Documento de análise

02

n.º

PT

O processo
legislativo na
União Europeia
após quase 20 anos
a “Legislar Melhor”

2020

2

Índice
Pontos

Síntese

I-VIII

Introdução

01-05

Âmbito e método da análise

06-07

A iniciativa da Comissão para "legislar melhor"

08-33

Ensinamentos gerais retirados pela Comissão

08-11

Participação do público na elaboração de políticas

12-16

Dados concretos para a elaboração de políticas

17-21

O acervo legislativo da UE

22-28

Cooperação interinstitucional no processo legislativo

29-33

Observações finais sobre o caminho a seguir
Anexos
Anexo I – Visão geral das fases do ciclo das políticas e dos
princípios, objetivos, ferramentas e procedimentos para "legislar
melhor"
Anexo II – Opiniões das principais partes interessadas sobre as
várias ferramentas para "legislar melhor"
Anexo III – Peritos consultados para a presente análise
Anexo IV – Propostas legislativas e legislação adotada, revogada
e caducada
Anexo V – Produção legislativa por ano e domínio de intervenção

34

3

Siglas e acrónimos
Glossário
Equipa do TCE
Notas

4

Síntese
I O quadro estabelecido pela Comissão para "legislar melhor" é um conjunto de

princípios e ferramentas que a ajuda a elaborar as suas políticas e a preparar propostas
legislativas. Os objetivos declarados de "legislar melhor" são assegurar que o processo
decisório é aberto e transparente; que os cidadãos e as partes interessadas podem dar
o seu contributo ao longo de todo o processo legislativo e de definição das políticas;
que a intervenção da UE se baseia em dados concretos e na compreensão dos
impactos; e que os encargos regulamentares que pesam sobre as empresas, os
cidadãos e as administrações públicas são reduzidos ao mínimo.

II Legislar melhor não significa ter "mais" ou "menos" legislação da UE, nem implica

desregulamentar ou deixar de conceder prioridade a determinados domínios de
intervenção. Ao invés, significa apresentar dados concretos que sirvam de base a
decisões políticas oportunas e bem fundamentadas. Legislar melhor abrange todos os
domínios de intervenção da UE e todo o ciclo das políticas, incluindo a preparação,
adoção, incorporação e aplicação da legislação da União. As principais ferramentas
para "legislar melhor" são a consulta às partes interessadas, a avaliação do impacto
das opções estratégicas, o acompanhamento da incorporação e aplicação das leis e a
avaliação ex post das políticas e da legislação da UE. Legislar melhor é igualmente
importante para o Tribunal, enquanto auditor externo da UE, já que uma boa conceção
das políticas e da legislação contribui também para a eficácia da prestação de contas e
da auditoria pública.

III A melhoria da legislação tem sido uma característica fundamental da elaboração

de políticas da UE desde há quase 20 anos. Em 2002, a Comissão tinha já realizado as
primeiras avaliações de impacto e consultas públicas relativas às suas propostas
legislativas. Mais recentemente, em 2015, a melhoria da legislação passou a ser uma
das suas principais prioridades, o que se refletiu em mudanças organizativas na
Comissão, programas de trabalho mais centrados em prioridades fundamentais
("grandes nas grandes coisas") e um mandato para ir ainda mais longe no processo de
legislar melhor a nível da UE. Em 2016, o Parlamento Europeu, o Conselho e a
Comissão assinaram um acordo sobre legislar melhor e, em 2017, a Comissão concluiu
uma importante atualização das suas orientações e ferramentas de 2015 nesta
matéria. Por último, em 2019, a Comissão publicou os resultados do seu balanço sobre
o funcionamento da iniciativa para "legislar melhor" até à data.

IV Desde 2010, o Tribunal realizou várias auditorias relacionadas com a iniciativa
para "legislar melhor". O presente documento de análise baseia-se em resultados
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pertinentes das suas anteriores auditorias, na análise comparativa internacional das
políticas para "legislar melhor" conduzida recentemente pela Organização de
Cooperação e de Desenvolvimento Económicos, na análise feita a documentos
publicados pela Comissão e a investigações académicas, bem como nas consultas
realizadas a representantes do Parlamento Europeu e do Conselho, do Comité das
Regiões e do Comité Económico e Social Europeu e a peritos nesta matéria. Com o
presente documento de análise, que não constitui uma auditoria, o Tribunal pretende
contribuir para o debate público sobre o processo legislativo da UE e a melhoria da
legislação durante a legislatura em vigor.

V O Tribunal congratula-se com os resultados do balanço realizado pela Comissão e

considera que, globalmente, esta retirou os ensinamentos adequados e apontou os
principais domínios em que é possível introduzir melhorias no sentido de um processo
decisório baseado em dados concretos. O Tribunal chama também a atenção para
vários desafios fundamentais a ter em conta quando da revisão, nos próximos anos, da
iniciativa para "legislar melhor" na UE.

VI O sucesso da iniciativa para "legislar melhor" depende da eficiência, eficácia e

coerência com que a Comissão aplica as ferramentas em causa em todos os domínios
de intervenção. Como confirmado pelo balanço da Comissão e pelo presente
documento de análise, existe margem para melhorar a utilização de algumas destas
ferramentas. Em especial, é possível envidar mais esforços para chegar até aos
cidadãos e a outras partes interessadas através do processo de consulta, melhorar a
base factual do processo decisório e promover, acompanhar e impor a incorporação e
aplicação do direito da UE.

VII A concretização dos objetivos da iniciativa para "legislar melhor" depende

também de uma cooperação eficaz entre a Comissão, o Parlamento Europeu e o
Conselho. Por esse motivo, é essencial que os colegisladores cumpram os
compromissos assumidos no acordo interinstitucional sobre legislar melhor, que
promovem um processo decisório transparente e baseado em dados concretos. No
presente documento de análise, o Tribunal salienta a importância de evitar
complexidade desnecessária quando da adoção e incorporação de propostas
legislativas, de prever disposições suficientes na legislação para a recolha de dados
sobre a aplicação das políticas, de incentivar a participação dos cidadãos no ciclo das
políticas e de tornar mais transparente a elaboração, adoção, incorporação e aplicação
da legislação da UE. Além disso, os parlamentos nacionais e as autoridades dos
Estados-Membros desempenham um papel fundamental na transposição do direito da
UE para o direito nacional e no acompanhamento da incorporação e aplicação destas
regras no terreno.
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VIII Como observações finais, o Tribunal enuncia alguns pontos sobre o caminho a

seguir. Com base nos resultados das suas auditorias anteriores e nas informações
analisadas, o Tribunal aponta os seguintes grandes desafios para a Comissão, os
colegisladores da UE e os Estados-Membros no que respeita à concretização futura dos
objetivos da iniciativa para "legislar melhor":
o

assegurar que as políticas e iniciativas legislativas da UE são suficientemente
submetidas a consultas, avaliações ex post e avaliações de impacto de boa
qualidade;

o

garantir que as propostas legislativas preveem a recolha de dados suficientes para
apoiar um acompanhamento e uma avaliação eficazes;

o

continuar a simplificar a legislação da UE e controlar a sua incorporação e
aplicação nos Estados-Membros;

o

melhorar a transparência do processo legislativo para os cidadãos e outras partes
interessadas.
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Introdução
01 As políticas e a legislação da União Europeia (UE) afetam a vida dos seus cidadãos

e as atividades das suas empresas. A União dispõe de um acervo legislativo substancial
que está em constante evolução para refletir as alterações políticas à medida que a
legislação é adotada, alterada, revogada ou caduca. A Comissão desempenha um papel
fundamental na elaboração da legislação da UE, no acompanhamento da sua aplicação
e na avaliação dos seus resultados. Na definição das políticas e no processo legislativo,
a Comissão segue uma iniciativa designada por "legislar melhor".

02 Os objetivos declarados desta iniciativa são assegurar que o processo decisório é

aberto e transparente; que os cidadãos e as partes interessadas podem dar o seu
contributo ao longo de todo o processo legislativo e de definição das políticas; que a
intervenção da UE se baseia em dados concretos e na compreensão dos impactos; e
que os encargos regulamentares que pesam sobre as empresas, os cidadãos e as
administrações públicas são reduzidos ao mínimo. A intervenção da UE deve conduzir
a um quadro regulamentar simples, claro, estável e previsível para os cidadãos e
outras partes interessadas, respondendo ao mesmo tempo aos novos desafios e à
alteração das prioridades políticas. Por conseguinte, é fundamental que a Comissão
aplique os princípios de "legislar melhor" de forma eficaz, pois estes têm impacto
sobre o desempenho das políticas da UE e a prestação de contas da União perante os
cidadãos e outras partes interessadas.

03 A iniciativa para "legislar melhor" abrange todos os domínios de intervenção e

todo o ciclo das políticas (ver figura 1). As principais ferramentas para "legislar
melhor" são a consulta às partes interessadas, a avaliação do impacto das opções
estratégicas, o acompanhamento da incorporação e aplicação das leis e a avaliação
ex post das políticas e da legislação da UE. A qualidade das avaliações de impacto e das
avaliações ex post selecionadas é examinada pelo Comité de Controlo da
Regulamentação da Comissão, composto por quatro altos funcionários da Comissão e
três membros externos. O anexo I – Visão geral das fases do ciclo das políticas e dos
princípios, objetivos, ferramentas e procedimentos para "legislar melhor" apresenta
uma imagem mais pormenorizada da forma como a Comissão aplica a iniciativa para
"legislar melhor" em cada fase do ciclo das políticas.
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Figura 1 – A iniciativa para "legislar melhor" no ciclo das políticas

Contributos
das partes
interessadas

Fonte: TCE, com base nas orientações para legislar melhor da Comissão.

04 A melhoria da legislação tem sido uma característica fundamental da elaboração

de políticas da UE desde há quase 20 anos. Em 2002, a Comissão tinha já realizado as
primeiras avaliações de impacto e consultas públicas relativas às suas propostas
legislativas 1. Mais recentemente, em maio de 2015, a Comissão instituiu uma agenda
da UE com a finalidade de "[l]egislar melhor para obter melhores resultados" 2. Esta
agenda deu origem a mudanças organizativas na Comissão, a programas de trabalho
mais centrados em prioridades fundamentais ("grandes nas grandes coisas") e a um
mandato para ir ainda mais longe no processo de legislar melhor a nível da UE. Em
especial, em 13 de abril de 2016, a Comissão assinou um acordo interinstitucional com
o Parlamento Europeu e o Conselho 3 sobre legislar melhor, em complemento de
acordos e declarações anteriores na mesma matéria 4. Este acordo interinstitucional
vinculou os colegisladores a cooperarem em várias ações destinadas a promover um
processo decisório transparente e baseado em dados concretos. Em dezembro
de 2016, a Comissão publicou a comunicação "Direito da UE: Melhores resultados
através de uma melhor aplicação" 5, em que reconhecia a necessidade de colaborar
com os Estados-Membros para melhorar a incorporação e aplicação do direito da UE,
uma condição prévia para que as políticas alcancem resultados. A Comissão começou
em 2018 um "balanço" da evolução da iniciativa para "legislar melhor", cujos
resultados publicou em abril de 2019 6. O Tribunal tomou os resultados desse balanço
como principal ponto de referência do presente documento de análise.

05 Enquanto auditor externo independente da UE, o Tribunal promove a

transparência e a prestação de contas. Legislar melhor é igualmente importante para o
Tribunal, enquanto auditor externo da UE, já que uma boa conceção das políticas e da
legislação contribui também para a eficácia da prestação de contas e da auditoria
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pública. Desde 2010, o Tribunal publicou vários relatórios sobre elementos essenciais
da iniciativa da Comissão para "legislar melhor", em especial sobre as avaliações de
impacto, as avaliações (revisões) ex post, o acompanhamento da aplicação do direito
da UE e as consultas públicas 7. Salientou também questões relacionadas com a
utilização destas ferramentas em vários relatórios sobre políticas e programas de
despesas específicos da UE 8. Com o presente documento de análise, o Tribunal
pretende contribuir para o debate público sobre o processo legislativo da União e a
melhoria da legislação durante a legislatura em vigor. Este documento representa a
resposta do Tribunal à comunicação da Comissão sobre o balanço da iniciativa para
"legislar melhor" e aponta os principais desafios a que poderá dar seguimento em
futuras auditorias sobre este tema. Não se trata, porém, de um relatório de auditoria,
mas antes de uma análise baseada sobretudo em informações divulgadas ao público e
em elementos recolhidos especificamente para este fim.
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Âmbito e método da análise
06 A análise do Tribunal baseia-se nos relatórios que já publicou, nos resultados do

balanço realizado pela Comissão, nos relatórios do Comité de Controlo da
Regulamentação e do Serviço de Auditoria Interna (SAI) da Comissão e em publicações
académicas. São também utilizadas informações disponíveis ao público que o Tribunal
considera fiáveis, designadamente uma avaliação comparativa internacional das
políticas para "legislar melhor" realizada pela Organização de Cooperação e de
Desenvolvimento Económicos (OCDE) em 2018 9. O Tribunal consultou ainda as
principais partes interessadas para obter as suas opiniões sobre o funcionamento da
iniciativa da Comissão para "legislar melhor" (ver anexo II – Opiniões das principais
partes interessadas sobre as várias ferramentas para "legislar melhor"). Por último,
pediu os comentários de um painel de peritos no domínio sobre os resultados
preliminares da análise do Tribunal (ver anexo III — Peritos consultados para a
presente análise).

07 As informações constantes do presente documento de análise são apresentadas

seguindo a estrutura da comunicação da Comissão que descreve os resultados do seu
"balanço", nomeadamente:
o

ensinamentos gerais retirados pela Comissão ao executar atividades para "legislar
melhor";

o

participação do público no processo de elaboração de políticas;

o

dados concretos para a elaboração de políticas;

o

o acervo legislativo da UE;

o

cooperação interinstitucional no processo legislativo.

Em cada secção, começa-se por descrever, numa caixa, as principais questões e
matérias a melhorar, que são depois aprofundadas nos pontos seguintes. Encerra-se o
documento de análise com observações finais sobre o caminho a seguir no futuro. Na
sua elaboração, foram tidas em conta as informações disponíveis até fevereiro
de 2020.
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A iniciativa da Comissão para "legislar
melhor"
Ensinamentos gerais retirados pela Comissão
Caixa 1
A Comissão retirou vários ensinamentos gerais do seu balanço, que se baseou em
consultas públicas e consultas a destinatários específicos (por exemplo, pessoal da
Comissão ou parceiros interinstitucionais), em comparações com as políticas
regulamentares de países desenvolvidos realizadas pela OCDE e numa análise da
literatura académica. Estes ensinamentos foram designadamente: que as razões
para "legislar melhor" continuam a ser fortes; que as ferramentas para "legislar
melhor" poderiam ser aplicadas de forma mais eficiente sem prejudicar as suas
finalidades; e que, para alcançar as suas metas, a iniciativa para "legislar melhor"
tem de ser um esforço partilhado com outras instituições da UE e os
Estados-Membros.
De um modo geral, no seu balanço, a Comissão retirou ensinamentos e apontou
os principais domínios em que é possível introduzir melhorias no sentido de um
processo decisório baseado em dados concretos. Em especial, constatou haver
margem para melhorar a eficiência e a eficácia das principais atividades da
iniciativa para "legislar melhor" (ou seja, as consultas, as avaliações de impacto e
as avaliações ex post).
O Tribunal concorda também que as outras instituições da UE e os
Estados-Membros têm de desempenhar um papel importante na conceção e
execução das políticas da UE. Sem uma contribuição eficaz da sua parte, não é
possível atingir os objetivos de "legislar melhor".

08 Legislar melhor não significa ter "mais" ou "menos" legislação da UE, nem implica

desregulamentar ou deixar de conceder prioridade a determinados domínios de
intervenção. Ao invés, significa apresentar dados concretos que sirvam de base a
decisões políticas oportunas e bem fundamentadas. Tendo em conta o princípio da
subsidiariedade, é necessário também demonstrar que as políticas e os programas da
UE têm valor acrescentado 10. Além disso, uma execução eficaz da iniciativa para
"legislar melhor" conduz a maior transparência e a uma melhor prestação de contas,
dois elementos necessários para promover a confiança dos cidadãos no processo
legislativo da UE. Neste contexto, o Tribunal considera que as razões para "legislar
melhor" continuam a ser fortes.
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09 No seu balanço, a Comissão considera que há margem para melhorar a eficiência

e a eficácia das principais atividades da iniciativa para "legislar melhor" 11. Em
particular, a Comissão deveria reduzir o número de exceções às regras gerais sobre a
necessidade de consultas públicas, avaliações de impacto e avaliações ex post.
Atualmente, um quarto das propostas legislativas não tem avaliações de impacto (para
mais informações, ver pontos 17 e 18) e menos de um terço dessas avaliações
beneficiou de análises devidamente elaboradas e utilizadas (ver ponto 20).

10 As outras instituições da UE e os Estados-Membros têm um papel crucial a

desempenhar na conceção e execução das políticas e programas da União, pelo que o
seu compromisso na aplicação da iniciativa para "legislar melhor" é da maior
importância. Em concreto, é necessária uma cooperação eficaz entre a Comissão e os
colegisladores da UE (ou seja, o Parlamento Europeu e o Conselho) para alcançar os
objetivos de "legislar melhor". Estes devem evitar uma complexidade legislativa
desnecessária, prever requisitos legais para a recolha das informações necessárias a
avaliações ex post e avaliações de impacto baseadas em factos, realizar estas últimas
antes da introdução de alterações substanciais nas propostas legislativas da Comissão
e incentivar uma maior participação do público no processo legislativo da UE. Além
disso, os parlamentos nacionais e as autoridades dos Estados-Membros
desempenham um papel fundamental na transposição do direito da UE para o direito
nacional e no acompanhamento da incorporação e aplicação destas regras no terreno.

11 As auditorias do Tribunal, enquanto auditor externo independente da UE,

também contribuem para os objetivos de "legislar melhor", formulando observações,
conclusões e recomendações sobre em que medida e de que modo seria possível
executar as políticas e os programas da União com maior eficácia, eficiência e
economia. Neste contexto, é de salientar que a Comissão referiu o trabalho do
Tribunal ao retirar ensinamentos do balanço, nomeadamente o Relatório
Especial 16/2018 relativo às revisões ex post.
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Participação do público na elaboração de políticas
Caixa 2
Os cidadãos e outras partes interessadas podem participar na elaboração das
políticas da UE através de processos de consulta lançados pela Comissão. Podem
igualmente convidar a Comissão a propor nova legislação através da Iniciativa de
Cidadania Europeia.
No seu Relatório Especial 14/2019 sobre as consultas públicas, o Tribunal concluiu
que o quadro das consultas públicas da Comissão é de elevada qualidade e que a
preparação e a realização das consultas analisadas foram satisfatórias.
A Comissão obteve a pontuação mais elevada nos indicadores de política
regulamentar e governação da OCDE, em 2018, quanto à participação das partes
interessadas12.
O Tribunal considera, porém, que ainda há desafios a superar para melhorar:
o

as atividades de sensibilização no contexto das consultas públicas, visando
melhor os cidadãos; as medidas de comunicação para promover uma maior
participação; e os critérios sobre o regime linguístico, de modo a assegurar
que os principais documentos são traduzidos para tantas línguas quanto seja
viável e adequado;

o

a comunicação de informações sobre o seguimento dado aos resultados das
consultas públicas;

o

a participação dos cidadãos no lançamento de propostas legislativas através
da Iniciativa de Cidadania Europeia.

12 No Relatório Especial 14/2019 sobre as consultas públicas, o Tribunal destacou

questões específicas relacionadas com as atividades de sensibilização para promover
uma maior participação. Existiam lacunas nas estratégias das consultas, que explicam
o seu âmbito e objetivos, as partes interessadas a visar e as atividades de consulta
planeadas, bem como o calendário e o regime linguístico. Em especial, o Tribunal
constatou que a Comissão definiu apenas objetivos gerais para as suas atividades de
consulta e nem sempre identificou as partes interessadas visadas por essas
atividades 13.

13 Além disso, num terço dos casos analisados, o roteiro para informar as partes

interessadas sobre a finalidade específica e a utilização prevista foi publicado menos
de quatro semanas antes do início da consulta pública 14. O Tribunal concluiu que as
atividades de consulta devem ser mais amplamente publicitadas, a fim de alcançar
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uma maior visibilidade e permitir a participação de mais pessoas15. A Comissão
reconheceu a reduzida sensibilização das partes interessadas para as oportunidades de
participação em atividades de elaboração de políticas e de consulta 16. Aceitou
igualmente a recomendação do Tribunal no sentido de recorrer mais às suas
representações nos Estados-Membros para dialogar com as principais partes
interessadas a nível nacional, regional e local. Ao mesmo tempo, tendo em conta as
implicações em termos de recursos, a Comissão sublinhou a necessidade de adaptar as
atividades de sensibilização em função da importância da iniciativa 17.

14 O Tribunal recomendou ainda que os principais documentos das consultas sejam

traduzidos para todas as línguas oficiais no referente a todas as iniciativas prioritárias e
de interesse público geral. A Comissão aceitou parcialmente esta recomendação, pois
considera que imporia uma pressão considerável sobre os seus recursos e atrasaria o
processo de elaboração das políticas18. Como observa a Comissão, todos os
questionários relativos a consultas públicas realizados em 2018 estavam disponíveis
em, pelo menos, duas línguas e 71% foram traduzidos para todas as línguas oficiais
(exceto o gaélico) 19. Não obstante, o Tribunal constatou existir margem para clarificar
os critérios utilizados ao decidir da tradução dos documentos de consulta para todas as
línguas oficiais, a fim de assegurar que as iniciativas de interesse público geral são
acessíveis a todos os cidadãos da UE 20.

15 Além disso, o Tribunal constatou insuficiências na comunicação de informações

pela Comissão sobre o seguimento dado às consultas públicas. Em especial,
constatou situações em que a Comissão não explicou claramente a relação entre os
contributos dos inquiridos e as opções apresentadas na proposta legislativa 21. O
balanço realizado pela Comissão também detetou questões a este respeito. Em geral,
quase 40% dos inquiridos que responderam à consulta pública realizada no âmbito do
balanço estavam insatisfeitos com a comunicação de informações sobre os resultados
das consultas22.

16 A Iniciativa de Cidadania Europeia23 permite aos cidadãos solicitar diretamente à

Comissão que dê início a medidas regulamentares. O regulamento relativo à Iniciativa
não exige que a Comissão apresente uma proposta legislativa, ficando esta livre para
dar ou não seguimento a uma iniciativa. Desde a sua introdução em 2012 até meados
de 2019, quatro das 64 iniciativas de cidadania europeias registadas tiveram o apoio
requerido de, pelo menos, um milhão de cidadãos da UE (ver figura 2) 24. A Comissão
apresentou uma proposta legislativa na sequência de duas dessas quatro iniciativas 25.
Num outro caso, propôs uma série de ações não legislativas de seguimento. No quarto
caso, decidiu não apresentar uma proposta legislativa por considerar adequado o
quadro jurídico existente. Em 2019, com base numa proposta da Comissão, o

15
Parlamento Europeu e o Conselho adotaram um regulamento revisto da Iniciativa de
Cidadania Europeia para incentivar a participação e facilitar a organização de
iniciativas. As novas regras proporcionam melhor assistência técnica aos grupos de
organizadores e permitem aos Estados-Membros reduzir a idade mínima dos
participantes para dezasseis anos. Estas regras entraram em vigor no início de 2020 26.

Figura 2 – Iniciativas de Cidadania Europeia
Iniciativas registadas com apoio suficiente
Iniciativas registadas sem apoio suficiente
Iniciativas retiradas
Iniciativas em curso

Fonte: TCE, com base em dados da Comissão (sítio Internet da Iniciativa de Cidadania Europeia).
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Dados concretos para a elaboração de políticas
Caixa 3
As "avaliações de impacto" realizadas pela Comissão são um exame ex ante das
opções estratégicas, enquanto as "avaliações ex post" são um exame realizado a
posteriori sobre os efeitos da execução das políticas 27. A Comissão também realiza
"avaliações ex ante" das propostas de grandes programas de despesa, que não
requerem uma avaliação de impacto. As avaliações de impacto e as avaliações
ex post são geridas pela Direção-Geral da Comissão responsável pela política,
legislação ou programa de despesa em causa, tendo a Comissão criado um Comité
de Controlo da Regulamentação para assegurar o controlo da sua qualidade.
Nos indicadores de política regulamentar e governação da OCDE, em 2018, a
Comissão obteve a terceira melhor classificação 28 na avaliação de impacto 29 e a
quarta melhor 30 na avaliação ex post do direito primário.
No Relatório Especial 16/2018 relativo às revisões ex post 31, o Tribunal concluiu
que a Comissão tinha concebido um sistema de avaliação que era, no seu
conjunto, bem gerido e controlado em termos de qualidade 32.
No seu Relatório Anual relativo a 2013 33, o Tribunal fez o seguimento do Relatório
Especial 3/2010 sobre as avaliações de impacto 34, em que concluiu que a
Comissão tinha feito da avaliação de impacto uma parte integrante da
elaboração das políticas e a tinha utilizado para conceber melhor as suas
iniciativas legislativas. O Tribunal considera, porém, que ainda há desafios a
superar para melhorar:
o

a cobertura das principais iniciativas por avaliações de impacto,
designadamente os programas e as atividades que impliquem despesas
significativas;

o

aspetos da qualidade das avaliações de impacto;

o

a qualidade e a disponibilização atempada das avaliações ex post;

o

o mandato do Comité de Controlo da Regulamentação.

17 Regra geral, a Comissão deve realizar uma avaliação de impacto para todas as

propostas constantes do seu programa de trabalho. No seu balanço, a Comissão
comunicou que, em 19,5% das propostas integradas nos seus programas de trabalho
entre 2015 e 2018, os requisitos da iniciativa para "legislar melhor" não tornavam
necessária uma avaliação de impacto e que, noutras 8,5%, foram concedidas exceções
(por exemplo, devido a especial urgência). Em 7% dos casos, não foi dada
publicamente qualquer razão para a ausência de uma avaliação de impacto 35. Porém,
uma análise pormenorizada referida no balanço sugere que, em dois terços dos casos
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examinados, existiam dúvidas sobre a suficiência ou a adequação das explicações 36. O
Parlamento Europeu lamentou a ausência frequente de avaliações de impacto nas
propostas da Comissão, incluindo as que constam dos seus programas de trabalho 37.
As partes interessadas propuseram aumentar a cobertura através da introdução de
procedimentos mais leves em casos urgentes ou em propostas com menos efeitos
substanciais 38.

18 Nos termos do Regulamento Financeiro, as propostas de programas e atividades

que impliquem despesas importantes têm de ser objeto de uma avaliação ex ante 39.
Quando se preveja que um programa ou atividade tenha um impacto económico,
ambiental ou social importante, essa avaliação pode assumir a forma de uma avaliação
de impacto e, nesse caso, a Comissão irá igualmente analisar as várias opções relativas
aos métodos de execução. O Tribunal considera que devem ser realizadas avaliações
de impacto ou avaliações ex ante para todos os grandes programas de despesas 40.

19 Desde 2002, um grande desafio para a qualidade das avaliações de impacto tem

sido a quantificação dos custos e benefícios das diferentes opções 41. Em muitos dos
seus relatórios subsequentes, o Tribunal apontou lacunas relacionadas com a
disponibilidade de dados e a quantificação dos impactos, nomeadamente em termos
monetários42. O Comité de Controlo da Regulamentação observou que, embora a
Comissão tenha melhorado a quantificação, apenas num quarto das avaliações de
impacto se quantificou integralmente os custos e benefícios43. Referiu também que
dois dos dez elementos de qualidade analisados continuavam abaixo do nível aceitável
mesmo depois de os serviços da Comissão terem revisto as avaliações de impacto com
base no controlo de qualidade do Comité, antes de as apresentarem para consulta
interserviços (ver figura 3). Em 2016, o Comité introduziu a classificação "positiva com
reservas" para as avaliações de impacto que considera não ser necessário voltar a
examinar. No entanto, era menos provável haver melhorias nas avaliações de impacto
com esta nova classificação do que nas que receberam um parecer negativo e tiveram
de ser reapresentadas ao Comité de Controlo da Regulamentação 44.
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Figura 3 – Qualidade média das avaliações de impacto em 2018
Primeira apresentação
Boa

Aceitável

Fase de consulta interserviços

Fraca

Fraca

Aceitável

Boa

Apresentação
Consulta, base de informação
e metodologia
Subsidiariedade e
valor acrescentado da UE
Objetivos e
lógica da intervenção
Acompanhamento e
avaliação futuros
Âmbito e contexto
Comparação das opções
e proporcionalidade
Definição do problema
e utilização da avaliação
Impactos
Base de referência e opções

90%

dos elementos de qualidade analisados

ESTÃO ABAIXO DO NÍVEL
ACEITÁVEL

20%

dos elementos de qualidade analisados

CONTINUAM ABAIXO DO NÍVEL
ACEITÁVEL

Fonte: TCE, com base em Annual Report 2018, Comité de Controlo da Regulamentação, capítulo 1.2.

20 As avaliações ex post da Comissão não só constituem um meio de aferir o

desempenho das políticas da UE, mas proporcionam também um contributo valioso
para o desenvolvimento das mesmas. Desde 2013, a Comissão comprometeu-se a
avaliar a incorporação da legislação existente antes de elaborar avaliações de impacto
para novas propostas legislativas (o princípio "avaliar primeiro") 45. Porém, a análise
realizada pelo Comité de Controlo da Regulamentação sugere que menos de um terço
das avaliações de impacto se baseou em avaliações ex post devidamente elaboradas e
utilizadas46. A qualidade das avaliações ex post foi prejudicada principalmente pela
falta de dados adequados para quantificar os impactos47. Nos seus relatórios, o
Tribunal apontou repetidamente as insuficiências relacionadas com a disponibilidade
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de dados para avaliar o desempenho 48. Como referido pelo Comité de Controlo da
Regulamentação, frequentemente os relatórios das avaliações ex post não
conseguiram responder às questões a serem avaliadas devido à falta de dados
adequados 49. Esta situação reduziu igualmente a margem para as direções-gerais da
Comissão melhorarem os relatórios de avaliação de modo a dar resposta às questões
levantadas pelo Comité (ver figura 4).

Figura 4 – As direções-gerais da Comissão consideraram frequentemente
que era difícil melhorar os relatórios de avaliação para ter em conta as
questões levantadas pelo Comité de Controlo da Regulamentação
Nenhuma melhoria

Algumas melhorias

Melhorias
substanciais

Conceção e metodologia
Eficácia e eficiência
Coerência
Pertinência e valor
acrescentado da UE
Apresentação
Validade das conclusões

Fonte: TCE, com base em Annual Report 2018, Comité de Controlo da Regulamentação, capítulo 3.5.

21 O Comité de Controlo da Regulamentação desempenha um papel importante na

garantia da qualidade da base factual que apoia a elaboração de políticas. É composto
por quatro altos funcionários da Comissão e três membros externos. Em comparação
com o seu antecessor, o comité de avaliação de impacto, o seu mandato foi alargado
para abranger o exame de uma amostra de avaliações ex post. No entanto, segundo o
balanço da Comissão, as opiniões dos inquiridos que responderam encontravam-se
divididas em proporções equivalentes sobre a imparcialidade do Comité 50. Os que
manifestaram preocupação apontaram, entre outros aspetos, o facto de ser composto
maioritariamente por funcionários da Comissão. Alguns apresentaram propostas no
sentido de alargar o mandato do Comité de Controlo de modo a abranger as três
atividades seguintes: validar as explicações da Comissão sobre a não apresentação de
avaliações de impacto para grandes iniciativas51; analisar a coerência entre as opções
consideradas na avaliação de impacto e as constantes da proposta legislativa 52; e
controlar a qualidade de uma percentagem maior das avaliações ex post realizadas
(ver figura 5)53.
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Figura 5 – Avaliações ex post examinadas pelo Comité de Controlo da
Regulamentação
Avaliações
realizadas
Avaliações
examinadas
pelo RSB

Fonte: TCE, com base em dados da Comissão (sobre as avaliações ex post elaboradas 54 e as examinadas
pelo Comité de Controlo da Regulamentação 55)

O acervo legislativo da UE
Caixa 4
O acervo legislativo da UE muda continuamente à medida que são adotadas
propostas de regulamentos, diretivas e decisões e que a legislação em vigor é
revista, revogada ou caduca.
Nos seus programas de trabalho do período de 2015 a 2019, a Comissão planeou
menos iniciativas legislativas do que nos anos anteriores e aumentou a sua taxa de
execução. Também utilizou o programa e a plataforma REFIT para dirigir os
esforços no sentido de manter o acervo legislativo da UE "adequado à sua
finalidade".
A análise do Tribunal mostra que a Comissão Juncker apresentou menos grandes
iniciativas legislativas do que as suas antecessoras, mas que a taxa de execução
aumentou. Globalmente, o acervo legislativo da UE manteve-se estável entre 1999
e 2019. Por último, o acompanhamento da incorporação e aplicação do direito da
UE nos Estados-Membros continua a constituir um desafio para a Comissão.
O Tribunal considera, porém, que ainda há desafios a superar para:
o

clarificar melhor o papel da iniciativa REFIT como parte integrante da
iniciativa da Comissão para "legislar melhor";

o

simplificar a legislação da UE sem aumentar os riscos para a conformidade e
o desempenho;

o

disponibilizar orientações aos Estados-Membros sobre a forma de simplificar
e evitar regras desnecessariamente complexas e/ou onerosas;

o

melhorar o acompanhamento e a garantia da incorporação e aplicação da
legislação da UE.
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22 A Comissão Juncker reduziu significativamente o número de grandes propostas

legislativas ("iniciativas prioritárias"). Nos seus programas de trabalho de 2015 a 2019,
a Comissão planeou 108 iniciativas prioritárias, uma redução de 62% em comparação
com as 290 que constavam dos programas de trabalho de 2010 a 2014. Entretanto,
entre 2011 e 2017, a taxa de execução das novas iniciativas (isto é, a parcela de
propostas da Comissão adotadas pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho)
aumentou progressivamente (ver figura 6). Globalmente, o acervo legislativo da UE
permaneceu estável entre 1999 e 2019, uma vez que o número total de regulamentos
e diretivas adotados pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho nesse período
correspondeu aproximadamente ao número dos que foram revogados ou que
caducaram (ver anexo IV – Propostas legislativas e legislação adotada, revogada e
caducada e anexo V – Produção legislativa por ano e domínio de intervenção). Ao
mesmo tempo, o número médio de páginas dos diplomas legislativos da UE adotados
durante a 8ª legislatura do Parlamento Europeu (2014-2019) aumentou ligeiramente,
em 4,4%, em comparação com a 7ª legislatura (2009-2014) 56.

Figura 6 – Menos iniciativas prioritárias planeadas, com maior taxa de
execução
Programas de trabalho da Comissão

2010-2014

2015-2019

Número de iniciativas prioritárias planeadas por ano

Taxa de execução das iniciativas prioritárias planeadas
Taxa de execução não disponível

Nota: a taxa de execução inclui iniciativas prioritárias parcial (ver Comissão, Relatório Anual de
Atividades relativo a 2018 – Secretariado-Geral, p. 7) ou totalmente executadas.
Fonte: TCE, com base nos programas de trabalho da Comissão de 2010 a 2019 e nos relatórios anuais de
atividades da Comissão de 2013 a 2018.

23 Um dos principais objetivos da Comissão Juncker era simplificar a legislação da

UE e reduzir os encargos para as empresas e os cidadãos57. A Comissão introduziu um
programa REFIT em 2012 e uma plataforma REFIT em 2015, no âmbito dos seus
esforços para assegurar que os instrumentos legislativos da UE são "adequados à sua
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finalidade". Através da plataforma REFIT, a Comissão pediu, recolheu e avaliou
sugestões sobre a forma de reduzir os encargos decorrentes da legislação da UE e da
sua incorporação nos Estados-Membros 58. No Relatório Especial 16/2018 relativo às
revisões ex post, o Tribunal observou que a fundamentação do programa REFIT era
pouco clara, como o eram também os critérios segundo os quais certas iniciativas
foram designadas "REFIT". Recomendou igualmente que a Comissão devia evitar a
perceção de que o REFIT é, de alguma forma, distinto do normal ciclo "legislar melhor".
Neste contexto, o próprio balanço da Comissão confirmou que o programa REFIT
carecia de visibilidade 59.

24 Embora o Tribunal apoie plenamente o objetivo da Comissão de simplificar a

legislação e reduzir os encargos, é necessário ter o cuidado de assegurar que se age de
forma adequada. No seu Parecer nº 6/2018 sobre o Regulamento Disposições Comuns,
apontou casos em que a simplificação a obter poderia ter como contraponto a perda
de clareza para os beneficiários e as administrações públicas e o enfraquecimento dos
mecanismos existentes para a concretização de resultados. O Tribunal salientou
também o facto de que a simplificação deve ser utilizada para eliminar regras ou
procedimentos desnecessários e não apenas para consolidar conjuntos de regras
existentes. Por exemplo, no Parecer nº 7/2018 sobre a Política Agrícola Comum,
observou que não era claro que a redução do número de regulamentos resultaria
numa simplificação, uma vez que, noutros aspetos, a política se tornaria mais
complexa 60.

25 A complexidade legislativa e os encargos para as empresas e os cidadãos podem

também surgir quando os Estados-Membros transpõem as diretivas da UE. Os quadros
políticos, jurídicos e constitucionais dos Estados-Membros são muito diferentes, o que
influencia a forma como aplicam o direito da União. Observa-se igualmente uma
variação considerável entre os Estados-Membros no que respeita ao número e ao
âmbito de aplicação das medidas nacionais de execução de qualquer diretiva da UE.
No seu documento de análise sobre a aplicação do direito da UE, o Tribunal salientou a
correlação entre o número de medidas nacionais de execução e o número de
procedimentos de infração iniciados pela Comissão 61. Os Estados-Membros
reconhecem que as medidas nacionais de execução podem incluir requisitos que vão
além dos exigidos por uma determinada diretiva (o que frequentemente se designa
por "sobrerregulação"). No entanto, têm relutância em assinalar esses casos na base
de dados da UE disponível 62. Neste contexto, o Tribunal salienta que o acordo
interinstitucional sobre legislar melhor, de 2016, incita os Estados-Membros a
identificar esses elementos adicionais no(s) ato(s) de transposição ou através de
documentos conexos. Até à data, apenas dois Estados-Membros disponibilizaram essas
notificações na base de dados.
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26 As instituições da UE e os Estados-Membros concordaram que as autoridades

nacionais devem, ao notificar a Comissão das medidas nacionais de transposição e
sempre que se justifique, apresentar documentos explicativos sobre a forma como
transpuseram as diretivas para a sua própria legislação 63. O Tribunal salientou a
margem para os Estados-Membros apresentarem mais e melhores documentos
explicativos64, e a Comissão concordou em continuar a estudar com os
Estados-Membros as vantagens de disponibilizar orientações sobre a redação e
apresentação desses documentos65. Em vários dos seus relatórios, o Tribunal
sublinhou de que forma as lacunas relacionadas com a transposição e aplicação
coerentes do direito da UE nos Estados-Membros prejudicaram o desempenho das
políticas e programas da União 66.

27 O número persistentemente elevado de procedimentos de infração demonstra

que a correta e atempada incorporação e aplicação do direito da UE nos
Estados-Membros continua a ser um desafio de monta (ver figura 7), o que também já
foi realçado pelo Parlamento Europeu 67.

Figura 7 – Número de procedimentos de infração novos e em aberto
2 500

2 000

1 500

1 000

500

Procedimentos
de infração em
curso

Novos
procedimentos
de infração

0

Fonte: TCE, com base nos relatórios anuais da Comissão sobre o controlo da aplicação do direito da
União e na extração da base de dados da Comissão sobre infrações (para novos procedimentos de
infração entre 2010 e 2012).

28 No seu documento de análise de 2018 sobre a aplicação do direito da UE, o

Tribunal analisou a natureza desse desafio e incitou a Comissão a ponderar o reforço
dos seus esforços para controlar e impor a aplicação da legislação da UE,
nomeadamente:
o

utilizando o orçamento da UE para garantir que os Estados-Membros aplicam o
direito da UE 68;
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o

estabelecendo prioridades para impor o cumprimento e critérios de referência
para o tratamento dos casos de infração a integrar num quadro global de gestão
das atividades de controlo.

Cooperação interinstitucional no processo legislativo
Caixa 5
A qualidade da legislação da UE depende, em grande medida, de uma boa
cooperação interinstitucional.
No Acordo Interinstitucional sobre legislar melhor, assinado em 13 de abril
de 2016, o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão comprometeram-se a
assegurar a máxima transparência do processo legislativo, para que os cidadãos
mantenham a confiança nele.
Todavia, vários compromissos ainda não foram concretizados.
O Tribunal considera que ainda há desafios a superar para melhorar:
o

a avaliação das alterações introduzidas pelos colegisladores nas propostas
legislativas da Comissão durante o procedimento;

o

a transparência em certos aspetos do processo legislativo (por exemplo, as
"reuniões do trílogo" e o "lobbying").

29 O Acordo Interinstitucional requer que o Parlamento Europeu e o Conselho

realizem avaliações de impacto relativas às alterações "substanciais" que introduzam
nas propostas da Comissão, quando o considerarem adequado e necessário ao
processo legislativo 69. Não existe, contudo, uma definição comum do que constitui
uma alteração "substancial". Nos termos do Acordo, compete a cada instituição decidir
por si própria se uma alteração é "substancial". O Conselho ainda não elaborou
quaisquer avaliações das suas próprias alterações, enquanto o Parlamento Europeu,
através da sua Direção-Geral dos Serviços de Estudos (DG EPRS), publicou três
avaliações deste tipo desde 2016. Grande parte do trabalho da DG EPRS em matéria de
avaliações de impacto consiste em apreciar a qualidade das avaliações de impacto da
Comissão (142 casos desde 2016)70. O Tribunal considera que continuam a existir
dificuldades em cumprir os compromissos assumidos no âmbito do Acordo
Interinstitucional, os quais visam, em última análise, evitar lacunas e sobreposições nas
atividades de avaliação de impacto conduzidas pelos colegisladores em apoio de um
processo decisório baseado em dados concretos.
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30 Existe já um nível considerável de transparência no processo legislativo da UE,

uma vez que os cidadãos e outras partes interessadas podem acompanhar os
progressos das propostas legislativas, pelo menos em certa medida, através de vários
sítios Internet públicos. Além disso, no Acordo Interinstitucional de 2016, as três
instituições acordaram em criar uma base de dados pública comum sobre o ponto da
situação de todos os dossiês legislativos71, que ainda está a ser desenvolvida. No
entanto, como previsto no Acordo, foi criado em dezembro de 2017 um registo
conjunto de atos delegados 72, que permite aos cidadãos aceder a várias etapas do ciclo
de vida desses atos 73.

31 A Comissão considera que as questões relacionadas com as reuniões do trílogo e

o registo público dos "representantes de interesses" não estão incluídas na iniciativa
para "legislar melhor", enquanto quadro que reúne elementos de prova para a tomada
de decisões. No entanto, ao analisar os dados que sustentam o balanço da Comissão, o
Tribunal constatou existirem questões das partes interessadas74 quanto à falta de
transparência das negociações entre o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão
durante a adoção dos textos legislativos (ou seja, as "reuniões do trílogo"75). Em 2016,
a Provedora de Justiça Europeia apelou a que fosse publicado um calendário do
"trílogo", a síntese das ordens do dia das reuniões e as versões sucessivas do
"documento de quatro colunas", indicando as posições iniciais das três instituições e o
texto de compromisso, à medida que este evolui durante os debates76. O acesso a
essas sucessivas versões permitiria ao público compreender melhor como se chegou a
um texto final. Na sua resposta à Provedora de Justiça, a Comissão confirmou que não
teria qualquer reserva à publicação dessas informações 77 que, porém, necessitaria do
consentimento de ambos os colegisladores.

32 Em 2018, o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) deliberou que não pode

ser admitida qualquer presunção geral de não divulgação desses textos de
compromisso provisórios78. Este acórdão implica que essas informações devem, regra
geral, ser disponibilizadas ao público 79. Contudo, até à data, os "documentos de quatro
colunas" não são publicados regularmente. A publicação de tais informações sobre as
alterações feitas pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho às propostas legislativas da
Comissão contribuiria para melhorar a prestação de contas pública pelas decisões
tomadas.

33 Note-se igualmente que, desde 2011, o Parlamento Europeu e a Comissão têm

gerido conjuntamente um registo público dos "representantes de interesses" (ou seja,
lobistas) e que o Conselho tem sido um observador no atual regime desde 2014 80. Em
28 de setembro de 2016, a Comissão apresentou a sua proposta de um novo Acordo
Interinstitucional sobre um registo de transparência obrigatório abrangendo o
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Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão. A proposta visava reforçar o quadro
para lidar com os grupos de interesses e fazer depender as reuniões com eles do
registo das mesmas. Não foi ainda alcançado um acordo final sobre a proposta relativa
a um registo de transparência interinstitucional obrigatório 81.
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Observações finais sobre o caminho a
seguir
34 A Comissão fez um balanço do funcionamento dos vários processos e

ferramentas para "legislar melhor", retirou ensinamentos e reconheceu oportunidades
de melhoria. Com base nos resultados das suas auditorias anteriores e nas
informações analisadas, o Tribunal aponta os seguintes grandes desafios para a
Comissão, os colegisladores da UE e os Estados-Membros no que respeita à
concretização futura dos objetivos da iniciativa para "legislar melhor":
o

assegurar que as políticas e iniciativas legislativas da UE são suficientemente
submetidas a consultas, avaliações ex post e avaliações de impacto de boa
qualidade;

o

garantir que as propostas legislativas preveem a recolha de dados suficientes para
apoiar um acompanhamento e uma avaliação eficazes;

o

continuar a simplificar a legislação da UE e controlar a sua incorporação e
aplicação nos Estados-Membros;

o

melhorar a transparência do processo legislativo para os cidadãos e outras partes
interessadas.
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Anexos
Anexo I – Visão geral das fases do ciclo das políticas e dos
princípios, objetivos, ferramentas e procedimentos para
"legislar melhor" 82

Contributos
das partes
interessadas

Consulta às partes interessadas

Avaliações de impacto

Avaliações ex post

Incorporação e aplicação do direito da União
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Consulta às partes interessadas:
principais etapas e requisitos

Validação política e consultas públicas e
específicas
Deve ser estabelecida uma estratégia de consulta para cada
iniciativa e avaliação.
A estratégia deve indicar a cobertura linguística das
atividades de consulta. Deve também abranger as atividades
relativas às consultas específicas e as consultas públicas
(avaliações de impacto, avaliações ex post, balanços de
qualidade, livros verdes).

Contributos
das partes
interessadas

As consultas públicas sobre iniciativas prioritárias devem ser
disponibilizadas em todas as línguas oficiais da UE. Todas as
outras consultas públicas devem ser disponibilizadas, pelo
menos, em inglês, francês e alemão. Devem ser
disponibilizadas traduções adicionais para as consultas sobre
iniciativas de interesse público geral, a justificar na estratégia
de consulta.

Realização das atividades de consulta
A Direção-Geral principal executa a estratégia de consulta.

A consulta às partes interessadas é um
instrumento importante na recolha de
informações para a elaboração de políticas
baseadas em dados concretos. Os pontos de
vista, a experiência no terreno e os dados das
partes interessadas contribuirão para melhorar
a qualidade e a credibilidade das iniciativas
políticas, das avaliações e dos balanços de
qualidade. Numa fase inicial, a Comissão
publica informações pormenorizadas sobre os
objetivos da iniciativa subjacente, bem como
sobre as atividades de consulta disponíveis, no
seu portal "Dê a sua opinião", em que é
também possível apresentar observações.

Grupo interserviços
A Direção-Geral principal (ou o Secretariado-Geral, no caso de
iniciativas importantes) cria o grupo interserviços e convida
os serviços interessados a participar.
Nas situações em que é necessário um grupo interserviços,
este debate e finaliza a estratégia de consulta às partes
interessadas e os documentos de consulta. Se não existir um
grupo interserviços, os documentos e a estratégia são
finalizados pela Direção-Geral principal, com a colaboração
do Secretariado-Geral.

Roteiro ou avaliação de impacto inicial e observações
correspondentes

As consultas públicas são publicadas no portal "Contribuir
para o processo legislativo" após o Secretariado-Geral dar luz
verde, ficando disponíveis para participação durante
12 semanas.

Se for caso disso, a Direção-Geral principal deve elaborar, juntamente com o
Secretariado-Geral, uma avaliação de impacto inicial ou um roteiro,

As consultas públicas podem ser complementadas por
consultas específicas orientadas para determinados grupos
bem definidos de partes interessadas.

O Secretariado-Geral publica a avaliação de impacto inicial ou o roteiro,
dando início a um período de 4 semanas em que os cidadãos e as partes
interessadas podem apresentar observações.

apresentando em traços gerais a estratégia da consulta às partes
interessadas.

A Direção-Geral principal deve avaliar todas as observações das partes
interessadas e integrá-las conforme apropriado nos seus trabalhos
preparatórios, o que pode incluir uma atualização da estratégia de consulta.

Comunicação de informações, relatório de síntese
A Direção-Geral principal analisa os resultados das várias atividades de consulta e, idealmente,
publica um relatório factual contendo, designadamente, informações sobre os participantes e as
principais opiniões expressas.
A Direção-Geral principal elabora um relatório de síntese que descreve os resultados globais das
atividades de consulta e as observações recebidas sobre o roteiro ou a avaliação de impacto inicial.
O relatório de síntese (documento de trabalho dos serviços da Comissão) acompanha a iniciativa ao
longo da consulta interserviços e da adoção e deve ser publicado na página da consulta. É
apresentado em anexo ao relatório da avaliação de impacto ou ao documento de trabalho dos
serviços da Comissão respeitante à avaliação ex post, quando da sua elaboração.
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Avaliações de impacto:
principais etapas, requisitos e
controlo de qualidade

Validação política
A Direção-Geral principal deve introduzir a iniciativa
na ferramenta de planeamento pelo menos 12 meses
antes da data prevista de adoção pela Comissão.
A validação política é tratada na ferramenta de
planeamento e deve ser obtida junto do Comissário
responsável, do Vice-Presidente responsável e do
Primeiro Vice-Presidente.

Avaliação de impacto inicial e observações
correspondentes
A Direção-Geral principal deve elaborar uma avaliação de
impacto inicial, com a colaboração do Secretariado-Geral
(projeto carregado na ferramenta de planeamento).
O Secretariado-Geral publica a avaliação de impacto inicial,
dando início a um período de 4 semanas em que as partes
interessadas podem apresentar observações.
A Direção-Geral principal deve avaliar todas as observações
das partes interessadas e integrá-las conforme apropriado
nos seus trabalhos preparatórios.

Contributos
das partes
interessadas

Controlo pelo RSB
O RSB reúne-se com os serviços da
Comissão em função das questões
levantadas na lista de controlo da
qualidade.
O RSB pode emitir um parecer
positivo ou negativo (geralmente no
prazo de 2 dias após a reunião).

As avaliações de impacto examinam se
há necessidade de uma ação da UE e
analisam as eventuais consequências das
soluções disponíveis. São realizadas
durante a fase preparatória, antes de a
Comissão concluir uma proposta de novo
ato legislativo, e proporcionam dados
para fundamentar e apoiar o processo
decisório. A avaliação de impacto é uma
ferramenta fundamental para legislar
melhor, prestando apoio à Comissão e ao
legislador na elaboração e adoção de
novas iniciativas.

Se o parecer inicial for negativo, a
Direção-Geral deve voltar a
apresentar um relatório de avaliação
de impacto revisto.
O RSB emite, no máximo, dois
pareceres.

Realização de avaliações e apresentação ao Comité de Controlo
da Regulamentação
A Direção-Geral principal (ou o Secretariado-Geral, no caso de iniciativas
importantes) cria o grupo interserviços e convida os serviços interessados a
participar.
O grupo interserviços prepara coletivamente os diversos capítulos do relatório de
avaliação de impacto, começando pela definição do problema.
O grupo interserviços tem de examinar o projeto final do relatório de avaliação de
impacto antes da sua apresentação ao RSB.
O projeto de relatório de avaliação de impacto e outros documentos pertinentes
devem ser apresentados ao RSB pelo menos 4 semanas antes da reunião prevista.
O RSB envia uma lista de controlo de qualidade à DG principal alguns dias antes da
reunião prevista, a fim de preparar e estruturar o debate com o RSB.

Relatório de avaliação de impacto

Adoção e seguimento

O relatório de avaliação de impacto assume a forma de um documento de trabalho dos
serviços da Comissão e deve ser objeto de consulta formal pelos mesmos.

A Direção-Geral principal deve
compilar um resumo das
observações recebidas e
transmiti-lo ao legislador.

A consulta interserviços deve incluir a iniciativa, o relatório de avaliação de impacto e o(s)
parecer(es) do RSB.
O relatório de avaliação de impacto acompanha a iniciativa durante o processo de adoção
pela Comissão.
A proposta da Comissão e a avaliação de impacto que a acompanha são publicadas online
e as partes interessadas terão a oportunidade de apresentar observações durante um
período de 8 semanas.
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Avaliações ex post: principais
etapas, requisitos e controlo de
qualidade

Validação política

Roteiro

A Direção-Geral principal tem de introduzir a avaliação
na ferramenta de planeamento pelo menos 12 meses
antes da publicação do documento de trabalho dos
serviços da Comissão.

A Direção-Geral principal tem de elaborar um roteiro de avaliação que
abranja o método, o contexto, a finalidade e o âmbito da avaliação.

O Diretor-Geral com competência na matéria valida-a na
ferramenta de planeamento.
A Direção-Geral principal acrescenta a avaliação ao seu
plano contínuo quinquenal de avaliação.

Contributos
das partes
interessadas

As partes interessadas têm 4 semanas para apresentar observações. A
Direção-Geral principal tem de avaliá-las e integrá-las nos futuros
trabalhos.

Realização da avaliação/controlo pelo Comité de
Controlo da Regulamentação

Conceção da avaliação

A estratégia de consulta é elaborada e aplicada; é dado início a um período
de consulta pública de 12 semanas.

A Direção-Geral principal tem de criar um grupo
interserviços que inclua um membro incumbido da sua
função de avaliação. O grupo interserviços orienta a
avaliação e participa em todas as principais etapas, que
podem incluir a discussão de qualquer projeto conexo
de relatório ou comunicação ao Parlamento Europeu e
ao Conselho.

O documento de trabalho dos serviços da Comissão e outros documentos
pertinentes são apresentados ao RSB pelo menos 4 semanas antes da
reunião.

A Direção-Geral principal e o grupo interserviços
discutem e finalizam a conceção da avaliação, com base
no roteiro e em eventuais observações conexas.

O RSB envia uma lista de controlo de qualidade à DG principal alguns dias
antes da reunião prevista, a fim de preparar e estruturar o debate com o
RSB.

A conceção pode também ser debatida numa reunião a
montante com o RSB.

A Direção-Geral principal, com a colaboração do grupo interserviços,
realiza a avaliação. Os progressos realizados são debatidos e
acompanhados, incluindo as prestações dos contratantes.

Reunião do RSB com os serviços da Comissão.

As avaliações e os balanços de qualidade
apreciam o desempenho das políticas,
programas e legislação existentes. A
Comissão define as avaliações como
apreciações baseadas em dados concretos
da medida em que uma intervenção foi
eficaz e eficiente, pertinente à luz das
necessidades e dos seus objetivos,
coerente, tanto internamente como com
outras intervenções das políticas da UE e
proporcionou valor acrescentado da União.

O Secretariado-Geral e a Direção-Geral principal chegam a acordo
sobre o roteiro, que também reflete as decisões sobre exceções. O
Secretariado-Geral publica o roteiro.

O RSB pode emitir um parecer positivo ou negativo.

Documento de trabalho dos serviços da
Comissão
O documento de trabalho dos serviços da Comissão é um dos
principais resultados do processo de avaliação, juntamente com
a síntese.
A Direção-Geral principal deve redigir o documento de trabalho
dos serviços da Comissão (e a eventual síntese), em consulta
com o grupo interserviços.
O documento de trabalho dos serviços da Comissão deve ter
entre 50 e 60 páginas e ser autónomo (sem necessidade de se
ler materiais de apoio para compreender o seu conteúdo).
As conclusões da avaliação devem apontar os ensinamentos
retirados, contribuindo assim para o desenvolvimento futuro da
política.

Na fase de conceção, deve ser cuidadosamente
ponderado o método da consulta às partes
interessadas e da recolha e análise de dados.

Publicação e seguimento
A Direção-Geral principal deve definir as ações de seguimento
adequadas e introduzi-las no ciclo de tomada de decisão.
A Direção-Geral principal deve comunicar os resultados da
avaliação da forma adequada aos diferentes públicos. Deve
apresentá-los no seu relatório anual de atividades e incluir as
medidas de seguimento apropriadas nos trabalhos futuros,
designadamente no seu plano de gestão anual.
A Direção-Geral principal tem de publicar o roteiro, o
documento de trabalho dos serviços da Comissão e, nos casos
aplicáveis, as especificações técnicas, o resultado ou resultados
finais conexos e o parecer do RSB.
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Incorporação e aplicação do
direito da UE: principais etapas,
requisitos e controlo de
qualidade

Transposição da legislação da UE
Ao transpor as diretivas para o direito nacional, os Estados-Membros podem escolher a forma e os meios de o fazer,
mas estão vinculados pelas disposições das mesmas quanto ao resultado a alcançar e ao prazo para a transposição.
A proposta legislativa da Comissão pode ser acompanhada de um plano de incorporação, identificando os desafios
técnicos, de conformidade e de calendário que os Estados-Membros enfrentam e enumerando as medidas de apoio da
Comissão.
Ao notificar as medidas nacionais de transposição à Comissão, os Estados-Membros têm de apresentar documentos, em
casos em que se justifique, explicando de que forma transpuseram as diretivas para a sua legislação.
A Comissão realiza controlos de transposição para assegurar que as medidas nacionais de transposição de que foi
notificada pelo Estado-Membro abrangem todas as obrigações contidas em todos os artigos (e nas suas subdivisões) da
diretiva, bem como nos anexos, se for caso disso.

Contributos
das partes
interessadas

Além disso, a Comissão realiza controlos de conformidade para avaliar a compatibilidade das medidas nacionais de
execução com as disposições/obrigações da diretiva, incluindo as definições.

Controlo da aplicação do direito da União
O artigo 17º do Tratado da União Europeia (TUE) estabelece que a Comissão é a guardiã dos Tratados da UE.
Tem, assim, por missão controlar a aplicação do direito primário e derivado da UE e assegurar a sua aplicação
uniforme em toda a União. Para o efeito, reúne informações para controlar o cumprimento pelos países da
UE.
O Painel de Avaliação do Mercado Único visa dar aos cidadãos e às empresas uma visão geral da gestão
prática do mercado único. Informa-os do desempenho dos Estados-Membros e abrange os resultados
alcançados, as observações recebidas e as conclusões retiradas, proporcionando uma base para a ação
futura.

A aplicação do direito da União é essencial para a
obtenção de resultados em benefício dos cidadãos
e para a proteção dos seus direitos e liberdades. Os
Estados-Membros devem cumprir as obrigações
que lhes incumbem por força do direito da UE,
incluindo a incorporação dos atos jurídicos
pertinentes da UE na legislação nacional
("incorporação") e a respetiva aplicação na sua
jurisdição ("aplicação"). A Comissão verifica se os
Estados-Membros lhe comunicaram as medidas
nacionais de execução no prazo ("notificação"), se
transpuseram integralmente as disposições da
diretiva para a legislação nacional ("transposição")
e se as medidas refletem com exatidão todas as
disposições da diretiva ("conformidade").

O relatório anual da Comissão sobre o controlo da aplicação do direito da União é um relatório de alto nível
que inclui dois anexos com informações pormenorizadas e gráficos sobre cada um dos Estados-Membros e
cada um dos domínios de intervenção em causa.

Incorporação da
legislação da UE
A incorporação do
direito da UE é o
procedimento
através do qual este
é aplicado a nível
nacional e/ou
subnacional
(regional).

Imposição do cumprimento da legislação da UE
No caso de um procedimento de infração formal, a Comissão envia uma carta de notificação ao abrigo do artigo 258º do TFUE ao
Estado-Membro a solicitar uma explicação num determinado prazo.
Se o Estado-Membro não apresentar uma resposta satisfatória, a Comissão emite um parecer fundamentado solicitando que o
Estado-Membro cumpra a legislação num determinado prazo.
Se o Estado-membro não der cumprimento ao parecer fundamentado, a Comissão pode decidir recorrer ao TJUE ao abrigo do
artigo 258º do TFUE. Relativamente aos casos de falta de comunicação das medidas, a Comissão pode, nesta fase, propor sanções
pecuniárias, nos termos do artigo 260º, nº 3, do TFUE.
Se o TJUE considerar que o Estado-Membro não cumpriu as obrigações que lhe incumbiam por força do direito da UE, ordena-lhe que
tome as medidas necessárias para o cumprimento e a Comissão verifica se o Estado-Membro executou o acórdão do TJUE.
Se o Estado-Membro não tomar as medidas necessárias para o cumprimento, a Comissão pode continuar o procedimento de infração
nos termos do artigo 260º, nº 2, do TFUE, enviando uma carta de notificação ao Estado-Membro e voltando a interpor o caso no TJUE.
Nestes casos, a Comissão pode propor, e o TJUE pode impor, sanções financeiras sob a forma de uma coima fixa e/ou de multas diárias
ou com outra periodicidade especificada.
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Anexo II – Opiniões das principais partes interessadas sobre as
várias ferramentas para "legislar melhor"
O quadro que se segue indica a visão consolidada do Comité Económico e Social
Europeu e do Comité das Regiões sobre a forma como as várias ferramentas para
"legislar melhor" funcionam na prática e de que modo contribuem para alcançar os
objetivos de melhorar o processo legislativo da UE. Não foi possível incluir a resposta
do Parlamento Europeu, que foi apresentada num formato diferente. O Conselho não
aceitou o convite para participar.
Sim, muito
satisfeito

Nem
satisfeito
nem
insatisfeito

Sim,
satisfeito

Não,
insatisfeito

Abertura do processo de elaboração de políticas
Planeamento das iniciativas e validação
política

X

Oportunidades de apresentar
observações (sobre os roteiros e as
avaliações de impacto iniciais)

X

Consultas às partes interessadas
(consultas públicas)

X

Contribuir para o processo legislativo no
portal "Dê a sua opinião"

X

Melhores instrumentos para melhores políticas
Avaliações de impacto

X

Avaliações ex post

X

Comité de Controlo da Regulamentação

X

Princípios da subsidiariedade e da
proporcionalidade

X

Transposição e incorporação do direito
da UE nos Estados-Membros

X

Manter o acervo legislativo da UE adequado à sua finalidade
Programa REFIT

X

Plataforma REFIT

X
"Legislar melhor", uma agenda partilhada

Acordo interinstitucional sobre legislar
melhor

X

Controlo da aplicação do direito da
União

X

Nota: O valor final por categoria baseia-se nas opiniões recebidas (média aritmética da escala de
5 pontos); os casos em que não foi expressa uma opinião foram excluídos do cálculo.

Não, muito
insatisfeito
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Anexo III – Peritos consultados para a presente análise
Nome

Cargo

Organização

Christiane Arndt-Bascle

Chefe de programa na Direção
de Governação Pública

Benjamin Gerloff

Analista da Direção de
Governação Pública

Leila Kostiainen

Presidente do conselho
finlandês da análise do impacto
da regulamentação e
presidente da RegWatchEurope

Conselho finlandês de
análise do impacto da
regulamentação e
RegWatchEurope

Wim Marneffe

Professor associado na
Faculdade de Economia
Empresarial e responsável do
grupo de investigação sobre
economia e política pública

Universidade de Hasselt

Dimiter Toshkov

Professor associado no
Instituto de Administração
Pública, Faculdade de
Governação e Assuntos
Mundiais

Universidade de Leiden

OCDE
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Anexo IV – Propostas legislativas e legislação adotada,
revogada e caducada

Ano
(*)

Propostas legislativas da Comissão para

Processo
legislativo
ordinário (1)

Processo
legislativo
especial (2)

Regulamentos
e diretivas do
Parlamento
Europeu e do
Conselho

Regulamentos
e diretivas do
Conselho

TOTAL

Propostas
legislativas
retiradas
pela
Comissão

Atos legislativos revogados e
caducados

Atos legislativos adotados

Regulamentos
e diretivas (3)

Processo
legislativo
ordinário (4)

Processo
legislativo
especial (5)

Regulamentos
e diretivas do
Parlamento
Europeu e do
Conselho

Regulamentos
e diretivas do
Parlamento
Europeu e do
Conselho

Regulamentos
e diretivas do
Conselho

Diferença
entre atos
legislativos
adotados e
atos
legislativos
revogados
ou
caducados

TOTAL

Processo
legislativo
ordinário (6)

Processo
legislativo
especial (7)

Regulamentos
e diretivas do
Parlamento
Europeu e do
Conselho

Regulamentos
e diretivas do
Conselho

TOTAL

TOTAL

1999

36

175

211

0

28

195

223

2

335

337

-114

2000

84

204

288

11

55

204

259

7

249

256

3

2001

70

155

225

6

57

170

227

2

201

203

24

2002

65

176

241

12

72

162

234

8

187

195

39

2003

94

177

271

3

79

185

264

9

118

127

137

2004

65

187

252

119

78

206

284

7

132

139

145

2005

71

146

217

3

45

128

173

3

240

243

-70

2006

101

212

313

33

83

200

283

26

227

253

30

2007

91

142

233

4

40

140

180

7

168

175

5

2008

110

149

259

15

100

159

259

10

278

288

-29

2009

56

94

150

11

138

124

262

50

309

359

-97

2010

98

10

108

20

49

27

76

35

148

183

-107

2011

157

20

177

14

71

40

111

17

166

183

-72

2012

84

7

91

12

63

35

98

18

68

86

12

2013

119

9

128

7

102

27

129

82

129

211

-82

2014

68

1

69

48

134

62

196

32

72

104

92

2015

48

4

52

47

56

67

123

60

134

194

-71

2016

108

20

128

6

69

53

122

45

115

160

-38

2017

75

8

83

8

66

65

131

20

25

45

86

2018

128

18

146

10

67

79

146

40

39

79

67

2019(**)

16

3

19

6

97

31

128

28

65

93

35

1 744

1 917

3 661

395

1 549

2 359

3 908

508

3 405

3 913

-5

Total

*
**
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

1 de janeiro - 31 de dezembro
1 de janeiro - 18 de setembro
Excluem-se as retificações e as propostas alteradas; incluem-se as propostas de atos de execução do Conselho. As propostas que não incluem
metadados indicando o tipo de procedimento também foram excluídas.
Excluem-se as retificações e as propostas alteradas. Excluem-se o processo não legislativo e o processo legislativo ordinário (COD). Incluem-se as
propostas de atos de execução do Conselho.
Excluem-se as retificações e as propostas alteradas. Exclui-se o processo não legislativo.
Excluem-se as retificações.
Excluem-se as retificações. Excluem-se o processo não legislativo e o processo legislativo ordinário (COD). Incluem-se os regulamentos e as
diretivas do Conselho (incluindo regulamentos de execução).
Excluem-se as retificações.
Excluem-se as retificações. Incluem-se os regulamentos e as diretivas do Conselho (incluindo regulamentos de execução). Exclui-se o processo
não legislativo.

Fonte: Serviço das Publicações.
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Anexo V – Produção legislativa por ano e domínio de
intervenção
Número total de atos legislativos adotados por ano

Fiscalidade e política regional
Outros (liberdade, segurança e justiça, Europa
dos Cidadãos, ciência, informação, educação e
cultura)
Política de transportes e energia
Política industrial e mercado interno
Questões gerais, financeiras e institucionais
Pescas
Ambiente, saúde e defesa do consumidor
Política da concorrência e empresas; livre
circulação de mercadorias, capitais, serviços e
trabalhadores

Relações externas, Política Externa e de
Segurança Comum

Agricultura

Não classificados no EUR-Lex (principalmente
atos relacionados com a importação e a
exportação de produtos agrícolas)

Nota: Os dados incluem as diretivas, regulamentos e decisões segundo os processos legislativo ordinário, legislativo especial e não
legislativo. Incluem-se as retificações e os atos alterados, bem como os atos de execução e os atos delegados.
Fonte: TCE, extração EUR-Lex com base no trabalho de Toshkov, D. (2019), Legislative Productivity of the EU, 2004-2019,
apresentação online disponível em: http://www.dimiter.eu/Visualizations_files/Eurlex2019.html.
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Siglas e acrónimos
CESE: Comité Económico e Social Europeu
DG EPRS: Direção-Geral dos Serviços de Estudos do Parlamento Europeu
OCDE: Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económicos
PE: Parlamento Europeu
REFIT: programa para a adequação e a eficácia da regulamentação
RSB: Comité de Controlo da Regulamentação
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Glossário
"Legislar melhor": conjunto de princípios para conceber políticas e legislação da UE de
forma transparente e baseada em dados concretos, com a participação dos cidadãos e
das partes interessadas, abrangendo todo o ciclo das políticas desde a conceção à
incorporação, bem como a avaliação e a eventual revisão.
Ato de execução: ato juridicamente vinculativo que estabelece medidas, condições e
procedimentos para garantir que o direito da UE é aplicado uniformemente em todos
os Estados-Membros.
Ato delegado: ato não legislativo adotado pela Comissão, no uso de poderes que lhe
são delegados por um ato legislativo, que completa ou altera certos elementos não
essenciais desse ato legislativo.
Avaliação de impacto inicial: primeira descrição de um problema e das opções
estratégicas possíveis para lhe dar resposta, juntamente com uma visão geral das
diferentes fases previstas para o desenvolvimento da iniciativa, incluindo eventuais
trabalhos de avaliação de impacto e consultas às partes interessadas.
Avaliação de impacto: análise pormenorizada de um problema, incluindo as suas
causas subjacentes, a necessidade de intervenção da UE e as vantagens e
desvantagens de possíveis soluções.
Avaliação do impacto regulamentar: definida pela OCDE como o processo sistemático
de identificação e quantificação dos benefícios e custos que deverão advir das opções
regulamentares ou não regulamentares de uma política em análise.
Avaliação ex ante: avaliação que apoia a elaboração dos programas e a preparação
das atividades, baseando-se em elementos de prova do desempenho dos programas e
atividades conexos e identificando e analisando as questões a abordar, o valor
acrescentado da participação da União, os objetivos, os efeitos esperados das
diferentes opções e as disposições de acompanhamento e avaliação. No que se refere
aos principais programas ou atividades suscetíveis de ter um impacto económico,
ambiental ou social importante, a avaliação ex ante pode assumir a forma de uma
avaliação de impacto.
Avaliação ex post: apreciação baseada em dados concretos, realizada pela Comissão
ou em seu nome, da medida em que uma intervenção da UE foi eficaz, eficiente,
pertinente para as necessidades e proporcionou valor acrescentado da União.
Balanço de qualidade: avaliação exaustiva de um grupo de ações relacionadas de
algum modo (geralmente através de um conjunto comum de objetivos) para identificar
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e quantificar as eventuais ineficiências ou sinergias entre as ações e o seu impacto
cumulativo em termos de custos e benefícios.
Consulta interserviços: procedimento através do qual uma direção-geral da Comissão
solicita formalmente pareceres sobre uma proposta ou um projeto a outras
direções-gerais implicadas.
Consulta: processo de obtenção de informações, opiniões, aconselhamento ou
elementos de prova junto de outros organismos, peritos ou partes interessadas.
Documento de trabalho dos serviços da Comissão: documento não vinculativo em
que um serviço da Comissão expõe a sua posição sobre uma questão de uma
determinada política.
Processo legislativo ordinário: adoção de um regulamento, de uma diretiva ou de uma
decisão pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho, no seguimento de uma proposta da
Comissão.
REFIT: programa da Comissão para a adequação e a eficácia da regulamentação, que
revê a legislação e as medidas em vigor para garantir que produzem os resultados
esperados com o mínimo de custos e encargos regulamentares.
Revisão ex post: ferramenta política que assume a forma de um documento ou
conjunto de documentos com um balanço de um ou de todos os aspetos de uma
intervenção regulamentar da UE (um ou mais atos legislativos), com ou sem elementos
de avaliação.
Roteiro: proposta de plano que descreve os passos necessários para atingir uma
determinada meta.
Sobrerregulação: prática segundo a qual, ao transpor uma diretiva da UE, os governos
nacionais instituem regras ou requisitos regulamentares que vão além do que é
necessário para cumprir os requisitos dessa diretiva.
Transposição: processo através do qual os Estados-Membros da UE incorporam as
diretivas da UE no direito nacional.
Trílogo: discussão de uma proposta legislativa entre representantes do Parlamento, do
Conselho e da Comissão.
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O presente documento de análise foi realizado pela Câmara de Auditoria V – presidida
pelo Membro do TCE Tony Murphy – competente nos domínios do financiamento e
administração da União.
Os trabalhos foram realizados sob a responsabilidade do Membro do TCE Pietro Russo,
com a colaboração de Chiara Cipriani, chefe de gabinete, e Benjamin Jakob, assessor
de gabinete; Alberto Gasperoni, responsável principal; Michael Spang, responsável de
tarefa; Attila Horvay-Kovács e Tomasz Plebanowicz, auditores. Zsolt Varga prestou
apoio à análise de dados, Alexandra Mazilu e Jesús Nieto Muñoz apoio à visualização e
Fiona Urquhart assistência linguística.
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