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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la o mai bună legiferare, subsidiaritate și proporționalitate și o reglementare 
inteligentă
(2011/2029(INI))

Parlamentul European,

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

– având în vedere poziția sa din 15 decembrie 2010 referitoare la propunerea de regulament 
al Parlamentului European și al Consiliului privind inițiativa cetățenilor2, 

– având în vedere Rezoluția sa din 9 februarie 2010 referitoare la un acord-cadru revizuit 
între Parlamentul European și Comisie pentru următoarea legislatură3,

– având în vedere Rezoluția sa din 9 septembrie 2010 referitoare la „O mai bună legiferare” 
– cel de-al 15-lea raport anual al Comisiei în conformitate cu articolul 9 din Protocolul 
privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității4,

– având în vedere rezoluția sa din 25 noiembrie 2010 referitoare la cel de-al 26-lea raport 
anual privind monitorizarea aplicării legislației Uniunii Europene5,

– având în vedere rezoluția sa din X mai 2011 referitoare la garantarea unor evaluări de 
impact independente6,

– având în vedere rezoluția sa din X iulie 2011 referitoare la cel de-al 27-lea raport anual al 
Comisiei privind monitorizarea aplicării legislației Uniunii Europene7,

– având în vedere „Orientările politice pentru viitoarea Comisie” prezentate de Președintele 
Comisiei la 3 septembrie 2009,

– având în vedere Comunicarea Comisiei privind reglementarea inteligentă în Uniunea 
Europeană (COM(2010)0543),

– având în vedere raportul Comisiei privind subsidiaritatea și proporționalitatea (al 17-lea 
raport privind o mai bună legiferare pentru anul 2009) (COM(2010)0547),

– 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 și 

                                               
1 JO C 321, 31.12.2003, p. 1
2 Texte adoptate, P7_TA(2010)0480.
3 Texte adoptate, P7_TA(2010)0009.
4 Texte adoptate, P7_TA(2010)0311.
5 Texte adoptate, P7_TA(2010)0437.
6 Texte adoptate, P7_TA(2011)0XXX.
7 Texte adoptate, P7_TA(2011)0XXX.
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perspectivele pentru 2009” (COM(2009)0016),

– având în vedere documentul de lucru al Comisiei intitulat „Al treilea raport de activitate 
privind strategia de simplificare a cadrului legislativ” (COM(2009)0017),

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Program de acțiune pentru reducerea 
sarcinii administrative în UE - Planuri de reducere sectorială și acțiuni pentru 2009” 
(COM(2009)0544),

– având în vedere raportul Grupului la nivel înalt al părților interesate independente în 
domeniul poverilor administrative din 17 septembrie 2009,

– având în vedere concluziile Consiliului Competitivitate din X mai 2011 privind 
reglementarea inteligentă,

– având în vedere raportul intitulat „Reglementarea inteligentă: o Uniune Europeană mai 
curată, mai echitabilă și mai competitivă”, prezentat de guvernele Danemarcei, Țărilor de 
Jos și Regatului Unit în 2010,

– având în vedere broșura intitulată „Să alegem creșterea economică - de ce avem nevoie de 
reforme pentru a elibera potențialul Europei”, publicat de Guvernul Regatului Unit în 
2011,

– având în vedere scrisoarea din 18 martie 2011, adresată de nouă șefi de stat sau de guvern 
din statele membre Președinților Consiliului și Comisiei, privind „Realizarea creșterii 
economice în Europa”

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice și avizul Comisiei pentru piața 
internă și protecția consumatorilor și cel al Comisiei pentru afaceri constituționale (A7-
0000/2011),

A. întrucât agenda reglementării inteligente a fost introdusă ca parte a Strategiei UE 2020, 
care are drept obiectiv realizarea unei „creșteri inteligente, durabile și favorabile 
incluziunii” până în anul 2020, în special prin reducerea poverilor administrative pentru 
întreprinderi prin asigurarea unei calități îmbunătățite și simplificarea actualei legislații a 
UE;

B. întrucât aplicarea corectă a principiilor subsidiarității și proporționalității este esențială 
pentru asigurarea unui mod corect de funcționare a Uniunii Europene, precum și pentru 
adaptarea activității instituțiilor sale la așteptările cetățenilor, ale companiilor care își 
desfășoară activitatea pe piața internă, precum și ale administrațiilor naționale și locale, 
precum și pentru a se asigura că deciziile sunt luate cât mai aproape de cetățean;

C. întrucât problematica unei reglementări inteligente nu trebuie privită doar în contextul 
programului legislativ al Comisiei, ci și dintr-o perspectivă mai largă, legată de punerea 
continuă în aplicare a noilor aspecte ale Tratatului de la Lisabona care au consecințe 
asupra procedurilor legislative;
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D. întrucât Tratatul de la Lisabona a încercat remedierea echilibrului de competențe între 
instituțiile europene, plasând Parlamentul la același nivel cu Consiliul în cadrul procesului 
legislativ, în conformitate cu procedura legislativă ordinară;

E. întrucât trebuie să se țină seama de importanța fundamentală care revine consultărilor cu 
toate părțile interesate și în special cu întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) în 
elaborarea proiectelor de legislație, inclusiv a evaluărilor de impact;

F. întrucât, începând din 2005, se află în desfășurare un program ce vizează reducerea 
poverilor administrative care decurg din legislația Uniunii Europene, care astfel ar trebui 
reduse, până în 2012, cu 25 %, ceea ce ar reprezenta echivalentul unei creșteri a nivelului 
PIB de 1,4%; 

G. întrucât, deși Comisia a propus măsuri de reducere a poverilor administrative care 
depășesc cifra avută în vedere, Parlamentul și Consiliul mai au de adoptat măsuri 
prealabile, ce corespund aproximativ unei pătrimi din obiectivul de 25%;

H. întrucât unul dintre elementele-cheie ale acestui program este referința pentru calcularea 
costurilor administrative bazată pe așa-numitul „model al costului standard”;

I. întrucât utilizarea reformării și a codificării, în vederea simplificării și codificării 
legislației în vigoare, asigură o mai mare claritate și coerență a modificărilor efectuate;

J. întrucât implementarea corectă și la timp de către statele membre este de o importanță 
crucială pentru directivele Uniunii Europene, așa cum este și continua problemă 
reprezentată de reglementarea excesivă, adică includerea de obligații care depășesc 
cerințele legislației europene;

K. întrucât divergențele datorate unor moduri diferite de implementare reprezintă provocări 
serioase pentru funcționarea eficientă și eficace a pieței unice, având drept rezultat 
împărțirea statelor membre în trei grupuri, printre care cele cu implementare incorectă, 
implementare incompletă sau implementare inexactă, spre dezavantajul întreprinderilor 
europene și al consumatorilor în ceea ce privește creșterea ulterioară;

L. întrucât testul IMM a fost introdus prin intermediul Small Business Act, dar nu a fost 
aplicat decât în foarte puține cazuri până acum;

M. întrucât vicepreședintele Comisiei, dl Maroš Šefčovič, și-a exprimat puternicul angajament 
față de agenda reglementării inteligente, cu ocazia schimbului de opinii ce a avut loc în 
cadrul reuniunii Comisiei pentru afaceri juridice la 27 ianuarie 2011, 

Observații generale

1. subliniază importanța crucială a unei legiferări simple, clare, accesibile și pe înțelesul 
cetățenilor;

2. subliniază cu fermitate necesitatea ca agenda reglementării inteligente să reprezinte o 
considerație centrală în fiecare etapă a procesului legislativ, de la formularea inițială, până 
la implementare și evaluare;
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3. subliniază că toți actorii instituționali europeni au un rol în promovarea și asigurarea unei 
legiferări mai bune, în conformitate cu principiile și orientările cuprinse în agenda 
reglementării inteligente și în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare; 
consideră că toate părțile implicate ar trebui să demonstreze un angajament reînnoit față 
de aceste principii;

4. solicită Președințiilor viitoare și Comisiei să lanseze procesul de renegociere a Acordului 
interinstituțional privind o mai bună legiferare; atrage atenția, în acest sens, asupra 
alineatelor care prezintă importanță pentru această chestiune din rezoluția sa din 9 
februarie 2010 referitoare la acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și 
Comisie, în special asupra angajamentului comun al celor două instituții de a se pune de 
acord cu privire la modificările-cheie, ca pregătire pentru viitoarele negocieri cu Consiliul 
de Miniștri privind adaptarea Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare la 
noile dispoziții ale Tratatului de la Lisabona;

Reducerea poverilor administrative și asigurarea unei implementări adecvate

5. își exprimă îngrijorarea cu privire la posibilitatea ca programul de reducere a poverilor 
administrative să nu își atingă obiectivul de reducere a poverilor administrative cu 25% 
până în 2012, parțial datorită faptului că Parlamentul și Consiliul nu doresc să ia în 
considerare și să aprobe măsurile propuse; observă, în acest sens, valoarea pe care o are 
utilizarea tot mai frecventă a procedurilor accelerate în adoptarea acestor propuneri; se 
angajează să examineze în mod rapid propunerile legislative aferente acestor măsuri și 
solicită Consiliului să facă tot posibilul pentru a asigura adoptarea reducerilor de poveri 
administrative identificate de program;

6. încurajează Grupul la nivel înalt al părților interesate independente în domeniul poverilor 
administrative să inițieze un dialog cu IMM-urile europene pentru a identifica obstacolele 
la care se face cel mai des referire și care le împiedică să își desfășoare activitatea 
comercială cu alte state membre în cadrul pieței unice și să propună măsuri vizând 
eliminarea sau reducerea acestor obstacole din calea unei creșteri mai mari;

7. subliniază necesitatea ca programul să continue după anul 2012, pentru a acoperi perioada 
de mandat a actualei Comisii, cu un obiectiv mai ambițios și o sferă de competențe 
consolidată, astfel încât programul să se poată extinde dincolo de poverile de natură pur 
administrativă și să abordeze poverile și costurile de reglementare create de legislația UE 
în ansamblul său, inclusiv „factorii perturbatori” de reglementare; 

8. atrage atenția asupra faptului că, pentru ca programele actuale și cele viitoare de reducere 
a poverilor administrative să constituie un succes, este necesară o cooperare activă între 
Comisie și statele membre, pentru a evita diferențele de interpretare și reglementarea 
excesivă (prin adăugarea de cerințe mai stricte legislației naționale de implementare, ce nu 
decurg din legislația UE);

9. solicită Comisiei și statelor membre să introducă mai multe informații în raportarea 
cerințelor după implementarea legislației specifice, pentru a aborda problema 
reglementării excesive; consideră că discrepanțele pot fi reduse în mod semnificativ dacă 
li se solicită statelor membre să prezinte avize motivate prin care să-și motiveze decizia de 
a depăși standardele stipulate în directivele care sunt implementate; 
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10. solicită Comisiei să continue implementarea măsurilor incluse în planurile sectoriale în 
scopul reducerii poverilor administrative; 

Formularea politicilor

11. solicită Comisiei să utilizeze în mod mai eficient Cărțile albe prin care sunt prezentate 
spre evaluare proiecte de propuneri legislative; consideră că acest lucru ar reduce 
frecvența cu care propunerile trebuie revizuite în mod substanțial, dacă nu integral, pe 
durata procesului legislativ; consideră, de asemenea, că acest lucru ar facilita evaluarea 
proporționalității legislației propuse, fapt ce este deseori dificil atunci când doar 
propunerile preliminare sunt prezentate inițial în formă de Carte verde;

12. salută angajamentul Comisiei de a-și revizui procedura de consultare și sprijină decizia 
luată privind extinderea perioadei minime de consultare la 12 săptămâni; subliniază, cu 
toate acestea, faptul că este nevoie de o implicare superioară a tuturor părților interesate și 
consideră că Comisia ar putea explora metode de introducere a unor proceduri 
integratoare de sensibilizare; consideră că o astfel de procedură ar putea include 
identificarea acelor părți interesate la nivel național și european care prezintă interes 
pentru domeniile de politici și propunerile relevante, precum și încercarea de a le implica 
în mod direct în procesul de consultare;

13. consideră că actualele metode și forme de consultare asimetrice nu încurajează reacții din 
partea tuturor părților interesate; observă nemulțumirea exprimată deseori de respondenți 
cu privire la forma și conținutul chestionarelor online; sugerează faptul că o abordare 
comună, care să presupună un formular standard pentru răspunsurile la consultări, ar 
reprezenta o simplificare pentru respondenți și ar încuraja primirea unei selecții de 
răspunsuri mai detaliate și mai fundamentate, care să acopere diversitatea potențialelor 
opțiuni și aspecte de politici cu privire la care a fost realizată consultarea;

14. își exprimă îngrijorarea cu privire la complexitatea tot mai mare a documentelor de 
consultare și consideră că ar trebui depuse eforturi, inclusiv utilizarea sporită a Cărților 
albe, pentru a le simplifica, astfel încât să fie acordat sprijin și să fie încurajate 
răspunsurile din partea părților interesate relevante, mărind, în același timp, accesibilitatea 
acestora pentru cetățeni; sugerează Comisiei să ia în considerare posibilitatea introducerii 
unui „test de claritate”, pentru a asigura facilitatea răspunsului la documentele de 
consultare și a înțelegerii acestora;

15. subliniază importanța asigurării independenței și credibilității analizelor efectuate în 
cadrul evaluărilor de impact ale Comisiei, pentru a garanta obiectivele generale ale 
agendei reglementării inteligente și reiterează poziția Parlamentului cu privire la acest 
aspect, așa cum aceasta a fost prezentată în rezoluția sa din X mai 2011; 

16. sprijină cu fermitate propunerea conform căreia, în cazurile în care noua legislație impune 
un cost asupra întreprinderilor, ar trebui identificate compensații echivalente ale acestui 
cost, care să reducă în alte locuri povara de reglementare; consideră că acesta reprezintă 
un aspect cheie al viitoarelor programe, care vor reduce poverile și vor îmbunătăți cadrul 
de reglementare pentru întreprinderi în ansamblul lor; 

17. solicită Comisiei ca, la elaborarea unor noi acte legislative, să acorde cea mai mare 
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importanță posibilului impact asupra întreprinderilor mici și mijlocii; solicită Comisiei să 
încerce să nu elaboreze reglementări pentru IMM-uri în cazurile în care dispozițiile le-ar 
afecta în mod disproporționat și nu există un motiv solid în favoarea includerii acestora în 
domeniul de aplicare al legislației; consideră cu fermitate că astfel de dispoziții de 
atenuare pot avea un efect pozitiv asupra implementării și gradului de utilizare al 
legislației, în special în cazul întreprinderilor mici și al micro întreprinderilor; 

18. consideră, în acest sens, că testul IMM adoptat în cadrul Small Business Act are de jucat 
un rol cheie și se așteaptă ca Comisia să utilizeze acest test pe deplin; subliniază 
necesitatea ca Comisia să asigure aplicarea consecventă a testului IMM în toate direcțiile 
din cadrul Comisiei și încurajează statele membre să includă dispoziții similare în cadrul 
proceselor de luare a deciziilor de la nivel național;

Simplificarea și evaluarea ex-post

19. atrage atenția asupra solicitărilor sale repetate ca directivele să cuprindă în mod sistematic 
o cerință obligatorie ca statele membre să elaboreze un tabel de corespondență detaliat 
atunci când transpun directivele în sistemul juridic național; subliniază, în plus, poziția sa 
conform căreia rapoartele nu ar trebui incluse pe agenda ședinței plenare în lipsa unor 
astfel de tabele de corespondență;

20. subliniază faptul că tehnica de reformare ar trebui utilizată întotdeauna atunci când este 
modificată legislația; recunoaște și, în același timp, respectă drepturile care revin Comisiei 
în cadrul procesului legislativ; 

21. salută utilizarea pe scară largă a evaluării ex-post a legislației implementate; subliniază, cu 
toate acestea, că o astfel de evaluare ar trebui utilizată pentru toate tipurile de legislație și 
nu numai în sectoarele cheie; observă, în acest sens, că ar trebui luate în considerare și 
actele de punere în aplicare și cele delegate; solicită Comisiei să extindă evaluarea ex-post 
la toate domeniile de politici și sugerează că clauzele de caducitate pentru aplicarea 
revizuirilor pot reprezenta un mijloc util de garantare a faptului că reglementările aflate 
încă în vigoare sunt necesare și proporționale;

Asigurarea capacității de conducere și a vigilenței continue

22. salută sprijinul personal acordat agendei reglementării inteligente de către Președintele 
Comisiei; consideră că această chestiune este suficient de importantă pentru a-i solicita 
Comisiei o adevărată capacitate de conducere politică, astfel încât această chestiune să 
rămână o prioritate a agendei politice și sugerează în acest sens includerea agendei, ca o 
parte esențială, în portofoliul unuia dintre membrii colegiului comisarilor; observă că, la 
rândul său, Parlamentul ar trebui să investigheze metodele de creștere a importanței 
asociate unei mai bune legiferări în cadrul comisiilor sale și consideră că trebuie luată, de 
asemenea, în considerare utilizarea reuniunilor inter-comisii în vederea abordării acestei 
chestiuni;

23. se angajează să rămână vigilent în monitorizarea implementării de către Comisie a 
agendei reglementării inteligente și așteaptă raportul de activitate programat pentru a doua 
parte a anului 2012; 
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24. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei 
și parlamentelor naționale.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Observații generale

Comunicarea privind reglementarea inteligentă dezvoltă concluziile Președinției din timpul 
Consiliului European de primăvară din 2007 privind Strategia reînnoită de la Lisabona pentru 
creștere economică și ocuparea forței de muncă și Orientările politice pentru viitoarea 
Comisie, prezentate de Președintele Comisiei, dl. Barroso, în care era sugerată transformarea 
Strategiei de la Lisabona în strategia „UE 2020”, care urma să evidențieze competitivitatea și 
reducerea poverii administrative prin intermediul reglementării inteligente, ca elemente care 
să determine funcționarea piețelor în beneficiul cetățenilor și cu o concentrare clară pe 
consultările publice, evaluările de impact, comitologie și simplificarea legislației existente.

În vreme ce toate aceste elemente ar putea fi descrise, într-adevăr, ca o simplă redenumire a 
actualei agende privind o mai bună legiferare, trebuie, totuși, salutată plasarea acestora printre 
prioritățile agendei, iar Parlamentul, împreună cu celelalte instituții europene și cu statele 
membre, trebuie acum să-și îndeplinească rolul și să asigure menținerea dinamicii astfel 
dobândite și intensificarea ritmului activităților în toate domeniile relevante. 

Parlamentele naționale

Prin intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009, parlamentele 
naționale au un rol mai important în garantarea respectării principiului subsidiarității. În 
vreme ce, până acum, a fost primit un număr considerabil de contribuții și avize motivate, 
modalitățile acestei inovații, în special domeniul de aplicare și conținutul contribuțiilor, se 
află încă în proces de elaborare și calibrare.

În timp ce comunicarea Comisiei privind subsidiaritatea și proporționalitatea acoperă anul 
2009, această inovație din Tratatul de la Lisabona nu a fost astfel în vigoare decât timp de o 
lună din perioada relevantă. Parlamentul a primit, totuși, până acum peste 300 de observații 
din partea parlamentelor naționale și ar fi adecvat să profite de această ocazie pentru a se 
pronunța asupra funcționării efective a sistemelor puse în aplicare în interiorul Parlamentului, 
pentru a se adapta la această inovație și a identifica posibilele deficiențe și a sugera 
îmbunătățiri.  

Reducerea poverilor administrative și asigurarea unei implementări adecvate

Pare foarte puțin probabil ca obiectivul programului de reducere a poverilor administrative cu 
25% până în 2012 să fie atins în absența unui angajament și a unei acțiuni sporite. Prin 
urmare, măsurile deja adoptate trebuie consolidate, iar nivelul ambiției trebuie dublat. Toate 
părțile interesate implicate trebuie să-și intensifice eforturile, nu numai în vederea atingerii 
obiectivului de 25%, dar și pentru a reduce costurile aferente reglementării pe durata 
mandatului actualei Comisii și chiar după 2014. 

Discrepanțele în interpretare și reglementarea excesivă reprezintă aspecte majore ce trebuie 
abordate, în primul rând de către statele membre însele în procesul de implementare și de 
transpunere a legislației în legislația națională, dar și de către Comisie, în virtutea rolului său 
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de gardian al tratatelor. Ar trebui, prin urmare, să li se solicite statelor membre să își justifice 
decizia de a introduce cerințe mai mari în legislația lor națională, care depășesc standardele 
stipulate în legislația UE care este implementată.

Formularea politicilor

Propunerile de legislație a UE ar trebui precedate de o fază pregătitoare cuprinzătoare, în care 
prezentarea de către Comisie a unei cărți albe și efectuarea unor consultări cuprinzătoare și 
integratoare și a unor evaluări de impact ar trebui să fie obligatorii. Trebuie luate întotdeauna 
în considerare efectele asupra întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), deoarece acestea 
sunt în mult mai mare măsură copleșite de cerințele de reglementare decât corporațiile mai 
mari.

Simplificarea și evaluarea ex-post

Trebuie încă o dată reiterată necesitatea tabelelor de corespondență care însoțesc transpunerea 
directivelor de către statele membre, iar Parlamentul ar trebui să fie inovator în furnizarea de 
stimulente care să faciliteze acest lucru pentru fiecare act legislativ.

Programul de simplificare al Comisiei ar trebui să se concentreze mai mult pe tehnica de 
reformare, fiind importantă garantarea faptului că actuala legislație este evaluată în mod 
continuu, pentru a determina dacă aceasta ar trebui simplificată sau, după caz, abrogată.

Asigurarea capacității de conducere și a vigilenței continue

Toate instituțiile și statele membre trebuie să dea dovadă de o adevărată capacitate de 
conducere politică, pentru a consolida agenda reglementării inteligente, dar Comisia are un rol 
cheie în menținerea acesteia ca o prioritate a agendei politice. Prin urmare, această chestiune 
ar trebui să constituie partea principală a portofoliului unui comisar. 

În același timp, Parlamentul ar trebui să investigheze metodele de creștere a angajamentului 
său față de reglementarea inteligentă, spre exemplu prin utilizarea reuniunilor inter-comisii.

Comisia va prezenta un raport de activitate privind agenda reglementării inteligente în a doua 
parte a anului 2012. Parlamentul trebuie să se asigure că va urmări cu atenție fiecare aspect 
din acest domeniu.


