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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

O mai bună legiferare - al 15-lea raport al Comisiei Europene privind aplicarea 
principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii în conformitate cu articolul 9 din
protocol
(2009/2142(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Acordul interinstituţional privind o mai bună legiferare1,

– având în vedere abordarea comună interinstituţională a evaluării impactului din noiembrie 
2005,

– având în vedere Rezoluţia din 9 februarie 2010 referitoare la Acordul-cadru privind 
relaţiile dintre Parlamentul European şi Comisie2,

– având în vedere Rezoluţia din 21 octombrie 2008 privind o mai bună legiferare 2006: 
Aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii – al 14-lea raport 3,

– având în vedere Rezoluţiile privind cel de-al 24-lea, precum şi cel de-al 25-lea raport al 
Comisiei privind controlul aplicării dreptului comunitar4;

– având în vedere raportul Comisiei „O mai bună legiferare, 2007” privind aplicarea 
principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii în conformitate cu articolul 9 din protocol 
(al 15-lea raport) (COM(2008)0586),

– având în vedere raportul Comisiei „O mai bună legiferare pentru anul 2008” privind
aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii în conformitate cu articolul 9 din
protocol (al 16-lea raport) (COM(2009)0504),

– având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „A treia analiză strategică a programului 
pentru o mai bună legiferare în Uniunea Europeană” (COM(2009)0015),

– având în vedere documentul de lucru al Comisiei intitulat „Reducerea poverii 
administrative în Uniunea Europeană – Raport referitor la progresele realizate în 2008 şi 
perspectivele pentru 2009” (COM(2009)0016),

– având în vedere documentul de lucru al Comisiei „Al treilea raport de activitate privind 
strategia de simplificare a cadrului legislativ” (COM(2009)0017),– având în vedere 
Comunicarea intitulată „Program de acţiune pentru reducerea sarcinii administrative în 
UE: Planuri de reducere sectorială şi acţiuni pentru 2009” (COM(2009)544),

– având în vedere orientările interne ale Comisiei Europene privind abordarea evaluării 
impactului (SEC(2009)0092),

                                               
1 JO. C 321, 31.12.2003, p. 1.
2 P7_TA-PROV(2010)0009.
3 P6_TA(2008)0493.
4 P6_TA(2008)0494 și P6_TA-PROV(2009)0335.
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– având în vedere raportul 2008 al Consiliului privind evaluările impactului 
(SEC(2009)0055),

– având în vedere raportul 2009 al Consiliului privind evaluările impactului 
(SEC(2010)1728),

– având în vedere raportul Grupului la nivel înalt al părţilor interesate independente privind 
sarcinile administrative din 17 septembrie 2009,

– având în vedere concluziile Consiliului privind competitivitatea din 4 decembrie 2009,

– având în vedere raportul final al Grupului de lucru privind reforma parlamentară 2007-
2009,

– având în vedere documentul de lucru al conferinţei preşedinţilor de comisie intitulat 
„Evaluarea impactului: experienţele Parlamentului European”,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice şi avizul Comisiei pentru afaceri 
constituţionale (A7-0000/2010),

A. întrucât aplicarea corectă a principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii este necesară 
pentru asigurarea unui mod corect de funcţionare al Uniunii Europene, precum şi pentru 
adaptarea corectă a activităţii instituţiilor sale la aşteptările cetăţenilor, ale 
întreprinzătorilor activi de pe piaţa comună, precum şi ale administraţiilor naţionale şi 
locale,

B. întrucât o legiferare mai bună („better law-making”) a devenit o condiţie indispensabilă 
pentru asigurarea unui mod eficient de funcţionare al Uniunii Europene, care poate 
contribui în mod fundamental la depăşirea crizei economice şi la creşterea economică,

C. întrucât problematica unei legiferări mai bune nu trebuie privită doar în contextul 
programului Comisiei, care are drept scop îmbunătăţirea cadrului de reglementare („better 
regulation”), ci şi dintr-un punct de vedere mai larg, care are legătură cu intrarea în 
vigoare a Tratatului de la Lisabona,

D. întrucât Tratatul de la Lisabona prevede implicarea formală a parlamentelor naţionale în 
controlul aplicării principiului subsidiarităţii,

E. întrucât mai buna legiferare a reprezentat o sarcină prioritară pentru Comisia anterioară şi 
ar trebui să reprezinte şi pentru noua Comisie o chestiune fundamentală,

F. întrucât îmbunătăţirea cadrului de reglementare în Uniune cuprinde o serie de probleme ca 
de exemplu evaluarea impactului, reducerea poverii administrative, precum şi 
simplificarea şi uniformizarea legislaţiei existente,

G. întrucât trebuie să se ţină seama de importanţa fundamentală care le revine consultărilor 
cu toate părţile participante şi în special cu partenerii sociali la pregătirea documentelor 
legale (inclusiv evaluările impactului acestora),
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H. întrucât trebuie să se ia în considerare programul realizat din 2005 pentru reducerea 
sarcinilor administrative rezultate din legislaţia Uniunii Europene, al cărui scop este 
limitarea sarcinilor la aproximativ 25 % până în 2012, 

I. întrucât unul dintre domeniile cheie ale acestui program este măsurarea de bază a 
costurilor administrative bazată pe modelul standard al costurilor, 

J. întrucât tehnicile noii variante şi ale codificării, care permit simplificarea şi uniformizarea 
legislaţiei în vigoare, asigură o mai mare înţelegere şi coerenţă a modificărilor planificate,

K. întrucât trebuie să se ia în considerare importanţa fundamentală care rezultă pentru 
orientările Uniunii Europene din aplicarea corectă şi la termen de către statele membre, 
precum şi ornamentarea legislaţiei, care încă mai poate fi întâlnită, (a aşa-numitei 
„Goldplating”), în cadrul căreia sunt introduse sarcini, care depăşesc cerinţele legislaţiei 
europene,

L. întrucât Tratatul de la Lisabona a înlocuit sistemul măsurilor de execuţie (comitologia) 
printr-o nouă împărţire în acte legislative delegate şi acte de execuţie,

M. întrucât trebuie să se ţină seama de iniţiativa europeană a cetăţenilor ca un nou instrument, 
introdus de Tratatul de la Lisabona, care oferă cetăţenilor posibilitatea să exercite o
influenţă asupra legislaţiei create în Uniunea Europeană,

Observaţii fundamentale

1. sprijină categoric procesul de îmbunătăţire a cadrului legislativ, care urmăreşte o mai mare 
transparenţă, eficienţă şi coerenţă a legislaţiei Uniunii Europene, subliniază rolul cheie al 
Comisiei ca organism cu iniţiativă legislativă în pregătirea propunerilor legislative de 
înaltă calitate; se obligă să depună toate eforturile necesare pentru ca aceste propuneri să 
fie examinate conform procedurii legislative legale; subliniază în continuare importanţa 
cooperării cu statele membre în cadrul activităţii de garantare a aplicării corecte a acestei 
legislaţii;

2. constată angajamentul Comisiei la procesul menţionat mai sus, care îşi găseşte expresia 
într-o serie de documente, în special în cadrul celei de-a treia analize strategice a 
programului pentru o mai bună legiferare în Uniunea Europeană, precum şi în activitatea 
în curs de desfăşurare referitoare la aceasta; constată în acelaşi timp că un cerc mare de 
beneficiari nu are cunoştinţă despre existenţa programului şi face apel la Comisie să îl 
promoveze într-un mod mai inteligibil; 

3. îşi exprimă acordul cu privire la formulările incluse la punctele 3 şi 15 ale concluziilor 
Consiliului din 4 decembrie 2009, care se referă la responsabilitatea comună privind 
îmbunătăţirea cadrului de reglementare, precum şi la consolidarea acestei responsabilităţi 
în cadrul tuturor instituţiilor şi în privinţa tuturor persoanelor implicate în acest proces;

4. constată participarea Comitetului Economic şi Social şi a Comitetului Regiunilor la 
discuţiile privind îmbunătăţirea cadrului legislativ şi reducerea sarcinilor administrative şi 
se aşteaptă la o cooperare fructuoasă în acest domeniu;
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5. observă că îmbunătăţirea cooperării interinstituţionale în această materie vastă necesită o 
revizuire a acordului privind o mai bună legiferare din 2003; atrage atenţia asupra 
punctelor care prezintă importanţă pentru această chestiune ale Rezoluţiei din 9 februarie 
2010 referitoare la Acordul-cadru privind relaţiile dintre Parlamentul European şi 
Comisie;

6. subliniază faptul că procesul de simplificare a legislaţiei nu trebuie să ducă la reducerea 
standardelor conţinute în documentele juridice existente, motiv pentru care consultările cu 
toate părţile implicate, inclusiv partenerii sociali, trebuie să reprezinte în mod imperios 
parte componentă a acestui proces; 

7. observă cu satisfacţie implicarea restrânsă a parlamentelor naţionale în procesul creării 
unei legislaţii europene, în special în procesul de control asupra conformităţii propunerilor 
legislative cu principiul subsidiarităţii; subliniază necesitatea respectării termenului de opt 
săptămâni pentru predarea avizelor lor prin intermediul parlamentelor naţionale; atrage 
atenţia asupra numărului relativ redus de avize emise până în prezent de către 
parlamentele naţionale, dintre care în 2007 şi în 2008 numai 7 au depus un aviz mai mult 
de zece ori pe an;

8. ia act cu satisfacţie de activităţile Comisiei, care vizează asigurarea unui schimb de 
informaţii eficient între parlamentele naţionale şi informarea Parlamentului şi a 
Consiliului cu privire la acest lucru; în plus, încurajează parlamentele naţionale să facă o 
distincţie clară între avizele care se referă la principiile subsidiarităţii şi cele care sunt 
vizează propunerile Comisiei;

Evaluarea impactului

9. subliniază responsabilitatea fundamentală a Comisiei în ceea ce priveşte evaluările 
impactului; se obligă în acelaşi timp să efectueze în continuare evaluările impactului 
propriilor modificări esenţiale aduse, care vor fi acceptate în cadrul propunerilor Comisiei;

10. recunoaşte pe baza experienţelor anterioare necesitatea unei revizuiri a abordării comune 
interinstituţionale a evaluării impactului; atrage atenţia asupra concluziilor documentului 
de lucru al conferinţei preşedinţilor de comisii cu privire la această temă;

11. reaminteşte Comisiei în acelaşi timp faptul că toate noile cereri trebuie evaluate, ţinând 
seama la modul general de toate urmările, urmând să se procedeze conform unei abordări 
integrate, care necesită în acelaşi timp o analiză a efectelor economice, sociale şi 
ecologice;

12. subliniază în special necesitatea unei analize corecte a urmărilor sociale ale propunerilor 
legislative, printre care şi efectele lor asupra pieţei muncii europene, precum şi asupra 
nivelului de viaţă al societăţii;

13. solicită insistent ca Comisia să efectueze evaluări ale impactului pentru toate propunerile 
care reduc sarcinile administrative, ceea ce permite realizarea unei analize a eventualelor 
efecte secundare ale acestor propuneri;

14. reaminteşte că Comisia trebuie să efectueze sistematic consultări cu toate părţile 
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interesate, inclusiv cu întreprinderile mici şi mijlocii, în vederea realizării unei evaluări 
obiective a impactului; consideră cunoştinţele îmbunătăţite ale acestora cu privire la
posibilitatea participării la consultări ca fiind o exigenţă necesară; invită Comisia să 
pregătească şi să publice o listă inteligibilă a evaluărilor impactului planificate pentru anul 
următor pentru a permite părţilor implicate să se pregătească în mod adecvat în acest scop;

15. subliniază faptul că trebuie supusă calitatea evaluărilor impactului unui control 
permanent; ia act de avizul Consiliului privind evaluările impactului şi îmbunătăţirea 
totală a calităţii; constată că Consiliul aplică criterii mai dure de evaluare; constată în 
acelaşi timp că procentajul ridicat al evaluărilor impactului (peste 30 %), care au fost 
iniţial refuzate de Consiliu, reprezintă o dovadă a necesităţii de a continua îmbunătăţirea 
calităţii acestora prin intermediul serviciilor corespunzătoare ale Comisiei; solicită în plus 
creşterea resurselor actuale de personal;

16. ia act cu satisfacţie de prelucrarea unor noi orientări pentru evaluările impactului de către 
Comisie, în special includerea unei chestiuni esenţiale, care are legătură cu principiul 
subsidiarităţii şi al proporţionalităţii; se aşteaptă ca noile orientări să contribuie în mod 
esenţial la optimizarea procesului de realizare a evaluărilor impactului şi prin aceasta la o 
îmbunătăţire a propunerilor legislative;

17. invită Comisia să prezinte agenda „smart regulation” (reglementarea inteligentă), descrisă 
în cadrul orientărilor politice ale Preşedintelui Comisiei Barroso, în special în ceea ce 
priveşte eforturile ce trebuie consolidate din domeniul evaluării ulterioare;

18. invită Comisia să efectueze evaluări sistematice ulterioare ale legislaţiei adoptate, pentru a 
verifica în măsura posibilităţilor, printre altele, corectitudinea anticipării evaluărilor 
impactului a propriilor propuneri;

19. ia act de iniţiativa privind verificarea sistemului evaluărilor impactului întreprinsă de 
Curtea de Conturi şi aşteaptă obţinerea de rezultate interesante în urma acestor măsuri;

Reducerea poverii administrative

20. subliniază importanţa reducerii cheltuielilor de exploatare ale întreprinderilor din Uniunea 
Europeană, pentru a le oferi acestora posibilitatea de a desfăşura o activitate de succes în 
condiţiile economice grele, constată în acelaşi timp că o reducere a sarcinilor 
administrative pentru întreprinderi nu trebuie să ducă la o reducere a standardelor de 
siguranţă la locul de muncă;

21. ia act cu satisfacţie de rezultatele activităţii de până acum a Comisiei sub forma pregătirii 
de propuneri, care, după adoptarea lor, înlesnesc o reducere a sarcinilor administrative de
chiar 33 % până în 2012, fapt care depăşeşte obligaţia anterioară de reducere cu 25 %; 
constată că economiile care urmează să fie astfel realizate ar putea depăşi 40 miliarde de 
euro1;

22. atrage în mod special atenţia asupra progresului înregistrat în cadrul activităţii privind

                                               
1 A se vedea pagina 6 din Programul de acțiune pentru reducerea sarcinii administrative în UE. Planuri de reducere 
sectorială și acțiuni pentru 2009 (COM(2009)0544). 
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propunerile Comisiei, care oferă cel mai mare potenţial de reducere a sarcinilor (de 
exemplu scutirea microîntreprinderilor de la cerinţele impuse de Uniune privind
raportarea financiară, precum şi modificarea directivei privind taxa pe valoarea adăugată, 
care este menită să faciliteze facturarea electronică); invită statele membre la o cooperare 
constructivă în cadrul Consiliului, precum şi la transpunerea documentelor adoptate în 
propria ordine juridică;

23. constată că programul de referinţă pentru calcularea sarcinilor administrative s-a dovedit a 
fi o metodă utilă, dar costisitoare; încurajează Comisia să ia în considerare metode 
alternative pentru calcularea sarcinilor administrative, cum ar fi de exemplu consultări cu 
părţile participante, ceea ce înlesneşte în cazuri concrete înlăturarea rapidă a acestor 
sarcini;

24. menţionează în acelaşi timp un număr relativ redus de propuneri (148 în 2008), care au 
fost făcute online prin intermediul unei pagini de internet speciale; constată că Comisia 
trebuie să extindă posibilitatea acordată celor afectaţi de a atrage atenţia asupra costurilor 
exagerate, drept care decurge din dreptul european sau cel naţional;

25. împărtăşeşte punctul de vedere al Comisiei conform căruia mijloacele de comunicare 
electronică reprezintă un instrument excelent de reducere a sarcinilor administrative şi 
încurajează Comisia să realizeze tezele comunicării e-Comisie 2006-2010, precum şi ale 
strategiei i2010, care are drept scop modernizarea administraţiei europene;

26. încurajează Comisia să continue realizarea tezelor incluse în planurile sectoriale de
reducere a sarcinilor administrative; se angajează să efectueze un control eficient al 
respectivelor propuneri legislative;

27. observă contribuţia pozitivă a Grupului la nivel înalt al părţilor interesate independente în 
domeniul sarcinilor administrative la programul de reducere a acestor sarcini, care este 
realizat de Comisia europeană; susţine extinderea mandatului grupului până în 2013, 
pentru a putea continua evaluarea modului de realizare a programului de reducere a 
sarcinilor administrative la nivelul Uniunii Europene, precum şi la nivelul statelor 
membre; consideră în acest sens că grupul ar trebui extins prin includerea unor experţi 
suplimentari din alte state membre;

28. atrage atenţia asupra faptului că cetăţenii nu sunt în măsură să deosebească sarcinile 
administrative, care derivă din dreptul european, de cele care sunt impuse în temeiul
dreptului naţional, precum şi că sarcinile administrative naţionale contribuie la conturarea 
unei imagini negative asupra Uniunii Europene;

29. atrage atenţia asupra faptului că pentru o realizare reuşită a programului de reducere a 
sarcinilor administrative este necesară o cooperare activă între Comisie şi statele membre, 
pentru a evita diferenţele de interpretare şi aşa-numitul „Goldplating” al activităţii de 
legiferare;

30. invită statele membre să-şi realizeze în mod consecvent obiectivele naţionale stabilite de 
acestea în domeniul reducerii sarcinilor administrative; încurajează Grupul la nivel înalt al 
părţilor interesate independente în domeniul sarcinilor administrative de a supraveghea 
realizarea obiectivelor naţionale de către statele membre; se aşteaptă în plus la o cooperare 
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fructuoasă cu parlamentele naţionale în acest domeniu;

Observaţii instituţionale şi procedurale

31. recunoaşte eforturile de până acum ale Comisiei pentru elaborarea şi pregătirea unor 
propuneri de simplificare şi uniformizare a dreptului european ; reaminteşte în acelaşi 
necesitatea unei bune cooperări interinstituţionale în acest domeniu, în special atunci când 
Comisia retrage propuneri legislative considerate drept inutile;

32. face apel la Comisie să se bazeze în continuare pe codificarea documentelor legale, 
precum să şi prezinte raportul anunţat pentru 2009, care descrie rezultatele întregului 
program referitor la uniformizarea legislaţiei1;

33. subliniază faptul că o modificare a legislaţiei în vigoare trebuie să aibă loc întotdeauna sub 
forma unei variante noi; recunoaşte şi apreciază în acelaşi timp drepturile care îi revin 
Comisiei în cadrul procedurii de legiferare; 

34. reaminteşte că restul iniţiativelor pentru simplificarea legislaţiei intră sub incidenţa 
procedurii obişnuite de legiferare şi a termenelor respective în vigoare; asigură în acest 
sens că va depune toate eforturile necesare pentru a verifica propunerile Comisiei în cel 
mai scurt termen posibil;

35. atrage atenţia asupra prevederii clare a tratatului2, care exclude adoptarea unor astfel de 
acte legislative de către Parlament şi Consiliu, ce nu sunt prevăzute în dispoziţiile 
tratatului referitoare la respectivele domenii;

36. avertizează asupra posibilităţii de a se renunţa la procedura de legiferare, care este 
indispensabilă autoreglementării, coreglementării şi, de asemenea, altor măsuri fără 
caracter legislativ; consideră că trebuie analizate în orice caz la modul serios consecinţele 
unei astfel de decizii, respectând în acelaşi timp dreptul contractual şi rolul de fond al 
fiecărei instituţii;

37. reaminteşte în acelaşi timp că aşa-numitele instrumente de „soft law” (instrumente juridice 
fără caracter obligatoriu) trebuie utilizate cu atenţie maximă, fără a aduce prejudicii
garanţiei juridice şi inteligibilităţii dispoziţiilor legislative în vigoare; 

38. constată cu satisfacţie schimbul îmbunătăţit de informaţii şi documente în legătură cu 
măsurile de punere în aplicare (comitologie), în special funcţionarea noii proceduri de 
reglementare cu control; îşi exprimă în acelaşi timp speranţa că trecerea la noul sistem 
introdus de Tratatul de la Lisabona va avea loc în mod eficient şi fără întârzieri inutile;

39. consideră, în plus, ca fiind decisive o serie de modificări instituţionale introduse de 
Tratatul de la Lisabona, care vor avea consecinţe asupra procesului de legiferare în 
Uniunea Europeană; subliniază în special importanţa iniţiativei cetăţeneşti europene şi ia 
act cu satisfacţie de elaborarea de către Comisia Europeană a unei carte verzi în această 
privinţă;

                                               
1 A se vedea punctul 5 din cel de-Al treilea raport de activitate privind strategia de simplificare a cadrului 
legislativ (COM(2009)0017.
2 Articolul 296 alineatul (3) TFUE.
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40. invită Comisia, în contextul rezoluţiilor Parlamentului de până acum referitoare la 
controlul punerii în aplicare a dreptului comunitar de către Comisie, să facă uz pe deplin 
de drepturile conferite de articolele 258 şi 260 din Tratatul de la Lisabona, în special în 
ceea ce priveşte lipsa notificării cu privire la dispoziţiile de transpunere a directivelor de 
către statele membre;

41. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi 
Comisiei, precum şi (…).
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EXPUNERE DE MOTIVE

Raportul privind o mai bună legiferare („better law-making”) în Uniunea Europeană conţine, 
în virtutea domeniului său de aplicare, foarte multe probleme. Alături de principiile
subsidiarităţii şi proporţionalităţii este vorba de strategia îmbunătăţirii cadrului legislativ în 
ansamblu („better regulation”) la nivel european. Acesta este programul care a început cu 
Acordul interinstituţional din 2003 privind o mai bună legiferare şi care a făcut obiectul unui 
număr mare de rezoluţii ale Parlamentului din ultimele două legislaturi. Din această strategie 
fac parte mai ales prognozele privind consecinţele sociale, economice şi ecologice ale 
propunerilor legislative.

Prezentul proiect de raport se referă atât la al 15-lea, cât şi la al 16-lea raport al Comisiei 
privind o mai bună legiferare, care acoperă anii 2007 şi 2008, la cea de-a treia analiză
strategică a programului pentru o mai bună legiferare (din 28 ianuarie 2009, inclusiv anexele), 
la programul de acţiune privind reducerea sarcinilor administrative din 28 octombrie 2009, 
precum şi la alte documente adoptate de diferite instituţii, inclusiv ultima Rezoluţie a 
Parlamentului referitoare la o mai bună legiferare şi controlul dreptului comunitar.

Prezentul raport oferă în plus ocazia de a aborda o serie de chestiuni instituţionale importante, 
care au legătură cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona (la 1 decembrie 2009) şi 
care vor avea urmări pe viitor asupra procesului de legiferare. 

Cele mai importante chestiuni abordate în acest proiect sunt:

 Principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii 
Aceste principii reprezintă principiile cheie ale dreptului primar, prin a căror aplicare 
dreptul european ar trebui adus într-o relaţie conformă aşteptărilor cetăţenilor. Pe de altă 
parte, aceste principii le conferă statelor membre posibilitatea de a percepe propriile
competenţe legislative în spiritul cooperării între diferitele niveluri guvernamentale,
sporind astfel în acelaşi timp certitudinea juridică.
Prin Tratatul de la Lisabona rolul parlamentelor naţionale este consolidat în contextul 
principiului subsidiarităţii. Comisia a început să transmită deja în momentul de faţă 
parlamentelor naţionale toate proiectele de documente legale, însă până în prezent doar 
câteva parlamente emit în mod regulat avizele. În viitorul apropiat. parlamentele naţionale 
vor trebui să fie încurajate să coopereze, precum şi să utilizeze noile posibilităţi.

 Evaluarea impactului
Aceasta reprezintă un element esenţial al procesului de legiferare, iar Parlamentul a făcut 
deseori referire la faptul că evaluarea trebuie pregătită cu mai multă grijă de către 
serviciile Comisiei. Comisia, în conformitate cu cerinţele Parlamentului, a convocat în 
2006 un Comitet de evaluare a impactului, care funcţionează în cadrul Comisiei şi se află 
în subordinea directă a preşedintelui acesteia. Acest organism controlează calitatea 
evaluărilor impactului înainte ca proiectul privind respectivul document legislativ să fie 
înaintat ca propunere legislativă oficială a Comisiei. Având în vedere rezultatele activităţii 
de până acum a comitetului, este necesară asigurarea independenţei sale depline, precum 
şi condiţii de lucru corespunzătoare. În prezent, comitetul este compus din 5 membri (sau 
reprezentanţii lor), care îşi desfăşoară activitatea cu ajutorul celor 15 bugete 
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corespunzătoare, lucru care nu pare suficient, dacă se ţine cont de faptul că se realizează
evaluări ale impactului, care provin de la toate direcţiile generale ale Comisiei şi care 
acoperă toate domeniile dreptului. Comisia a confirmat, ţinând seama, de asemenea, de
avizul comitetului de evaluare a impactului, în ianuarie 2009 noi orientări pentru 
pregătirea evaluărilor impactului. Raportorul a considerat raportul faţă de chestiunile 
introduse mai sus în proiectul de faţă drept fundamentale, cu toate că Comisia pentru 
afaceri juridice pregăteşte în acelaşi timp un raport separat referitor la pregătirea 
evaluărilor impactului.

 Reducerea sarcinii administrative
În ceea ce priveşte obiectivul ambiţios de reducere cu 25 % a cheltuielilor administrative
care rezultă din dreptul european până în 2012, raportorul a examinat atât metodologia de 
calcul a acestor cheltuieli, cât şi cooperarea între instituţiile Uniunii şi statele membre în 
ceea ce priveşte această reducere. De o importanţă esenţială pare să fie informaţiile
potrivit cărora, cu ajutorul calculării de bază a cheltuielilor administrative se poate aprecia
că 72 de documente legislative ale Uniunii conţin 486 de obligaţii referitoare la informare, 
ceea ce atrage după sine adoptarea a peste 10 000 măsuri de transpunere în statele 
membre. În plus, se apreciază că 32 % din sarcinile administrative deduse din UE 
reprezintă rezultatul unor decizii luate de unele state membre, care depăşesc cerinţele 
legislaţiei UE (o transpunere exagerat de strictă), precum şi rezultatul a ineficienţei 
procedurilor administrative din aceste state membre. Acest lucru demonstrează rolul
important care le revine statelor membre în activitatea de reducere a sarcinilor 
administrative, precum şi faptul că transpunerea dreptului comunitar trebuie controlată în 
mod fundamental şi activ.
În ceea ce priveşte elaborarea planurilor sectoriale în vederea reducerii sarcinilor 
administrative, lucru realizat în octombrie 2009 de către Comisie, este necesară emiterea 
de avize împotriva propunerilor legislative separate. Prezentul proiect apreciază în plus
rolul Grupului la nivel înalt al părţilor interesate independente privind sarcinile 
administrative, al cărui preşedinte, Edmund Stoiber, a efectuat, în noiembrie 2009, o vizită
Comisiei pentru afaceri juridice.

 Simplificarea şi uniformizarea dreptului
În acest context trebuie luat în considerare cel de-Al treilea raport de activitate privind 
strategia de simplificare a cadrului legislativ, care conţine informaţii cu privire la
propuneri concrete, precum şi planul de acţiune al Comisiei. Parlamentul trebuie să-şi 
consolideze sprijinul acordat strategiei şi obiectivelor generale ale acestui proces, cu toate 
că experienţa Comisiei pentru afaceri juridice face referire la posibilitatea unei 
îmbunătăţiri a cooperării interinstituţionale în ceea ce priveşte actualizarea legislaţiei în 
cazul noilor versiuni şi al codificării. 

La şase ani după semnarea acordului interinstituţional privind o mai bună legiferare se pot 
trage anumite concluzii şi pot face prezenta anumite consideraţii cu privire la modul în care
poate să fie îmbunătăţită această cooperare. Potrivit raportorului, nu este necesar să fie 
formulate deja în prezentul proiect propuneri de modificare a acordurilor corespunzătoare (şi 
în cadrul abordării comune a evaluării impactului). În schimb, acesta atrage atenţia asupra 
indiciilor esenţiale care sunt cuprinse în raportul final al Grupului de lucru privind reforma 
parlamentară, precum şi în Rezoluţia din 9 februarie 2009 referitoare la Acordul-cadru privind 
relaţiile dintre Parlamentul European şi Comisie.
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În legătură cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, raportorul atrage, în plus, în mod 
deosebit atenţia asupra iniţiativei cetăţeneşti europene, care oferă cetăţenilor posibilitatea de a 
participa în mod activ la procesul de legiferare europeană. Raportorul invită Comisia să 
prezinte cât mai rapid posibil propuneri privind dispoziţiile de punere în aplicare. Merită 
menţionată, de asemenea, noua împărţire în acte legislative delegate şi acte de punere în 
aplicare introdusă de tratat.


