos encargos administrativos na UE;

5. CONVIDA A COMISSÃO a intensificar o recurso às avaliações de impacto e a melhorar a 

qualidade das mesmas;

6. COMPROMETE-SE a ter plenamente em conta as avaliações de impacto da Comissão, 

incluindo os pareceres do Comité de Avaliação de Impacto, ao analisar as propostas 

legislativas; 

7. CONVIDA OS ESTADOS-MEMBROS a desenvolver sistemas de avaliação de impacto em 

sintonia com as suas especificidades nacionais, incluindo através de formação dos 

funcionários públicos no tratamento das avaliações de impacto:

REDUÇÃO DOS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS E SIMPLIFICAÇÃO

8. APELA a que sejam desenvolvidos esforços conjuntos pelas instituições da UE e pelos 

Estados-Membros a fim de atingir o objectivo acordado de reduzir os encargos 

administrativos sobre as empresas resultantes da legislação da UE em 25% até 2012 e com 

vista a que os efeitos se façam sentir nas empresas já no final de 2010; REAFIRMA que os 

custos adicionais resultantes das novas propostas de legislação comprometeriam os progressos 

na redução desses encargos administrativos. CONGRATULA-SE com a comunicação da 

Comissão sobre o programa de acção para a redução dos encargos administrativos na UE com 

planos de redução sectoriais e novas acções para 2009 (COM (2009) 544 final), bem como 

com os progressos alcançados até à data pela Comissão na apresentação de propostas de 

redução. CONSIDERA que têm de ser feitos progressos adicionais na adopção de propostas 

de simplificação no âmbito do procedimento de co-decisão;
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9. CONVIDA A COMISSÃO a:
- garantir que as avaliações de impacto analisem exaustivamente os encargos 

administrativos, na medida do possível em termos quantitativos, com vista a evitar todos 
os encargos desnecessários;

- ter presente que as medidas de redução não deverão implicar a transferência para as 
administrações públicas de encargos administrativos excessivos;

- acompanhar de perto os progressos na redução dos encargos administrativos, envolver 
as empresas na realização de verificações concretas dos efeitos das medidas de redução 
e a informar anualmente o Conselho Europeu da Primavera sobre a implementação das 
medidas de redução bem como sobre quaisquer alterações significativas nos encargos 
administrativos;

- lançar novas medidas de redução, sempre que necessário, [para atingir o objectivo 
fixado]1 e continuar a identificar novas propostas de simplificação da legislação da UE;

– pôr em prática os planos de redução sectoriais previstos na comunicação da Comissão 
atrás referida, dar-lhes seguimento no que diz respeito aos resultados e informar 
anualmente sobre os mesmos;

10. COMPROMETE-SE a evitar acrescentar encargos administrativos desnecessários às 
propostas legislativas em geral e CONVIDA O PARLAMENTO EUROPEU a fazer o mesmo;

11. CONVIDA OS ESTADOS-MEMBROS a continuar a reduzir os encargos administrativos, a 
simplificar a sua legislação e a aumentar o intercâmbio de boas práticas;

CONSULTA E ACESSO À LEGISLAÇÃO

12. SALIENTA a necessidade de uma consulta atempada das partes interessadas, com recurso a 
métodos adequados, incluindo a consulta em linha, ao longo de todo o processo de definição 
das políticas para melhorar a qualidade da regulamentação; REAFIRMA a importância de 
melhorar o acesso à legislação e a necessidade de uma linguagem clara e simples para tornar 
mais fácil o cumprimento do quadro regulamentar;

13. CONVIDA A COMISSÃO a, em cooperação com outras instituições da UE, analisar novas 
formas de facilitar o acesso à legislação pelas empresas e cidadãos e APELA à Comissão para 
que informe sobre os resultados positivos alcançados neste domínio no âmbito do quadro 
vigente para apresentação de relatórios;

  
1 Comissão: reserva; solicita a supressão dos termos entre parênteses rectos.
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O FUTURO PROGRAMA "LEGISLAR MELHOR"

14. SALIENTA que têm de ser tomadas sem demora medidas concretas para preparar o caminho 
para o futuro programa "Legislar Melhor" e um quadro regulador eficiente; RECONHECE 
que poderão ser necessárias novas soluções para fazer face aos futuros desafios e TOMA 
NOTA com interesse do contributo já prestado por vários Estados-Membros e partes 
interessadas para o programa "Legislar Melhor" a partir de 2010;

A ESTE RESPEITO, O CONSELHO

15. APELA a um reforço da apropriação política do programa "Legislar Melhor" em toda a UE e 
a uma mudança cultural positiva a longo prazo no que diz respeito às atitudes face aos 
princípios de uma melhor regulamentação entre os participantes nos processos de tomada de 
decisão, a uma melhor utilização dos documentos de orientação preparatórios, à formação 
mais alargada dos reguladores e de outros funcionários públicos, melhor comunicação, 
recurso mais frequente à consulta das partes interessadas durante os processos de tomada de 
decisão e melhor utilização do princípio "Pensar pequeno primeiro" enquanto princípio 
orientador; 

16. SALIENTA a necessidade de uma atribuição e utilização eficiente dos recursos para levar a 
cabo as avaliações de impacto; CONSIDERA que avaliações susceptíveis de reflectir o 
potencial impacto das alterações de fundo às propostas legislativas introduzidas pelas 
Instituições durante o processo de co-decisão contribuiriam para uma tomada de decisões 
aperfeiçoada baseada em factos comprovados e seriam de grande utilidade para todas as 
partes envolvidas a nível da UE e nos Estados-Membros na transposição dos actos jurídicos 
para a legislação nacional. CONGRATULA-SE COM a assistência já proposta pela Comissão 
para tentar garantir que as suas avaliações de impacto antecipem melhor questões susceptíveis 
de serem levantadas pelo Conselho ou pelo Parlamento e analisa igualmente outras formas 
adequadas de facilitar a avaliação dos impactos durante o processo de co-decisão; 
RECONHECE a necessidade de rever a abordagem interinstitucional comum da avaliação de 
impacto, nomeadamente com vista a encontrar uma forma prática de tratar as alterações de 
fundo durante o processo de co-decisão; 

17. SALIENTA que, para além da importância de um maior recurso aos instrumentos de melhor 
regulamentação existentes, a necessidade de novos instrumentos e a utilização mais eficiente 
da administração em linha nos trabalhos relativos à melhor regulamentação deverão ser 
analisadas em permanência; 



16111/09 CFS/lr 6
ANEXO DG C 1A PT

18. CONSIDERA que a melhor regulamentação deve assentar numa abordagem global que no 

futuro poderá englobar, sempre que adequado, novos incentivos, indicadores e objectivos que 

tenham igualmente em conta outros aspectos dos encargos de regulamentação que não 

exclusivamente os administrativos, como os custos decorrentes do cumprimento da legislação 

e as percepções dos efeitos das exigências de regulamentação; RECONHECE igualmente a 

necessidade de analisar aspectos relativos à transposição, implementação e aplicação das 

exigências de regulamentação e os custos decorrentes das actividades transfronteiras; 

RECONHECE ao mesmo tempo a importância de garantir que o trabalho de melhor 

regulamentação continue a ser fácil de administrar e convivial;

19. CONVIDA A COMISSÃO E OS ESTADOS-MEMBROS a:

- encontrar formas de avaliar eficazmente os instrumentos e estruturas existentes e o 

trabalho efectuado para criar um melhor ambiente regulador a nível da UE;

- melhorar a comunicação com os grupos consultivos existentes e analisar a possibilidade 

de os reforçar e fazer melhor uso das actuais estruturas, sem deixar de ponderar 

igualmente as eventuais necessidades futuras, como outras formas de cooperação a nível 

da UE e com peritos nacionais em matéria de regulamentação para uma melhor 

coordenação, aconselhamento e contributo. 

20. CONVIDA A COMISSÃO a:

- garantir uma consulta efectiva das partes interessadas ao redigir as avaliações de 

impacto e a analisar eventuais opções de política alternativas, tanto no que diz respeito 

ao conteúdo como ao tipo da medida, e a efectuar avaliações de impacto de elevada 

qualidade, em especial sobre iniciativas estratégicas chave;

- recorrer mais frequentemente às avaliações ex-post de actos legislativos pertinentes em 

vigor e analisar a forma de ligar essas avaliações às avaliações de impacto de maneira 

mais sistemática;

- ponderar a possibilidade de alargar o período mínimo de consulta das partes 

interessadas para 12 semanas, com excepções sempre que adequado; 
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- encontrar formas de garantir um melhor contributo das partes interessadas, 

nomeadamente das microempresas e pequenas e médias empresas, e proceder a 

verificações concretas de medidas previstas ou aplicadas;

- tomar em consideração o contributo dos Estados-Membros e das partes interessadas e 

analisar a forma de desenvolver os trabalhos em curso sobre a redução e a simplificação 

dos encargos administrativos e de desenvolver o futuro programa "Legislar Melhor" e 

um quadro regulador eficiente a partir de 2010.


