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SUGESTII

Comisia pentru petiții recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, competentă în fond, 
includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază faptul că dreptul de a adresa petiții Parlamentului European este unul dintre 
pilonii fundamentali ai cetățeniei europene, oferind instrumentele pentru o participare din 
ce în ce mai mare a populației la procesul decizional al Uniunii Europene și subliniază, în 
acest sens, rolul esențial al Comisiei pentru petiții ca o legătură efectivă între cetățeni, 
Parlament și Comisie;

2. invită Comisia Europeană să recunoască rolul petițiilor în monitorizarea aplicării 
legislației Uniunii Europene și subliniază că petițiile se numără printre primii indicatori ai 
unor probleme legate de proasta implementare a legislației UE;

3. reiterează solicitările sale precedente, de a se pune la dispoziția Comisiei pentru petiții 
informații clare cu privire la stadiul procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligației  
care fac, totodată, obiectul unor petiții în curs de soluționare;

4. evidențiază numărul semnificativ de petiții primite pe teme legate de crizele economică și 
financiară și de măsurile de austeritate, care riscă să submineze drepturile sociale ale 
cetățenilor și reamintește că Europa trebuie să pună cetățenii pe primul plan și să depună 
eforturi pentru a asigura bunăstarea acestora;

5. consideră că, ținând seama de actuala situație economică, legislația UE trebuie să fie chiar 
mai concretă și mai eficace, generând beneficii cu costuri minime și acordând atenție 
maximă principiilor subsidiarității și proporționalității;

6. subliniază că, datorită proastei administrări din sectorul public, sarcina pe care trebuie să o 
suporte cetățenii este în continuă creștere; prin urmare, îndeamnă Comisia și statele 
membre să depună mai multe eforturi în acest domeniu, în scopul ameliorării administrării 
acestui sector și a reducerii costurilor;

7. subliniază faptul că cetățenii, întreprinderile și alte părți interesate așteaptă un cadru de 
reglementare simplu și previzibil; arată că o reglementare excesivă perturbă 
competitivitatea și întârzie creșterea economică; evidențiază, prin urmare, necesitatea 
reducerii birocrației și a sarcinilor administrative și invită Comisia să identifice actele 
legislative în care costurile de reglementare pot fi reduse;

8. îndeamnă statele membre să evite cerințele administrative inutile și sarcinile pentru 
întreprinderi; prin urmare, statele membre ar trebui să identifice în mod clar dispozițiile 
obligatorii ale legislației UE și măsurile pentru punerea lor în aplicare propuse de 
parlamentele naționale, împreună cu clarificări referitoare la elaborarea unor dispoziții 
suplimentare (nu cele indicate în legislația UE);

9. consideră că, la transpunerea legislației UE în sistemele naționale, statele membre ar 
trebui fie să transpună prevederile directivei în mod precis din punct de vedere cantitativ, 
fie să explice de ce consideră că este necesar să se extindă prevederile transferabile mai 
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mult decât este necesar în virtutea cerințelor minime stabilite de legislația UE;

10. evidențiază faptul că una din principalele probleme cu care se confruntă statele membre o 
reprezintă cerințele legale oficiale în etapa de elaborare, cea legislativă, cea de planificare 
sau cea de adoptare a actelor legislative; observă că procesul de transpunere a legislației 
UE poate fi și mai lung în cazul în care pe parcursul acestor etape componența guvernului 
se schimbă; pe lângă aceasta, apar de asemenea probleme din cauza lipsei de coordonare 
sau de cooperare dintre departamente ale instituțiilor administrative responsabile cu 
transpunerea prevederilor directivelor;

11. solicită o evaluare detaliată a beneficiilor reale și a costurilor mecanismelor de contestație 
(pilot UE, Solvit etc.);

12. subliniază faptul că o etapă experimentală inițială a pilot UE s-a încheiat deja, în prezent 
acesta constituind o metodă de lucru bine testată care permite Comisiei, statelor membre 
implicate în proiect, precum și cetățenilor, să obțină rezultatele necesare; observă că lipsa 
de implicare a reclamanților în pilot UE, precum și lipsa accesului publicului la 
documentele din cadrul acestuia este văzută ca o problemă principală a acestui instrument, 
și, din aceste motive, ar trebui adoptate norme clare cu privire la participarea reclamanților 
prin intermediul unor măsuri obligatorii;

13. îndeamnă la îmbunătățirea cooperării și eficienței proiectului pilot UE, în primul rând, în 
vederea respectării mai stricte a termenilor provizorii stabiliți și pentru a îmbunătăți 
calitatea întrebărilor Comisiei și a răspunsurilor statelor membre;

14. îndeamnă Comisia să ajute instituțiile naționale competitive să asigure transpunerea și 
aplicarea corespunzătoare a normelor UE și să stabilească principalii factori de risc pentru 
implementarea la timp și adecvată a noilor acte legislative (sau a celor parțial modificate), 
precum și să recomande ce factori de reducere a riscurilor trebuie să fie prevăzuți în 
planurile de implementare; îndeamnă, de asemenea, Comisia să acorde mai multă atenție 
dezvoltării comunicărilor administrațiilor naționale bilaterale și Comisiei, precum și altor 
forme de sprijin destinate statelor membre;

15. invită Comisia să asigure accesul publicului la informații cu privire la cazuri de constatare 
a neîndeplinirii obligației prin intermediul unei baze de date ușor de utilizat, oferind 
informații cuprinzătoare cu privire la constatarea neîndeplinirii obligației legată de acte 
legislative specifice ale UE sau de un stat membru;

16. consideră că Comisia ar trebui să propună un regulament care să reglementeze normele 
procedurilor de urmat în cazurile de constatare a neîndeplinirii obligației sau în etapele 
premergătoare acestora. elaborarea acestor norme ar trebui să treacă printr-un proces de 
consultare prealabilă procedurii de luare a deciziilor legislative;

17. acordă atenție unui număr în continuă scădere de cazuri nefinalizate de constatare a 
neîndeplinirii obligației; se apreciază că statele membre depun multe eforturi pentru a 
elimina constatările de neîndeplinirii obligației fără a se ajunge la un proces judiciar.


