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„O mai bună legiferare” trebuie să rămână în
centrul procesului legislativ al UE, afirmă Curtea
de Conturi Europeană
„O mai bună legiferare” este setul de principii și instrumente utilizate de Comisie pentru a-și defini
politicile și pentru a-și elabora propunerile legislative. Acesta a fost un element-cheie în
elaborarea politicilor UE timp de aproape 20 de ani și, potrivit unui nou document de analiză al
Curții de Conturi Europene, este unul dintre cele mai avansate sisteme la nivel internațional. Cu
toate acestea, ar putea fi depuse mai multe eforturi pentru consultarea cetățenilor și a celorlalte
părți interesate, pentru a se îmbunătăți datele concrete utilizate ca bază pentru luarea deciziilor
și pentru a se promova, a se monitoriza și a se asigura punerea în aplicare și aplicarea dreptului
UE.
Corpusul legislativ al UE evoluează în mod constant, pe măsură ce actele normative ale UE sunt
adoptate, modificate, abrogate sau ies din vigoare. Comisia propune legislație și, în același timp,
joacă un rol esențial în monitorizarea aplicării acesteia și în evaluarea rezultatelor sale.
Abordarea privind o mai bună legiferare urmărește să asigure faptul că procesul decizional este
deschis și transparent, că cetățenii și părțile interesate pot contribui la procesul de legiferare și de
elaborare a politicilor pe tot parcursul acestuia, că acțiunile UE se bazează pe date concrete și pe
o înțelegere a impacturilor probabile și că sarcinile impuse de reglementare întreprinderilor,
cetățenilor și administrațiilor publice sunt menținute la un nivel minim. Comisia aplică principiile
unei mai bune legiferări de aproape 20 de ani. Potrivit unui studiu recent al OCDE, aceasta a instituit
unul dintre cele mai avansate sisteme de îmbunătățire a legiferării din lume.
„O mai bună legiferare înseamnă asigurarea faptului că legislația UE este solidă, bazată pe date
concrete, oportună, transparentă și asigură răspunderea de gestiune”, a declarat domnul Pietro
Russo, membrul Curții de Conturi Europene responsabil de analiză. „Prin intermediul acestui
document de analiză, Curtea urmărește să contribuie la dezbaterea publică privind îmbunătățirea
modului în care funcționează UE. Întrucât nevoia de politici bazate pe date concrete este tot mai
puternică, o mai bună legiferare trebuie să rămână în centrul procesului legislativ al UE, în beneficiul
cetățenilor și al întreprinderilor noastre.”

Scopul acestui comunicat de presă este să prezinte mesajele principale ale documentului de analiză publicat de Curtea de Conturi
Europeană. Textul integral al documentului de analiză este disponibil la adresa www.eca.europa.eu.
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În documentul său de analiză, Curtea reamintește că, din 2015, Comisia a făcut din o mai bună
legiferare una dintre prioritățile sale. Aceasta remarcă de asemenea faptul că Comisia a realizat
recent un bilanț al modului în care funcționează diferitele instrumente și procese pentru o mai bună
legiferare. În același timp, Curtea identifică o serie de provocări în legătură cu o mai bună legiferare
în cadrul procesului legislativ al UE:
o
asigurarea faptului că politicile și inițiativele legislative ale UE sunt suficient acoperite de
date de bună calitate și actualizate, precum și de date concrete care sprijină consultarea și evaluarea
impactului înainte ca deciziile să fie adoptate (de exemplu, cuantificarea costurilor și a avantajelor
diferitor opțiuni); monitorizarea în timpul punerii în aplicare a unei politici și evaluarea efectelor
după punerea ei în aplicare;
o
simplificarea în continuare a legislației UE (de exemplu, în primul rând, prin eliminarea
normelor sau a procedurilor inutile și asigurarea clarității pentru beneficiari, în special prin
intermediul unor documente explicative) și monitorizarea punerii în aplicare și a aplicării legislației
UE în statele membre (de exemplu, prin utilizarea bugetului UE pentru a facilita asigurarea aplicării
dreptului UE și prin elaborarea unui cadru general pentru activitățile de supraveghere care să
prevadă priorități în materie de asigurare a respectării legislației și criterii de referință pentru
tratarea cazurilor de neîndeplinire a obligațiilor);
o
îmbunătățirea transparenței procesului legislativ pentru cetățeni și pentru alte părți
interesate, de exemplu prin creșterea vizibilității și a accesibilității activităților de consultare.
Mai mult, realizarea obiectivelor privind o mai bună legiferare depinde, de asemenea, de
cooperarea eficace dintre Comisie, Parlamentul European și Consiliu. Curtea insistă asupra faptului
că este esențial ca angajamentele asumate în cadrul acordului interinstituțional din 2016, și anume
de a promova un proces decizional transparent, bazat pe date concrete, să fie concretizate de
colegiuitori. În același sens, Curtea consideră că ar putea fi depuse mai multe eforturi pentru
îmbunătățirea în continuare a evaluării modificărilor aduse de colegiuitori și pentru creșterea
transparenței în anumite domenii ale procedurii legislative (cum ar fi „trilogurile” și activitățile de
lobby).
Note către editori
Documentul de analiză al Curții de Conturi Europene, intitulat „Procesul legislativ în Uniunea
Europeană după aproape 20 de ani de la «O mai bună legiferare»”, este disponibil în 23 de limbi ale
UE pe site-ul Curții (eca.europa.eu). Un document de analiză prezintă și stabilește situația de fapt
care există în legătură cu o anumită chestiune; un astfel de document nu implică un audit. Acest
document de analiză se bazează pe rezultatele relevante obținute în urma auditurilor precedente,
pe o analiză comparativă la nivel internațional, pe analiza unor informații și cercetări academice
aflate la dispoziția publicului, precum și pe consultări cu părțile interesate și cu experți în domeniu.
Curtea a publicat recent rapoarte care au abordat teme similare, și anume participarea publicului la
procesul legislativ al UE și punerea în practică a dreptului UE.

Informații privind măsurile luate de Curtea de Conturi Europeană ca răspuns la pandemia de COVID19 sunt disponibile aici.
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