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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la adecvarea reglementărilor UE, la subsidiaritate și la proporționalitate - al 
19-lea raport privind o mai bună legiferare pe anul 2011

2013/2077 (INI)

Parlamentul European,

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

– 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 Parlamentului European din 13 septembrie 2012 privind cel de 
al 18-lea raport cu tema „O mai bună legiferare” – Aplicarea principiilor subsidiarității și 
proporționalității (2010)2, 

– având în vedere Rezoluția sa din 14 septembrie 2011 referitoare la o mai bună legiferare, 
subsidiaritate și proporționalitate și o reglementare inteligentă3,

– având în vedere Rezoluția sa din 8 iunie 2011 referitoare la garantarea unor evaluări de 
impact independente4,

– având în vedere Raportul Comisiei privind subsidiaritatea și proporționalitatea (al 19-lea 
raport privind o mai bună legiferare pentru anul 2011) (COM(2012)0373),

– având în vedere Comunicarea Comisiei privind adecvarea reglementărilor UE 
(COM(2012)0422),

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Reglementarea inteligentă - Răspunsul 
la nevoile întreprinderilor mici și mijlocii” (COM(2012)0122),

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei privind monitorizarea și 
consultarea cu privire la reglementarea inteligentă pentru IMM-uri (SWD(2013)0060),

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

– având în vedere concluziile Consiliului din 30 mai 2013 referitoare 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 

                                               
1 JO C 321, 31.12.2003, p.1.
2 Texte adoptate, P7_TA(2012)0340.
3 JO C 51 E, 22.2.2013, p. 87.
4 Texte adoptate, P7_TA(2011)0259.
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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 (A7-0000/2013),

A. întrucât agenda privind reglementarea inteligentă reprezintă o încercare de consolidare a 
eforturilor în ceea ce privește o mai bună legiferare, de simplificare a dreptului comunitar 
și de reducere a sarcinilor administrative și a celor normative și de angajare 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;

B. întrucât Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 2003 a devenit 
neadecvat pentru mediul legislativ actual 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,

Observații generale

1. subliniază că legislația propusă și adoptată la nivel european ar trebui să fie simplă, ușor 
de înțeles și accesibilă pentru toți; recunoaște că criza economică a pus o presiune sporită 
asupra resurselor administrațiilor naționale și consideră că un angajament privind 
producerea unei legislații clare și care poată fi transpusă cu ușurință ar contribui la 
scăderea acestei presiuni;

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

3. amintește de comentariile sale anterioare conform cărora aceste principii au fost 
considerate de multe ori de Comitetul de evaluare a impactului și de parlamentele 
naționale ca fiind abordate în mod inadecvat în evaluările de impact ale Comisiei; își 
exprimă dezamăgirea cu privire la faptul că aceste critici s-au repetat încă un an;

4. solicită din nou renegocierea Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare din 
2003 pentru a ține seama de noul mediu legislativ creat prin Tratatul de la Lisabona, 
pentru a consolida cele mai bune practici actuale și a actualiza acordul, în conformitate cu 
programul privind reglementarea inteligentă; recomandă adoptarea tuturor noilor acorduri 
pe baza articolului 295 din TFUE și stabilirea caracterului obligatoriu al acestora;

5. consideră că diversitatea denumirilor folosite pentru mecanismele utilizate de Comisie 
pentru a evalua legile adoptate și a reduce sarcinile este derutantă și complicată în mod 
inutil; recomandă adoptarea unei singure denumiri cu titlul „o mai bună legiferare” și 
solicită din nou să existe un comisar responsabil de acest dosar;

Mecanismul de subsidiaritate pentru parlamentele naționale
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6. consideră că presiunea asupra timpului și a resurselor cu care se confruntă parlamentele 
naționale atunci când reacționează la propunerile de acte legislative contribuie la „deficitul 
democratic” resimțit în UE; 

7. consideră că o serie de măsuri de consolidare a acestui mecanism ar fi binevenite, de 
exemplu prin introducerea unei proceduri de acordare a „cartonașului roșu” mai solide; 
sugerează să se analizeze care ar trebui să fie numărul adecvat de răspunsuri din partea 
parlamentelor naționale pentru a declanșa o astfel de procedură, dacă aceasta ar trebui să 
se limiteze la criterii legate numai de subsidiaritate sau de proporționalitate și care ar fi 
impactul acesteia; consideră că o astfel de dezbatere ar fi o etapă utilă a evoluției puterii 
acordate parlamentelor naționale, aliniind stimulentele la controlul cu efecte la nivel 
european;

8. consideră că, între timp, ar putea fi introduse mai multe inițiative pentru îmbunătățirea 
evaluării chestiunilor europene de către parlamentele naționale; sugerează în special:

- ca fiecare act legislativ publicat în Jurnalul Oficial să conțină o notă în care să se 
enumere parlamentele naționale care au răspuns și pe cele care au ridicat probleme legate 
de subsidiaritate;

- că ar putea fi elaborate orientări în care să se sublinieze criteriile pentru avizele 
motivate privind problemele legate de subsidiaritate; 

O mai bună legiferare

9. consideră că o abordare eficientă față de provocările unei mai bune legiferări, atât în ceea 
ce privește legile existente, cât și posibila legislație viitoare, va ajuta instituțiile europene 
să reacționeze la situația de criză; consideră că reforma legislației și a practicilor 
legislative europene reprezintă un instrument de bază pentru obținerea creșterii economice 
și a competitivității în Europa;

10. salută accentul sporit pus de Comisie pe un „ciclu” al politicilor, etapele de inițiere, de 
realizare a evaluării de impact, de consultare, de aplicare, de implementare și de evaluare 
ale legislației UE fiind considerate ca făcând parte dintr-un proces coerent; consideră, în 
acest context, că principiul „Gândiți mai întâi la scară mică” ar trebui să constituie un 
element-cheie în tot acest proces;

11. salută, în acest context, comunicările Comisiei privind reglementarea inteligentă și 
adecvarea reglementării UE, precum și documentul de lucru al serviciilor Comisiei 
privind „Primele 10 cele mai împovărătoare acte legislative pentru IMM-uri”; consideră 
că aceste documente reprezintă progrese credibile ale agendei privind o mai bună 
legiferare și reflectă multe din solicitările anterioare ale Parlamentului; 

12. consideră că aceste progrese de natură retorică ar trebuie acum consolidate prin măsuri 
concrete; îndeamnă, prin urmare, Comisia să prezinte propuneri concrete de reducere a 
sarcinii normative generale din UE fără întârzieri nejustificate și, în special:

- să ia, cât se poate de repede, măsuri de reducere a sarcinilor menționate de IMM-uri 
peste tot în Europa în timpul consultării pe tema „Primele 10 cele mai împovărătoare acte 
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legislative pentru IMM-uri”;

- să intensifice, dacă e cazul, aplicarea derogărilor sau a unor sisteme mai puțin 
împovărătoare pentru microîntreprinderi și IMM-uri atunci când propune noi acte 
legislative;

- să realizeze evaluările din cadrul Programului privind o reglementare adecvată și 
funcțională (REFIT) în domeniile de politică esențiale înainte de finalul actualei perioade 
legislative; 

- să adopte propuneri privind simplificarea și reducerea sarcinilor în cadrul programului 
REFIT în toamna lui 2013 pentru ca acestea să fie adoptate înainte de finalul actualei 
perioade legislative;

- să elaboreze un raport anual care să se concentreze pe agenda extinsă privind o mai 
bună legiferare și care să conțină o analiză a progreselor realizate cu privire la inițiativele 
lansate de Comisie, inclusiv o analiză a costurilor nete pentru întreprinderi implicate de 
noile propuneri adoptate de Comisie în ultimele 12 luni;

13. amintește de poziția Parlamentului privind alte propuneri de reducere a sarcinilor 
normative, care include analizarea altor posibilități în afară de reglementare, cum ar fi 
măsurile cu caracter voluntar; consideră că Comisia ar trebui să analizeze în continuare 
posibilitatea de a introduce o etapă a „cărților albe” în procesul legislativ; este de părere 
că, în cazul în care s-ar permite părților interesate să facă observații pe marginea 
proiectelor de propuneri și a evaluărilor de impact care le însoțesc pe acestea, calitatea 
proiectelor de acte legislative prezentate de Comisie ar crește, fără a prelungi în mod 
nejustificat perioada de elaborare a eventualelor legi;

14. amintește, de asemenea, de invitația adresată de Parlament Comisiei de a prezenta 
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; menționează că legislația UE nu înseamnă în mod automat renunțarea la 28 de 
legi naționale în favoarea unei singure legi europene, nici că o nouă lege europeană 
impune o sarcină mai redusă decât legile naționale respective; îndeamnă, prin urmare, 
Comisia să analizeze serios această propunere și să prezinte o evaluare a impactului său 
înainte de finalul actualei legislaturi parlamentare în 2014;

Evaluările de impact și valoarea adăugată europeană

15. salută faptul că evaluările de impact ale Comisiei încearcă să acopere o gamă largă și 
cuprinzătoare de eventuale impacturi, dar consideră că acest sistem ar putea fi consolidat 
și mai mult în mai multe feluri; este, în acest sens, încurajat de decizia Comisiei de a 
actualiza, consolida și revizui orientările sale privind evaluările de impact până în iunie 
2014 și își rezervă dreptul de a contribui în mod aprofundat prin identificarea unor 
posibile îmbunătățiri privind aceste orientări în lunile care urmează;

16. consideră că trebuie să existe o coerență deplină între evaluarea de impact publicată de 
Comisie și conținutul propunerii legislative adoptate de Colegiul comisarilor; solicită ca 
toate evaluările de impact privind o propunere modificată de Colegiu să fie actualizate în 
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mod automat pentru a reflecta modificările făcute de comisari; 

17. invită Comisia să consolideze rolul și independența Comitetului de evaluare a impactului 
și, în special, să finalizeze și să prezinte propuneri legislative numai în cazul în care 
acestea au fost aprobate printr-un aviz favorabil de Comitetul de evaluare a impactului;

18. consideră că declarația conform căreia evaluarea de impact a Comisiei implică numai 
serviciile Comisiei care sunt implicate în pregătirea sa și nu afectează forma finală a unei 
decizii ce urmează a fi luată de Comisie subliniază un punct slab important al sistemului 
actual; 

19. salută evoluția pozitivă a Direcției pentru evaluarea impactului și valoarea adăugată 
europeană din Parlament; consideră că peste tot în Parlament ar trebui aplicată o abordare 
sistematică privind analizarea evaluărilor de impact; salută faptul că Direcția pentru 
evaluarea impactului a pregătit scurte rezumate ale evaluărilor de impact care însoțesc 
propunerile Comisiei și consideră că acestea ar trebui să reprezinte un element esențial al 
procesului de analizare de către comisii a propunerilor legislative care sunt dezbătute; 
solicită Conferinței președinților de comisie să găsească modalitatea optimă de aplicare a 
acestei recomandări; 

20. amintește de angajamentul asumat de Parlament și Consiliu în Abordarea comună 
interinstituțională a evaluării impactului din 2005 de a realiza evaluări de impact înaintea 
adoptării modificărilor de fond și invită comisiile să recurgă la noua Unitate pentru 
evaluarea impactului în ceea ce privește punerea în aplicare a acestui angajament; 

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

22. insistă asupra faptului că Comisia ar trebui să analizeze serios evaluările realizate cu 
privire la valoarea adăugată europeană care însoțesc rapoartele legislative din proprie 
inițiativă, menționând în detaliu motivele pentru care nu acceptă argumentele prezentate 
de Parlament sau pentru care nu le consideră relevante;

o

o     o

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

Raportorul salută cele trei comunicări ale Comisiei la care răspunde prezentul raport, și 
anume cu privire la o mai bună legiferare, la adecvarea reglementării UE și la reglementarea 
inteligentă privind IMM-urile. Ar trebui însă subliniat faptul că această mare diversitate de 
denumiri folosite pentru mecanismele utilizate de Comisie pentru a evalua legile adoptate și a 
reduce sarcinile este derutantă și complicată în mod inutil și că, prin urmare, este nevoie de o 
singură denumire pentru agenda privind o mai bună legiferare.

Dacă, pe de-o parte, s-au înregistrat progrese în multe domenii ale legiferării mai bune și o 
reducere a sarcinilor normative și administrative în UE și în statele membre, mai trebuie încă 
luate multe măsuri, în cele din urmă prin renegocierea Acordului interinstituțional privind o 
mai bună legiferare (IIA) din 2003, nu în ultimul rând pentru a ține seama de noul mediu 
legislativ creat prin Tratatul de la Lisabona, pentru a consolida cele mai bune practici actuale 
și pentru a alinia acordul la agenda privind o mai bună legiferare. Un astfel de acord ar trebui 
să aibă caracter obligatoriu, în conformitate cu articolul 295 din TFUE, Tratatul de la 
Lisabona introducând un nou temei juridic pentru acordurile instituționale (IIA).

Mecanismul de subsidiaritate pentru parlamentele naționale

Este nevoie de o discuție mai largă privind evoluția puterii acordate parlamentelor naționale, 
aliniind stimulentele la controlul cu efecte la nivel european, ținând cont de faptul că 
presiunea asupra timpului și a resurselor cu care se confruntă parlamentele naționale atunci 
când reacționează la propunerile de acte legislative contribuie la „deficitul democratic” din 
UE.

În timp ce o astfel de discuție ar face parte din dezbaterea generală în curs de desfășurare 
privind următorii pași a proiectului de integrare europeană, în prezent ar putea fi aduse multe 
îmbunătățiri practice procesului de control parlamentar național, de exemplu cu privire la 
diseminarea informațiilor, la furnizarea orientărilor și la stabilirea criteriilor pentru avizele 
motivate.

O mai bună legiferare

Accentul pus pe un „ciclu” al politicilor, etapele de inițiere, de realizare a evaluării de impact, 
de consultare, de aplicare, de implementare și de evaluare ale legislației UE fiind considerate 
ca făcând parte dintr-un proces coerent, ar trebui salutat ca un instrument util de continuare a 
obiectivului de consolidare a creșterii economice și a competitivității în Europa.

În acest sens, elaborarea documentelor privind adecvarea reglementării UE și primele 10 cele 
mai împovărătoare acte legislative pentru IMM-uri reprezintă progrese credibile, deși de 
natură retorică, ale agendei privind o mai bună legiferare și reflectă multe dintre solicitările 
anterioare ale Parlamentului. Prin urmare, Parlamentul se așteaptă ca Programul privind o 
reglementare adecvată și funcțională (REFIT), care ar putea însă să aibă o denumire mai 
potrivită în contextul agendei pentru o mai bună legiferare, să ducă la măsuri mai concrete și 
la reduceri ale sarcinilor.
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Evaluările de impact și valoarea adăugată europeană

Până la consolidarea și la revizuirea orientărilor Comisiei privind evaluările de impact până în 
iunie 2014, Parlamentul ar trebui să-și rezerve dreptul de a contribui în mod aprofundat prin 
identificarea unor îmbunătățiri care ar putea fi aduse acestor orientări în următoarele luni. În 
acest sens, Parlamentul ar trebui să țină seama de raportul Niebler din 2011 privind garantarea 
independenței evaluărilor impactului și de funcționarea serviciului intern pentru evaluarea 
impactului și valoarea adăugată european înființat de curând și ar trebui să invite Consiliul 
să-i urmeze exemplul în această direcție.


