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Curtea de Conturi a Uniunii Europene arată că este
necesară o mai bună cooperare interinstituțională în ceea
ce privește reexaminarea legislației
Potrivit unui nou raport al Curții de Conturi Europene, sistemul actual al Comisiei Europene de
reexaminare a legislației prezintă rezultate bune în urma comparației cu echivalentele sale din
statele membre. În opinia Curții, examinările ex post de înaltă calitate sunt esențiale pentru
calitatea legislației. Cu toate acestea, Curtea a identificat o serie de deficiențe legate în
principal de lipsa unor definiții interinstituționale comune privind clauzele de reexaminare, de
tratamentul neclar al anumitor tipuri de examinări și de lipsa de claritate a Programului privind
o reglementare adecvată și funcțională (REFIT).
Examinarea actelor legislative după ce acestea au intrat în vigoare este o componentă esențială
a politicii Comisiei Europene privind o mai bună legiferare. O mai bună legiferare înseamnă
elaborarea de politici și acte legislative astfel încât acestea să își atingă obiectivele principale,
permițând autorităților publice să își întemeieze alegerile pe elemente concrete. Aceasta este
o modalitate de lucru menită să garanteze că deciziile politice sunt pregătite într-un mod deschis
și transparent, pe baza celor mai bune date disponibile, și că sunt susținute de larga implicare
a părților interesate. Ea acoperă întregul ciclu de politici, de la elaborarea și pregătirea politicilor,
trecând prin adoptare, implementare și aplicare (inclusiv asigurarea respectării), până la evaluare
și revizuire.
Curtea a evaluat dacă sistemul de reexaminare al UE era planificat în mod corespunzător și pus în
aplicare, gestionat și controlat sub aspectul calității în mod satisfăcător. În ansamblu, Curtea
a concluzionat că reexaminările efectuate de Comisie prezintă rezultate bune în urma
comparației cu situația existentă în majoritatea statelor membre. Sistemul reexaminărilor în
scopuri de evaluare este bine conceput, bine gestionat și controlat cu atenție sub aspectul
calității. Alte tipuri de reexaminări nu sunt supuse însă acelorași standarde stricte de control al
calității, chiar dacă activitățile subiacente pot avea o natură, o durată și un cost similare cu cele
ale evaluărilor.
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„Aceste reexaminări îi ajută pe legiuitori să înțeleagă efectele, deficiențele și avantajele unei
politici sau ale unei reglementări”, a declarat domnul Henri Grethen, membrul Curții de Conturi
Europene responsabil de raport. „Prin urmare, este esențial ca acestea să fie efectuate în mod
corespunzător.”
Curtea constată că clauzele de reexaminare și de monitorizare sunt utilizate pe scară largă, deși
lipsa de definiții și de orientări comune la nivelul instituțiilor UE înseamnă că conținutul acestora
și rezultatele preconizate nu sunt întotdeauna clare. În pofida acestui fapt, prezența lor în textele
juridice a crescut în ultimii ani. În mai multe cazuri în care nu fusese inclusă nicio clauză de
reexaminare, aceasta a fost adăugată în cursul procesului legislativ. Curtea consideră acest aspect
ca fiind un pas înainte.
Curtea a analizat, de asemenea, Programul privind o reglementare adecvată și funcțională
(REFIT), care urmărește eliminarea birocrației și reducerea costurilor, fără a compromite
obiectivele politicilor. Ea a constatat că rațiunea din spatele REFIT, precum și criteriile pe care le
aplică acest program sunt lipsite de claritate.
Curtea formulează o serie de recomandări adresate Comisiei, dintre care unele vor ajuta la
dezvoltarea și consolidarea în continuare a sistemului UE de cooperare interinstituțională între
Comisie, Parlamentul European, Consiliu și statele membre.
Note către editori
Curtea prezintă rapoartele sale speciale Parlamentului European și Consiliului UE, precum și altor
părți interesate precum parlamentele naționale, părțile interesate din sectoarele economice
vizate și reprezentanții societății civile. Marea majoritate a recomandărilor pe care Curtea le
formulează în rapoartele sale sunt puse în practică. Acest nivel ridicat de acceptare
a recomandărilor subliniază beneficiile pe care activitatea Curții le aduce cetățenilor UE.
Raportul special nr. 16/2018, intitulat „Examinarea ex post a legislației Uniunii Europene: un
sistem bine stabilit, dar incomplet”, este disponibil în 23 de limbi ale UE pe site-ul Curții
(eca.europa.eu).
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