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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind cel de al 18-lea raport cu tema „O mai bună legiferare” – Aplicarea principiilor 
subsidiarității și proporționalității (2010)

(2011/2276(INI))

Parlamentul European,

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

– având în vedere Declarația politică comună din 28 septembrie 2011 a statelor membre și a 
Comisiei privind documentele explicative2,

– având în vedere Declarația politică comună din 27 octombrie 2011 a Parlamentului 
European, a Consiliului și a Comisiei din 27 octombrie 2011 privind documentele 
explicative3,

– având în vedere modalitățile practice convenite la 22 iulie 2011 între serviciile competente 
ale Parlamentului European și ale Consiliului pentru punerea în aplicare a articolului 294 
alineatul (4) din TFUE în cazul acordurilor la prima lectură,

– având în vedere rezoluția sa din 14 septembrie 2011 referitoare la o mai bună legiferare, 
subsidiaritate și proporționalitate și o reglementare inteligentă4,

– având în vedere rezoluția sa din 14 septembrie 2011 referitoare la cel de-al 27-lea raport 
anual privind monitorizarea aplicării dreptului Uniunii Europene5,

– având în vedere Rezoluția sa din 8 iunie 2011 referitoare la garantarea unor evaluări de 
impact independente6,

– având în vedere Raportul Comisiei privind subsidiaritatea și proporționalitatea (al 18-lea 
raport privind o mai bună legiferare pentru anul 2010) (COM(2011)0344),

– având în vedere Raportul Comisiei privind reducerea la minimum a sarcinilor normative 
impuse IMM-urilor - Adaptarea reglementărilor UE la necesitățile microîntreprinderilor 
(COM(2011)0803),

– având în vedere comunicarea Comisiei pe tema celui de-al 28-lea raport anual privind 
monitorizarea aplicării dreptului comunitar (COM(2011)0588),

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

                                               
1 JO C 321, 31.12.2003, p. 1.
2 JO C 369, 17.12.2011, p.14.
3 JO C 369, 17.12.2011, p.15.
4 Texte adoptate, P7_TA(2011)0381.
5 Texte adoptate, P7_TA(2011)0377.
6 Texte adoptate, P7_TA(2011)0259.
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– având în vedere concluziile Consiliului pentru competitivitate din 5 decembrie 2011 cu 
privire la evaluarea impactului,

– având în vedere concluziile Consiliului Competitivitate din 30 mai 2011 cu privire la 
reglementarea inteligentă,

– având în vedere raportul din 15 noiembrie 2011 al Grupului la nivel înalt al părților 
interesate independente privind  sarcina administrativă, intitulat „Europa poate face mai 
mult: un raport privind cele mai bune practici in statele membre, în vederea punerii în 
aplicare a legislației comunitare în modul cel mai puțin împovărător”,

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice și avizul Comisiei pentru afaceri 
constituționale (A7—0000/2012),

A. întrucât în 2010 Parlamentul European a primit de șapte ori mai multe contribuții decât 
avize motivate din partea parlamentelor naționale;

B. întrucât ordinea de zi privind reglementarea inteligentă reprezintă o încercare de a 
consolida eforturile în ceea ce privește o mai bună legiferare, simplificarea dreptului 
comunitar și reducerea sarcinilor administrative și a celor normative și de a se angaja pe o 
cale către o bună guvernanță bazată pe un proces decizional întemeiat pe fapte clare, în 
care evaluările de impact și verificările ex post joacă un rol esențial;

C. întrucât Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 2003 a devenit 
neadaptat pentru mediul legislativ actual, astfel cum a fost creat prin Tratatul de la 
Lisabona, nu în ultimul rând având în vedere abordarea fragmentară a instituțiilor UE în 
ceea ce privește adoptarea de declarații politice comune privind documente explicative și 
modalități practice la nivel de secretariat privind punerea în aplicare a articolului 294 din 
TFUE;

D. întrucât alegerea incorectă între folosirea actelor delegate în conformitate cu articolul 290 
din TFUE sau a actelor de punere în aplicare în conformitate cu articolul 291 din TFUE 
într-un act legislativ este supusă riscului de a fi anulată de către Curtea de Justiție;

Observații generale

1. subliniază necesitatea generală ca legislația să fie clară, simplă, ușor de înțeles și 
accesibilă tuturor;

2. subliniază faptul că principiile subsidiarității și proporționalității trebuie respectate de 
către instituțiile europene în procesul legiferării;

3. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la opinia Comitetului de evaluare a impactului 
în ceea ce privește natura adesea nesatisfăcătoare a considerării acestor principii de către 
Comisie în evaluările sale de impact; consideră de importanță majoră abordarea de către 
Comisie a oricăror deficiențe în acest domeniu pentru a asigura respectarea acestor 
principii;
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4. reiterează apelurile sale repetate pentru renegocierea Acordului interinstituțional privind o 
mai bună legiferare din 2003 în vederea considerării noului mediu legislativ creat de către 
Tratatul de la Lisabona, a consolidării celor mai bune practici actuale și a actualizării 
acordului, în conformitate cu ordinea de zi privind reglementarea inteligentă; sugerează ca 
acordurile care privesc delimitarea dintre actele delegate și cele de punere în aplicare să 
fie agreate în acel context;

Controlul subsidiarității de către parlamentele naționale

5. remarcă faptul că critica formulată de Comitetul de evaluare a impactului în ceea ce 
privește examinarea subsidiarității a fost făcută, de asemenea, de către unele parlamente 
naționale în observațiile lor, în conformitate cu mecanismul de control al subsidiarității 
introdus în Tratatul de la Lisabona; remarcă, în continuare, totuși, că în 2010, nu a fost 
atins cu nicio ocazie pragul de activare a procedurilor formale în conformitate cu 
Protocolul nr. 2, astfel cum a fost anexat la Tratate; 

6. consideră, cu toate acestea, că termenele actuale prevăzute în Tratate pentru efectuarea 
verificărilor privind subsidiaritatea de către parlamentele naționale sunt adesea 
insuficiente; sugerează ca PE, Comisia și reprezentanții parlamentelor naționale să 
investigheze modul în care pot fi atenuate obstacolele în calea participării parlamentelor 
naționale la mecanismul de control al subsidiarității;

7. salută, în acest sens, introducerea site-ului internet IPEX revizuit, care poate acționa în 
calitate de catalizator pentru îmbunătățiri suplimentare și angajament în funcționarea 
mecanismului de control al subsidiarității;

O elaborare a politicilor bazată pe date concrete

8. subliniază importanța ordinii de zi privind reglementarea inteligentă și a elaborării de noi 
abordări normative pentru a asigura faptul că legislația UE este potrivită pentru obiectivul 
său și că poate contribui în mod eficient la abordarea viitoarelor provocări privind 
competitivitatea și creșterea;

9. subliniază angajamentul Parlamentului cu privire la obligațiile sale în conformitate cu 
ordinea de zi privind reglementarea inteligentă și încurajează utilizarea Direcției pentru 
evaluarea impactului a Parlamentului de către comisiile implicate în activitatea legislativă, 
ca o chestiune de rutină; reamintește angajamentul asumat de către Parlament și Consiliu 
în Abordarea comună interinstituțională a evaluării impactului din 2005 de a realiza 
evaluări ale impactului înaintea adoptării modificărilor de fond, și invită comisiile să 
utilizeze noua Direcție pentru evaluarea impactului în cadrul punerii în aplicare a acestui 
angajament;

10. sugerează faptul că, în cadrul unei abordări mai sistematice cu privire la examinarea 
evaluărilor impactului în cadrul Parlamentului, comisiile ar trebui să solicite Direcției 
pentru evaluarea impactului să pregătească un scurt rezumat al fiecărei evaluări a 
impactului pentru a fi avut în vedere momentul unui schimb de opinii inițial; sugerează că 
acest rezumat ar putea include o scurtă concluzie cu privire la calitatea evaluării 
impactului, împreună cu o scurtă notă în legătură cu principalele concluzii și orice zone de 
analiză omise de către Comisie; consideră că acest fapt ar spori considerabil examinarea 
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proiectelor legislative de către Parlament;

11. consideră esențial ca metodologiile aplicate de către Direcția pentru evaluarea impactului 
să fie compatibile și comparabile cu abordarea adoptată de către Comisie și solicită 
Parlamentului și Comisiei să colaboreze pe deplin în acest sens; 

12. reamintește Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 2003 și 
încurajează Consiliul să finalizeze lucrările de instituire a propriului mecanism de 
realizare a evaluărilor impactului fără întârzieri nejustificate, în conformitate cu obligațiile 
sale în temeiul acordului din 2003;

13. încurajează Comisia să continue îmbunătățirea propriei abordări privind evaluările 
impactului, și îi solicită să consolideze rolul Comitetului de evaluare a impactului, în 
special, numai pentru a finaliza și pentru a prezenta propuneri legislative, în cazul în care 
acestea au fost aprobate cu un aviz favorabil din partea Comitetului; 

Minimizarea sarcinilor normative

14. salută comunicarea Comisiei privind minimizarea sarcinilor normative pentru IMM-uri; 
consideră esențială respectarea de către Comisie a principiului „Gândiți mai întâi la scară 
mică” în pregătirea legislației și este încurajată de angajamentul arătat de către Comisie și 
de dorința acesteia de a depăși abordările actuale și de a introduce regimuri mai ușoare și 
scutiri pentru întreprinderile mai mici; 

15. reamintește poziția Parlamentului cu privire la problema scutirilor normative și solicită 
Comisiei să extindă scutirea pentru IMM-uri, în cazul în care dispozițiile normative le-ar 
afecta în mod disproporționat și nu există niciun motiv solid de a le include în domeniul 
de aplicare al legislației; 

16. reamintește Comisiei, cu toate acestea, că inversarea sarcinii probei nu ar conduce în mod 
automat la o legislație mult mai complexă, care a fost dezvoltată fără a avea în vedere 
IMM-urile; solicită Comisiei să încerce simplificarea legislației ori de câte ori este posibil 
și să continue să pregătească și să prezinte propuneri accesibile și ușor de implementat 
pentru IMM-uri ca principii directoare în elaborarea legislației, chiar și în cazul în care se 
poate aplica o scutire; 

17. subliniază necesitatea ca Comisia să asigure aplicarea consecventă a testului IMM sporit 
în toate direcțiile sale și încurajează statele membre să includă dispoziții similare în cadrul 
proceselor de luare a deciziilor de la nivel național; 

18. salută abordarea „personalizată” a legislației propusă de către Comisie; solicită să se aibă 
în vedere posibila aplicare în viitor a abordărilor „personalizate” la revizuirea legislației 
existente;

Urmărirea, verificările ex post și feedback-ul în ciclul de elaborare a politicilor

19. salută adoptarea de către Comisie a recomandării Parlamentului privind publicarea de 
informații privind punerea în aplicare, abordând, astfel, problema „supralegiferării”; 
reamintește Comisiei și Consiliului că pentru a asigura faptul că programele existente și 



PR\900958RO.doc 7/8 PE488.052v01-00

RO

viitoare de reducere a sarcinilor au succes, este necesară cooperarea activă dintre Comisie 
și statele membre, astfel încât să se evite discrepanțele în ceea ce privește interpretarea și 
punerea în aplicare a legislației;

20. consideră a fi bine-intenționate propunerile de a denunța instituțiile europene care renunță 
la simplificare; consideră, totuși, că un angajament mai constructiv în procesul legislativ 
cu părțile interesate și cu instituțiile relevante, împreună cu aderarea la angajamentele 
generale pentru simplificare și la ordinea de zi privind reglementarea inteligentă ar face 
inutilă o astfel de publicitate; sugerează, totuși, ca acele state membre care se angajează 
cel mai mult în „supralegiferarea” directivelor să fie numite, alături de cele care constituie 
cele mai mari contraveniente în ceea ce privește transpunerea tardivă sau insuficientă a 
legislației comunitare;

21. reamintește declarațiile sale anterioare cu privire la necesitatea unei revizuiri 
cuprinzătoare a procesului de consultare realizat de către Comisie și așteaptă adoptarea de 
către Comisie a recomandărilor Parlamentului în acest domeniu înainte de sfârșitul lui 
2012; 

Asigurarea continuității și a vigilenței

22. subliniază importanța acestor măsuri în calitate de elemente-cheie pentru o creștere 
economică reînnoită în UE; reamintește, în acest sens, rezoluția sa privind reglementarea 
inteligentă și invită Comisia să înainteze propuneri de punere în aplicare a compensării 
normative, care ar necesita identificarea unor compensări cu valoare echivalentă, înaintea 
legislației noi care ar introduce costuri impuse; reamintește, de asemenea, poziția sa în 
favoarea extinderii și lărgirii domeniului de aplicare al Programului de reducere a sarcinii 
administrative și solicită Comisiei să introducă, în Programul său de lucru pentru 2013, un 
program care abordează necesitatea reducerii sarcinii normative generale; 

o

o o

23. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei 
și parlamentelor naționale.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Ordinea de zi privind reglementarea inteligentă reprezintă o încercare de a consolida eforturile 
în vederea unei mai bune legiferări, a simplificării legislației comunitare și a reducerii 
sarcinilor administrative și a celor normative. Ordinea de zi reprezintă o ocazie reînnoită 
pentru instituțiile europene de a adopta pe deplin buna guvernare bazată pe un proces 
decizional întemeiat pe fapte clare, în care evaluările de impact și verificările ex post joacă un 
rol esențial. Comunicarea Comisiei privind reglementarea inteligentă se extinde asupra 
concluziilor Președinției Consiliului European din primăvara anului 2007 privind Strategia de 
la Lisabona reînnoită pentru creștere economică și locuri de muncă și asupra Orientărilor 
politice pentru viitoarea Comisie ale președintelui Comisiei, Barroso, în care a fost sugerată 
transformarea Strategiei de la Lisabona în strategia „Europa 2020”, care trebuiau să 
accentueze competitivitatea și sarcinile administrative mai mici prin intermediul reglementării 
inteligente, pentru a determina piețele să lucreze pentru oameni.

Parlamentul, împreună cu celelalte instituții europene și cu statele membre, trebuie să 
contribuie la asigurarea menținerii impulsului câștigat și a intensificării activităților în toate
domeniile relevante. Există o nevoie considerabilă de actualizare a Acordului interinstituțional 
privind o mai bună legiferare din 2003 în raport cu mediul legislativ actual creat prin Tratatul 
de la Lisabona, de exemplu, cu privire la tabelele de corespondență, la modalitățile practice 
pentru procedurile legislative și la delimitarea dintre actele delegate și cele de punere în 
aplicare. Sunt necesare măsuri, de asemenea, în domeniul verificărilor privind subsidiaritatea 
de către parlamentele naționale, precum și în cazul evaluărilor impactului realizate de către 
Parlament și de către Consiliu. În final, este necesară urmărirea funcționării legislației 
adoptate, nu numai pentru a obține feedback ce urmează a fi folosit pentru modificarea 
legislației ce poate fi ameliorată, ci și pentru a combate practica „supralegiferării”, adică 
introducerea de cerințe naționale suplimentare care nu sunt incluse într-o directivă, creând 
astfel sarcini suplimentare inutile pentru cetățeni și întreprinderi.

Comisia urmează să publice un raport în legătură cu progresul ordinii de zi privind 
reglementarea inteligentă în a doua jumătate a anului 2012. Parlamentul va trebui să rămână 
vigilent în ceea ce privește identificarea deficiențelor și sugerarea îmbunătățirilor în acest 
domeniu.


