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Subiect: Punerea în aplicare a Agendei pentru o mai bună reglementare/reducerea sarcinilor 
administrative 

Președinta Comisiei s-a angajat să reducă sarcinile administrative și să aplice principiul numărului 
constant („one-in-one out”). În 2020, Comisia și-a prezentat strategia privind industria și IMM-urile, 
hotărâtă să reducă sarcina de reglementare pentru IMM-uri. De atunci, s-au făcut însă puține 
progrese. Acest lucru este dezamăgitor, având în vedere nevoia urgentă de a pune în aplicare o mai 
bună reglementare pentru IMM-uri, multe dintre acestea luptându-se pentru a se redresa.

1. În rezoluția Parlamentului referitoare la o nouă strategie industrială pentru Europa1 se solicită ca 
principiul numărului constant să fie pus în aplicare pentru ca, ori de câte ori noi dispoziții introduc 
costuri de conformare, dispozițiile existente să fie revizuite astfel încât costurile de conformare 
într-un anumit sector să nu crească, fără a aduce atingere prerogativelor colegiuitorilor. Cum 
intenționează Comisia să pună în aplicare principiul numărului constant?

2. În rezoluția Parlamentului referitoare la o nouă strategie pentru IMM-urile europene2 se afirmă că 
principiul numărului constant ar trebui considerat un punct de plecare, deoarece nu face decât să 
mențină statu-quo-ul, și că este nevoie de mai multă ambiție. Este Comisia dispusă să acționeze 
în această direcție?

3. În aceeași rezoluție se solicită un obiectiv concret și obligatoriu de reducere a sarcinilor 
administrative, cu o evaluare a impactului care să fie realizată până în iunie 2021. Va lua 
Comisia măsuri în acest sens și, în caz afirmativ, în ce interval de timp?

4. În plus, rezoluția invită Comisia să asigure eficacitatea și buna funcționare a Comitetului de 
control normativ (CCN), asigurându-se că acesta dispune de o majoritate de experți externi și de 
sprijin din partea Centrului Comun de Cercetare. Care sunt planurile Comisiei pentru a consolida 
CCN?
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1 Texte adoptate, P9_TA(2020)0321.
2 Texte adoptate, P9_TA(2020)0359.


