
Departamentul de studii parlamentare și politici UE 
Direcția pentru Uniunea Europeană 
 
EVOLUȚII PRIVIND EXERCITAREA CONTROLULUI CONFORMITĂȚII PROIECTELOR DE ACTE LEGISLATIVE ALE UE CU 
PRINCIPIILE SUBSIDIARITĂȚII ȘI PROPORȚIONALITĂȚII -  SCENARIUL „MAI PUȚIN DAR MAI EFICIENT”   
 

1 

 

 

 

 

DEPARTAMENTUL DE STUDII PARLAMENTARE ȘI POLITICI UE 
DIRECŢIA PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ 

  

 

EVOLUȚII PRIVIND EXERCITAREA CONTROLULUI 

CONFORMITĂȚII PROIECTELOR DE ACTE LEGISLATIVE 

ALE UNIUNII CU PRINCIPIILE SUBSIDIARITĂȚII ȘI 

PROPORȚIONALITĂȚII 

SCENARIUL „MAI PUȚIN DAR MAI EFICIENT” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiu 
 



Departamentul de studii parlamentare și politici UE 
Direcția pentru Uniunea Europeană 
 
EVOLUȚII PRIVIND EXERCITAREA CONTROLULUI CONFORMITĂȚII PROIECTELOR DE ACTE LEGISLATIVE ALE UE CU 
PRINCIPIILE SUBSIDIARITĂȚII ȘI PROPORȚIONALITĂȚII -  SCENARIUL „MAI PUȚIN DAR MAI EFICIENT”   
 

2 

 

 

 

 

  

 

 

CUPRINS 
 

EVOLUȚII PRIVIND EXERCITAREA CONTROLULUI CONFORMITĂȚII PROIECTELOR DE ACTE 

LEGISLATIVE ALE UNIUNII CU PRINCIPIILE SUBSIDIARITĂȚII ȘI PROPORȚIONALITĂȚII ................... 3 

SCENARIUL „MAI PUȚIN DAR MAI EFICIENT” ................................................................................ 3 

I. INTRODUCERE ................................................................................................................... 3 

II. DEZBATERI, SCHIMBURI DE IDEI ȘI DE BUNE PRACTICI PRIVIND CONTROLUL APLICĂRII 

PRINCIPIILOR SUBSIDIARITĂȚII ȘI PROPORȚIONALITĂȚII ÎN CADRUL  COSAC ............................ 6 

III. VIITORUL UNIUNII - SCENARIUL „MAI PUȚIN DAR MAI EFICIENT” .................................. 8 

IV. RAPORTUL GRUPULUI OPERATIV PRIVIND SUBSIDIARITATEA ȘI PROPORȚIONALITATEA 

ȘI SCENARIUL „MAI PUȚIN DAR MAI EFICIENT” ......................................................................... 9 

O înțelegere comună a principiilor subsidiarității și proporționalității .................................... 11 

Un control mai eficient al principiului subsidiarității ............................................................... 11 

O mai bună implicare a autorităților naționale, regionale și locale în procesul decizional ....... 12 

Procedura legislativă .............................................................................................................. 13 

Eficientizarea acțiunii ............................................................................................................. 13 

Grila de evaluare a principiului subsidiarității și proporționalității (Anexa nr.Vla raportul 

grupului operativ) ................................................................................................................... 15 

CONCLUZII PRELIMINARE ........................................................................................................ 17 

 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

DIRECŢIA PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ 

str. Izvor nr. 2-4, sect. 5, Bucureşti  

Tel: 021 414 21 51 Fax: 021 414 2086 

E-mail: politiciue@cdep.ro 

Pagina internet: Direcția pentru Uniunea Europeană 

Autor: Mihaela Banu 

Data:  31 iulie 2018 

 

Opiniile exprimate aparţin autorului şi nu 
reprezintă punctul de vedere al Camerei 

Deputaţilor. 

mailto:politiciue@cdep.ro
http://www.cdep.ro/eu/afaceri_europene2015.listdocsupl?tip=&an=2018


Departamentul de studii parlamentare și politici UE 
Direcția pentru Uniunea Europeană 
 
EVOLUȚII PRIVIND EXERCITAREA CONTROLULUI CONFORMITĂȚII PROIECTELOR DE ACTE LEGISLATIVE ALE UE CU 
PRINCIPIILE SUBSIDIARITĂȚII ȘI PROPORȚIONALITĂȚII -  SCENARIUL „MAI PUȚIN DAR MAI EFICIENT”   
 

3 

 

 

 

EVOLUȚII PRIVIND EXERCITAREA CONTROLULUI CONFORMITĂȚII 
PROIECTELOR DE ACTE LEGISLATIVE ALE UNIUNII CU PRINCIPIILE 

SUBSIDIARITĂȚII ȘI PROPORȚIONALITĂȚII 

SCENARIUL „MAI PUȚIN DAR MAI EFICIENT” 

 

I. INTRODUCERE 

Este de notorietate faptul că Tratatul de la Lisabona (în vigoare de la 1 decembrie 2009) a consfințit 

dreptul parlamentelor naționale de a se implica, sub diferite forme, în procesul decizional european. 

Măsura a fost una necesară întrucât Uniunea se confrunta de mai multă vreme cu așa numitul deficit 

democratic ori deficit de legitimitate: cu alte cuvinte, aveam de-a face cu o organizație internațională sui 

generis, cu putere de reglementare în majoritatea domeniilor, dar față de care cetățenii statelor membre 

nu simțeau nici un fel de atașament. În acest context, parlamentelor naționale, organe reprezentative ale 

popoarelor suverane, li s-a consolidat poziția în ordinea juridică a Uniunii, confirmându-li-se rolul activ în 

„buna funcționare a Uniunii”(art. 12 TUE). Mai mult decât atât, art. 10 alin.(2) TUE consacră la nivelul 

Uniunii un principiu constituțional fundamental, acela privind răspunderea guvernelor în fața 

parlamentelor naționale, expresie a reprezentării democratice pe care se întemeiază funcționarea întregii 

structuri supranaționale.   

Potrivit art. 10 TUE, contribuția camerelor legislative la procesul decizional european se desfășoară 

pe mai multe planuri, acestea dobândind în primul rând un drept la informare cu privire la toate proiectele 

de acte legislative europene și cererile de aderare la Uniune, apoi un drept de participare la spațiul de 

libertate, securitate și justiție, la mecanismele de evaluare a punerii în aplicare a politicilor Uniunii în acest 

domeniu, un rol în supravegherea politică a Europol și în evaluarea activităţilor Eurojust, un drept de 

participare la procedurile de revizuire a tratatelor, un rol în cooperarea interparlamentară dintre 

parlamentele naționale și Parlamentul European și, nu în ultimul rând, un rol în controlul aplicării 

principiului subsidiarității de către organismele Uniunii Europene în cadrul procedurilor de legiferare.  

Temeiul juridic pentru exercitarea controlului aplicării principiului subsidiarității îl regăsim în art. 5 

alin. (3) TUE și în Protocoalele (nr. 1) și (nr. 2) anexate tratatelor. Art. 5 alin. (3) TUE definește principiul 

subsidiarității, stabilește obligația instituțiilor UE de a aplica acest postulat și dreptul parlamentelor 

naționale de a verifica respectarea sa în cadrul procesului legislativ. În schimb, art. 5 alin. (4) TUE definește 

principiul proporționalității și stabilește obligația instituțiilor UE de a-l respecta, însă nu mai face trimitere 

la vreun control efectuat de camerele legislative naționale. În aceeași logică, primele două protocoale 

anexate tratatelor rețin dreptul parlamentelor naționale de a adopta un aviz motivat privind conformitatea 
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unui proiect de act legislativ cu principiul subsidiarității. La o primă vedere, principiul proporționalității, așa 

cum este formulat în tratate, scapă controlului parlamentar ex ante privind proiectele de acte legislative 

ale Uniunii. Cu privire la aceste aspecte se impun câteva lămuriri. 

Un document tehnico-juridic anexat Comunicării Comisiei Europene către Parlamentul European și 

Consiliu, din 27 octombrie 1992 (SEC(92)1990), reliefează că principiul subsidiarității nu guvernează 

împărțirea competențelor, ci numai modul de exercitare a acestora. Pentru a explica mai bine acest 

principiu, Comisia face apel la conceptul de „bun simț”, în sensul în care, în exercitarea competențelor, 

instituțiile Uniunii ar trebui să facă numai acele lucruri care pot fi făcute cel mai bine la acest nivel. Mai 

departe, Comisia ne arată, în documentul respectiv, că principiul subsidiarității comportă două 

dimensiuni, două concepte juridice diferite: necesitatea acțiunii și intensitatea acțiunii, adică principiul 

proporționalității. Instituțiile Uniunii trebuie să facă proba necesității acțiunii, dar numai în acele domenii 

care nu intră în sfera competențelor exclusive. Cu alte cuvinte, s-a presupus că în unele domenii singurul 

nivel la care se poate acționa pentru realizarea obiectivelor din tratate este acela al Uniunii. În privința 

intensității acțiunii, Comisia ne arată că subsidiaritatea oferă garanția că amploarea acțiunii întreprinse 

nu va fi disproporționată față de obiectivul urmărit, indiferent de tipul competențelor exercitate, 

exclusive sau partajate. Deci, dacă acțiunea se dovedește a fi necesară pentru realizarea obiectivelor din 

tratate, atunci ea trebuie să fie proporțională, fapt ce implică utilizarea cu prioritate a celor mai puțin 

constrângătoare instrumente juridice. Comisia susține, mai departe, că obiectivul principiului subsidiarității 

este acela de a conferi aplicare generală regulii potrivit căreia mijloacele trebuie să fie proporționale cu 

scopurile: necesitatea acțiunii determină intensitatea ei. În practică, aceasta înseamnă că dacă Uniunea 

are la dispoziție mai multe opțiuni la fel de eficiente, atunci ea trebuie să aleagă acea acțiune sau măsură 

care conferă statelor membre, persoanelor fizice sau juridice vizate cel mai mare grad de libertate. Mai 

mult, dacă se impune adoptarea unui instrument juridic constrângător, atunci gradul de reglementare 

trebuie să fie minim. 

Având în vedere cele arătate mai sus, anume faptul că proporționalitatea este o componentă a 

subsidiarității, că ambele principii guvernează modul de exercitare a competențelor și împreună dau 

măsura legitimității acțiunilor Uniunii, parlamentele naționale nu ar trebui să fie lipsite de capacitatea de 

a se opune ex ante unei propuneri de act legislativ susceptibil a încălca principiul proporționalității. În 

plus, în repetate rânduri, dezbaterile din cadrul COSAC (Conferința Comisiilor pentru Afaceri Europene) au 

reliefat pe bună dreptate că analiza cu privire la respectarea principiului subsidiarității este lipsită de 

eficiență în absența unei analize similare cu privire la respectarea principiului proporționalității.  

Protocolul (nr. 2) cu privire la aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii subliniază 

încă din primul articol obligaţia instituţiilor europene de a ţine seama de aceste principii, aşa cum sunt ele 

definite la art. 5 TUE. 

 Pentru ca deciziile să fie luate cât mai aproape de cetăţeni, Comisia se obligă ca înainte de a 

propune un act legislativ să realizeze consultări extinse, evaluând inclusiv dimensiunea regională şi locală a 

acţiunilor preconizate. În acest sens, proiectele de acte legislative se motivează în raport cu principiile 

menţionate anterior, pe baza unor indicatori calitativi şi cantitativi. Aceşti indicatori răspund în final la 

întrebarea - de ce obiectivul Uniunii poate fi realizat mai bine la nivel supranaţional, decât la nivelul 

http://aei.pitt.edu/920/
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statelor membre. Acesta este momentul în care parlamentele naţionale pot interveni în decursul celor opt 

săptămâni, printr-un aviz motivat care să dovedească încălcarea principiului subsidiarităţii.  

Iniţiatorii proiectelor de acte legislative sunt obligaţi să ţină seama de aceste avize, în funcţie de 

ponderea lor din totalul camerelor legislative de la nivel naţional. Pentru aceasta, fiecare parlament 

naţional dispune de două voturi, câte un vot pentru fiecare cameră în sistemele bicamerale.  

Dacă avizele motivate privind nerespectarea de către un proiect legislativ a principiului 

subsidiarităţii reprezintă cel puţin o treime din totalul voturilor atribuite parlamentelor naţionale, proiectul 

trebuie reexaminat (procedura „cartonaşului galben”). Pentru proiectele de acte legislative prezentate în 

temeiul art. 76 TFUE referitor la spaţiul de libertate, securitate şi justiţie acest prag este de o pătrime. În 

urma acestei reexaminări, iniţiatorul proiectului poate hotărî, prin decizie motivată, menţinerea, 

modificarea sau retragerea acestuia.  

Totodată, în cadrul procedurii legislative ordinare, dacă avizele motivate privind nerespectarea de 

către un proiect de act legislativ a principiului subsidiarităţii reprezintă cel puţin o majoritate simplă din 

voturile atribuite parlamentelor naţionale, proiectul trebuie reexaminat (procedura „cartonaşului 

portocaliu”). În urma reexaminării Comisia poate hotărî menţinerea, modificarea ori retragerea propunerii. 

De data aceasta, numai dacă se stabileşte menţinerea proiectului, Comisia este obligată să motiveze printr-

un aviz respectarea principiului subsidiarităţii.  

Toate aceste avize ale Comisiei şi ale parlamentelor naţionale sunt trimise legislativului european 

pentru a putea fi luate în considerare în cadrul procedurii astfel:  

a) înainte de încheierea primei lecturi, organul legislativ (Parlamentul European şi Consiliul) 

examinează compatibilitatea propunerii legislative cu principiul subsidiarităţii, ţinând seama în special de 

motivele invocate şi împărtăşite de majoritatea parlamentelor naţionale, precum şi de avizul motivat al 

Comisiei;  

b) în cazul în care, cu votul a 55 % din membrii Consiliului sau cu o majoritate a voturilor exprimate 

în Parlamentul European, organul legislativ consideră că propunerea în cauză nu este compatibilă cu 

principiul subsidiarităţii, aceasta nu va mai fi examinată. Conflictele în materie sunt soluţionate de Curtea 

de Justiţie a Uniunii Europene, singura competentă să se pronunţe cu privire la acţiunile referitoare la 

încălcarea principiului subsidiarităţii de către un act legislativ european. 

Tratatul de la Lisabona a introdus, pentru statele membre (în nume propriu sau în numele 

parlamentelor naționale) și pentru Comitetul Regiunilor, dreptul de a exercita un control judiciar ex post 

asupra actelor legislative ale Uniunii, sesizând Curtea de Justiție a UE în legătură cu presupuse încălcări ale 

principiului subsidiarității. 

Ne vom referi în cele ce urmează la dificultățile întâmpinate de parlamentele naționale în 

exercitarea controlului aplicării principiilor subsidiarității și proporționalității, potrivit schimburilor de 

informații și bune practici din cadrul COSAC, precum și la propunerile de îmbunătățire a acestuia, în 

vederea unei mai mari implicări a camerelor legislative naționale în procesul decizional european.  
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II. DEZBATERI, SCHIMBURI DE IDEI ȘI DE BUNE PRACTICI PRIVIND CONTROLUL 

APLICĂRII PRINCIPIILOR SUBSIDIARITĂȚII ȘI PROPORȚIONALITĂȚII ÎN CADRUL  

COSAC 

 

COSAC a încurajat încă de la început parlamentele naționale să joace un rol activ în buna 

funcționare a Uniunii, făcând uz de toate posibilitățile oferite de tratate. În special, COSAC a încurajat 

camerele legislative să monitorizeze aplicarea celor două principii, conform Protocolului (nr. 2), anexat 

tratatelor, și să continue dialogul politic cu Comisia Europeană nu doar cu privire la propunerile legislative, 

ci și dincolo de principiul subsidiarității.  

În anul 2012, COSAC a evidențiat că aproape toate parlamentele naționale țin seama de principiul 

proporționalității atunci când examinează un proiect de act legislativ, chiar dacă în multe cazuri nu se 

consideră că are statut egal cu principiul subsidiarității în cadrul Tratatului de la Lisabona. Chiar dacă nu 

toate parlamentele naționale consideră proporționalitatea o componentă a subsidiarității, majoritatea sunt 

de părere că eficiența controlului aplicării principiului subsidiarității depinde de un control similar asupra 

principiului proporționalității. În vederea eficientizării acestui tip de control, COSAC a subliniat necesitatea 

interpretării uniforme a ceea ce constituie încălcarea principiului subsidiarității și utilitatea clarificării 

metodologiei utilizate. În acest context, o parte din parlamentele naționale au agreat ideea adoptării unor 

linii directoare/orientări privind redactarea avizelor motivate și a contribuțiilor în cadrul dialogului politic.   

Având în vedere importanța dialogului politic, ca instrument de consolidare a cooperării între 

instituțiile Uniunii și parlamentele naționale, COSAC a solicitat Comisiei Europene să trimită răspunsuri mai 

bine argumentate și într-un timp mai util, potrivit exigențelor camerelor legislative naționale. De 

asemenea, s-a solicitat ca rapoartele anuale ale Comisiei să reflecte cu mai mare claritate influența 

opiniilor sau a altor contribuții ale parlamentelor naționale asupra textului final al propunerilor în cauză.  

În anul 2013, în contextul intensificării schimbului de informații între administrațiile parlamentelor 

naționale, fie în cadrul IPEX, fie la nivelul reprezentanților permanenți, fie prin participarea la conferințele 

interparlamentare, COSAC învedera că se pot face îmbunătățiri în domeniul cooperării interparlamentare 

prin: schimbul de informații într-o etapă incipientă a procedurii de control; îmbunătățirea paginii de 

internet IPEX prin includerea motivelor de fond pentru încălcarea principiului subsidiarității și pentru ca 

parlamentele să furnizeze informații corecte în timp util și rezumate în engleză/franceză ale celor mai 

importante documente; un mai mare schimb de informații între membrii parlamentelor în cadrul forumului 

și/sau în marjele reuniunilor COSAC.   

În anul 2015, cel de-al 23-leaRaport bianual COSAC a pus, între altele, problema structurării și 

eficientizării procedurilor de emitere a avizelor motivate și a îmbunătățirii dialogului politic. Totodată, 

acesta a explorat noi căi de implicare a parlamentelor naționale în procesul decizional de la nivelul UE, 

fără modificarea tratatelor. 

Cu privire la îmbunătățirea calității contribuțiilor camerelor legislative naționale, a fost menținută 

propunerea adoptării unor linii directoare/orientări privind redactarea avizelor motivate și a contribuțiilor 

în cadrul dialogului politic, dar parlamentele au arătat că nu doresc ca acestea să fie obligatorii, ci mai 

degrabă un instrument pentru schimbul de bune practici, care să conțină și aspecte juridice pe baza cărora 

http://www.cosac.eu/documents/bi-annual-reports-of-cosac/
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să se poată face distincția clară între principiile subsidiarității și proporționalității. De asemenea, nu a fost 

agreată nici adoptarea unei forme standard de aviz motivat sau de contribuție.  

Pe de altă parte, în vederea consolidării rolului parlamentelor naționale, majoritatea acestora din 

urmă au sprijinit ideea introducerii procedurii „cartonașului verde” care le-ar da posibilitatea formulării 

unor sugestii cu privire la politicile sau propunerile legislative ale Comisiei, fără modificarea tratatelor; 

sugestiile ar viza fie adoptarea unei noi legislații, fie modificarea celei existente.  

Cel de-al 24-lea Raport bianual COSAC a reluat dezbaterile privind procedura „cartonașului verde”, 

dar și îmbunătățirea procedurii „cartonașului galben”. În primul rând, s-a pus problema necesității 

modificării legislației și regulilor de procedură pentru participarea parlamentelor la procedura 

„cartonașului verde”, majoritatea camerelor stabilind că aceste modificări nu sunt necesare. În al doilea 

rând, s-a dezbătut chestiunea impunerii unui prag minim pentru declanșarea procedurii, prag care ar trebui 

să fie aceleași pentru toate situațiile. De asemenea, majoritatea parlamentelor au sprijinit ideea 

introducerii unui termen pentru declanșarea procedurii, însă numai jumătate din acestea au fost de acord 

ca termenul să fie același pentru fiecare „cartonaș verde”, respectiv între 16 săptămâni și șase luni. Alte 

aspecte dezbătute au privit posibilitatea retragerii din procedura cartonașului verde în orice moment, 

introducerea unei forme specifice și organizarea de consultații între parlamentele interesate.  

În privința „cartonașului galben”, majoritatea parlamentelor au stabilit că această procedură 

trebuie îmbunătățită fără modificarea tratatelor. Propunerile de îmbunătățire au vizat: calitatea 

răspunsurilor Comisiei la avizele motivate; ajustarea termenului de 8 săptămâni pentru adoptarea 

avizelor motivate; mai buna coordonare și cooperare între parlamentele naționale; instituirea de 

orientări/criterii pentru elaborarea avizelor motivate. În privința perioadei de 8 săptămâni au fost mai 

multe propuneri care au vizat excluderea perioadei cuprinsă între 15 – 31 decembrie, până la anul nou, 

excluderea perioadelor de vacanță a instituțiilor UE, excluderea perioadelor de vacanță parlamentară 

națională (15 iulie – 15 septembrie și luna ianuarie).   

Dezbaterile privind procedura „cartonașului verde” au continuat și în cadrul celui de-al 25-lea 

Raport bianual COSAC. O treime din parlamentele chestionate fiind de acord cu introducerea unui prag 

minim pentru declanșarea procedurii. Acest prag minim era agreat la 1/3 din voturile camerelor legislative, 

în timp ce câteva parlamente au propus ca pragul să fie de 1/4. Camera Deputaților din Parlamentul 

României a propus ca pragul să fie de 80% din voturile camerelor legislative. În privința termenului pentru 

introducerea cartonașului verde, mai puțin de jumătate din parlamentele chestionate au arătat că acesta 

trebuie lăsat la latitudinea parlamentului care are inițiativa, în timp ce alte camere legislative au preferat 

un termen de 8-12 săptămâni sau 4-16 săptămâni. Camera Deputaților din Parlamentul României a propus 

un termen de 2-3 luni. În continuare s-a susținut că noul instrument ar trebui introdus fără modificarea 

tratatelor și cu respectarea echilibrului instituțional.  

Procedura cartonașului verde a fost abandonată în următorul raport bianual COSAC (octombrie 

2016), preferându-se tema mai generală a îmbunătățirii rolului parlamentelor naționale prin consolidarea 

dialogului între acestea din urmă și Comisia Europeană. Mai multe camere legislative au criticat cu acest 

prilej răspunsurile Comisiei ca fiind prea generale și au susținut că aceasta ar trebui să acorde o atenție mai 

mare preocupărilor parlamentelor naționale exprimate în contribuții și/sau avizele motivate. De asemenea, 

http://www.cosac.eu/documents/bi-annual-reports-of-cosac/
http://www.cosac.eu/documents/bi-annual-reports-of-cosac/
http://www.cosac.eu/documents/bi-annual-reports-of-cosac/
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s-a arătat că atunci când se atinge pragul procedurii „cartonașului galben”, chestiunile ridicate de 

parlamentele naționale ar trebui analizate din toate punctele de vedere de către Comisia Europeană. 

Totodată, s-a pus problema unei mai mari implicări a parlamentelor naționale în informarea cetățenilor cu 

privire la afacerile europene.  

În cursul anului 2017, în cadrul președințiilor malteză și estoniană, dezbaterile privind consolidarea 

rolului parlamentelor naționale au fost reorientate către aspecte privind controlul guvernelor proprii în 

domeniul afacerilor europene și reconfigurarea viitorului Uniunii.  

III. VIITORUL UNIUNII - SCENARIUL „MAI PUȚIN DAR MAI EFICIENT” 

În contextul ieșirii Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord din Uniune, dar și al 

amenințărilor cu care se confruntă Uniunea (scăderea puterii economice, tensiunile la frontierele estice, 

sporirea fluxurilor migratorii, inegalitățile la nivelul societății și între regiuni, îmbătrânirea populației și 

diminuarea încrederii cetățenilor în proiectul european), la 1 martie 2017, Comisia Europeană a dat 

publicității Cartea albă privind viitorul Europei.  

Acest document propunea cinci scenarii pentru o Uniune cu 27 state membre care are în mod cert 

nevoie de schimbare. Unul dintre scenariile propuse se intitula „mai puțin dar mai eficient” și, potrivit 

acestuia, UE-27 și-ar concentra atenția și resursele limitate asupra unui număr restrâns de domenii, cum ar 

fi inovarea, comerțul, securitatea, migrația, gestionarea frontierelor și apărarea, în alte domenii urmând să 

acționeze mai puțin sau deloc (dezvoltarea regională, sănătatea publică sau anumite elemente ale politicii 

sociale și de ocupare a forței de muncă și care nu sunt legate în mod direct de funcționarea pieței unice).  

Avantajele acestui scenariu: o diviziune mai clară a responsabilităților ar permite cetățenilor 

europeni să înțeleagă mai bine aspectele care sunt abordate la nivelul UE-27, național și regional; o 

concentrare a atenției și resurselor pe anumite domenii ar spori viteza de acțiune a UE-27.  

Dezavantaje: la început UE va întâmpina dificultăți în a stabili domeniile prioritare sau domeniile în 

care ar trebui să acționeze mai puțin, iar unele drepturi cetățenești dobândite în temeiul dreptului UE se 

vor reduce în acele domenii în care se va acționa mai puțin sau deloc.  

Documentul sus menționat a readus în dezbaterile din cadrul COSAC (la Sofia, în 2018) 

problematica principiilor subsidiarității și proporționalității, pentru că amândouă stau la baza acestui 

scenariu: Uniunea acționează numai în măsura în care acțiunile sale sunt mai eficiente decât acelea 

întreprinse la nivel național, regional sau local. Consecința ar fi aceea că anumite politici pot fi returnate 

sau redate parlamentelor naționale. Dezideratul Uniunii Europene de a reglementa „mai puțin dar mai 

eficient” dă expresie capacității dinamice a principiului subsidiarității de a opera în ambele direcții: 

extinderea acțiunii UE atunci când circumstanțele o impun și restrângerea/încetarea acțiunii, atunci când 

aceasta nu se mai justifică.  

În septembrie 2017, președintele Comisiei Europene s-a adresat plenului Parlamentului European 

prezentând propriul scenariu cu privire la viitorul Uniunii cu 27 de state membre, reliefând că o Uniune mai 

puternică și mai democratică nu se poate realiza fără o Uniune a libertății, egalității și statului de drept. 

Cu acest prilej, președintele Comisiei a pus bazele unui grup operativ privind subsidiaritatea și 

https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/whitepaper_ro.pdf
https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_ro
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proporționalitatea cu scopul de a elabora o serie de recomandări în ceea ce privește posibile metode 

pentru mai buna aplicare a principiilor subsidiarității și proporționalității, identificarea domeniilor de 

acțiune în care responsabilitățile vor putea fi delegate din nou sau chiar redate definitiv statelor membre, 

precum și modalități pentru o mai bună implicare a autorităților regionale și locale în elaborarea și punerea 

în aplicare a politicilor UE.  

Decizia de creare a grupului stabilea că acesta va fi alcătuit din nouă membri și președintele. Cei 

nouă membri urmau să provină în număr egal din Parlamentul European, parlamentele naționale (Troika 

prezidențială) și Comitetul Regiunilor. Însă, la reuniunea președinților COSAC din 22 ianuarie 2018 (Sofia), 

reprezentantul Parlamentului European a arătat că acesta va coopera cu grupul operativ, dar nu în maniera 

prevăzută de Comisia Europeană. „Parlamentul European nu face parte din alte organisme în acest mod, 

însă va coopera în mod constructiv la un alt nivel.” 

Cu privire la metodele de lucru, s-a stabilit ca, din ianuarie până în iulie 2018, grupul operativ să se 

reunească o dată pe lună, iar până la 15 iulie 2018 să prezinte Comisiei Europene concluzii în forma unui 

raport scris. Comisia Europeană va analiza recomandările grupului operativ și se va angaja să prezinte o 

comunicare, în septembrie 2018. De asemenea, două evenimente importante vor continua procesul de 

reflecție asupra recomandărilor grupului operativ: conferința privind principiul subsidiarității, organizată de 

președinția austriacă la Bregenz, în noiembrie 2018, și summit-ul orașelor și regiunilor (Președinția română 

a Consiliului UE în colaborare cu COR), de la București, din martie 2019.   

IV. RAPORTUL GRUPULUI OPERATIV PRIVIND SUBSIDIARITATEA ȘI 

PROPORȚIONALITATEA ȘI SCENARIUL „MAI PUȚIN DAR MAI EFICIENT” 

În cele aproape șase luni de activitate a grupului operativ, toate părțile interesate au fost invitate 

să-și exprime punctele de vedere, să înainteze sugestii de îmbunătățire și eficientizare a acțiunii la nivelul 

UE, dar și de sporire a rolului parlamentelor naționale în procesul decizional european. Mai mult, cu toate 

că activitatea grupului s-a încheiat, la reuniunea plenară a COSAC din 17-19 iunie 2018, dl Timmermans a 

invitat statele membre să continue să își exprime punctele de vedere până la adoptarea comunicării 

Comisiei privind consolidarea subsidiarității și proporționalității și mai buna legiferare.  

Camera Deputaților din Parlamentul României a trimis propria contribuție privind mai buna 

aplicare a principiilor subsidiarității și proporționalității, în cadrul căreia solicita: implicarea parlamentelor 

naționale în toate etapele procedurii legislative, începând cu etapa consultărilor prealabile și sfârșind cu 

textul final negociat în cadrul legislativului Uniunii; extinderea termenului de 8 săptămâni pentru 

verificarea conformității cu principiul subsidiarității; o implicare mai profundă a Comisiei Europene în 

relația cu parlamentele naționale, în special prin:acceptarea explicită a posibilității emiterii de avize 

motivate întemeiate pe încălcarea principiului proporționalității și o atenție sporită acordată chestiunilor 

importante de fond. 

Încă din introducere se arată că acest raport nu reprezintă un scop în sine, ci începutul unui demers 

cât mai transparent a procedurilor UE față de nivelul regional și local și de îmbunătățire a procesului de 

legiferare.  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-c-7810-president-decision_en_1.pdf
https://ec.europa.eu/commission/files/report-task-force-subsidiarity-proportionality-and-doing-less-more-efficiently_en
https://www.eu2018.at/calendar-events/political-events/TBC-BKA-2018-10-30-Subsidiarity-Conf..html
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/summits.aspx
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/report-task-force-subsidiarity-proportionality-and-doing-less-more-efficiently_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/report-task-force-subsidiarity-proportionality-and-doing-less-more-efficiently_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/files/report-task-force-subsidiarity-proportionality-and-doing-less-more-efficiently_en
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Întrucât raportul se adresează instituțiilor Uniunii, parlamentelor naționale, parlamentelor 

regionale și autorităților locale și regionale, toate părțile vizate au îndatorirea de a examina și de a 

răspunde acestuia.  

 

În urma lucrărilor desfășurate, grupul operativ a ajuns la următoarele concluzii(care se reflectă în 

cele nouă recomandări finale): 

 Este necesară intensificarea acțiunii UE în domenii în care aceasta aduce valoare adăugată, 

cum ar fi securitatea, apărarea, migrația, schimbările climatice și inovarea. Întrucât resursele sunt limitate, 

este necesară o reflecție cu privire la identificarea acțiunilor prioritare și la eficientizarea utilizării 

resurselor disponibile.  

 În loc să se identifice domenii care pot fi reiterate în competența statelor membre, este 

mai important să se remedieze slăbiciunile actualului proces decizional. O problemă-cheie a acestui proces 

o reprezintă implicarea insuficientă a autorităților naționale, regionale și locale, de unde și absența 

angajamentului acestora față de politicile UE. Ca atare, este necesară o nouă metodă de lucru pentru a 

asigura că măsurile în cadrul politicilor UE continuă să furnizeze valoare adăugată, sunt proporționale și 

corect articulate cu acțiunile de asemenea necesare la nivel național, regional și local. Această metodă de 

lucru se bazează pe o mai bună înțelegere comună a principiilor subsidiarității și proporționalității și pe o 

îmbunătățire a participării parlamentelor naționale și a autorităților locale și regionale la adoptarea și 

punerea în aplicare a politicilor, conform principiului guvernării pe mai multe niveluri. Întrucât la nivelul UE 

există 74 de parlamente regionale și 80.000 de autorități municipale, experiența acestora trebuie utilizată 

mai mult în procesul legislativ.  

 O mai bună înțelegere comună a principiilor subsidiarității și proporționalității și o aplicare 

mai structurată și coerentă a acestora în cadrul proceselor decizionale ar putea stinge unele frustrări sau 

preocupări potrivit cărora Uniunea ar face prea mult. Evaluările privind conformitatea cu principiul 

subsidiarității nu trebuie doar făcute, ci trebuie să se vadă că sunt făcute. Acest lucru s-ar putea face prin 

exploatarea deplină a mecanismelor și instrumentelor existente și prin furnizarea unor explicații inteligibile 

cu privire la valoarea adăugată a acțiunilor UE. În tratate nu există o definiție precisă a principiului 

subsidiarității și, ca atare, analiza subsidiarității și proporționalității ar trebui să se desfășoare pe baza unei 

grile comune de evaluare, care ar asigura o înțelegere comună și ar conferi o aplicare mai eficientă a 

acestor principii de către toate organismele și instituțiile implicate în procesul legislativ.   

 În unele domenii legislația UE ar putea fi prea densă sau prea complexă. În cazul 

directivelor, nu se mai lasă prea mult spațiu de manevră altor niveluri de decizie ori suficientă flexibilitate 

pentru punerea în aplicare potrivit specificului național. De asemenea nu există suficientă încredere între 

statele membre însele și între acestea și instituțiile UE, fapt ce împiedică recunoașterea reciprocă ca 

instrument eficient de politică. Pe de altă parte, lipsa de flexibilitate a normelor UE este necesară pentru 

asigurarea conformității cu dreptul UE și cu îndeplinirea unor condiții de concurență echitabilă pe piața 

internă. Ca atare, pe baza actualului program REFIT, Comisia Europeană ar trebui să simplifice legislația și 

să reducă sarcinile inutile impuse de reglementare. Acest lucru ar putea însemna în final revizuirea sau 

abrogarea legislației, după caz. Cu toate acestea, grupul operativ a concluzionat că există valoare 

adăugată în toate domeniile de activitate ale UE și nu a putut identifica vreo competență sau vreun 
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domeniu de politică care ar putea fi redat definitiv, în tot sau în parte, statelor membre. Ca atare, grupul 

de lucru consideră că acest scenariu „mai puțin dar mai eficient” nu este cea mai potrivită cale de urmat. 

 Grupul operativ consideră că aceste concluzii nu ar trebui să însemne sfârșitul unui proces, 

ci începutul unui angajament mai activ cu privire la problematica subsidiarității și proporționalității din 

partea tuturor instituțiilor UE și a autorităților naționale, regionale și locale.  

O înțelegere comună a principiilor subsidiarității și proporționalității 

Grupul de lucru observă că nu există un ghid comun pentru evaluarea fondului proiectelor de acte 

legislative ale UE în legătură cu principiile subsidiarității și proporționalității. Acest lucru permite 

parlamentelor naționale să adopte de cele mai multe ori opinii care ies din sfera de aplicare a Protocolului 

(nr. 2) și dacă instituțiile UE nu dau curs opțiunilor de politică ale acestora, atunci se consideră că se încalcă 

principiul subsidiarității. În acest context, grupul operativ este convins că un model de grilă de evaluare a 

acestor două principii ar asigura o mai mare coerență și o mai bună înțelegere a acestor concepte de către 

toate părțile implicate în procesul decizional. Pe viitor această grilă ar putea fi inclusă și în Acordul 

interinstituțional pentru mai buna legiferare.  

Metoda de evaluare ar trebui să cuprindă criteriile din Protocolul privind subsidiaritatea și 

proporționalitatea anexat Tratatului de la Amsterdam și din jurisprudența relevantă a CJUE. În cadrul 

procesului legislativ, Parlamentul European și Consiliul ar trebui să examineze sistematic cele două principii 

utilizând metoda comună și să țină seama pe deplin de evaluarea Comisiei prezentată în propuneri, dar și 

de avizele motivate ale parlamentelor naționale și Comitetului Regiunilor.   

Un control mai eficient al principiului subsidiarității 

Grupul operativ recunoaște rolul esențial al parlamentelor naționale în asigurarea conformității 

proiectelor de acte legislative cu principiul subsidiarității, conferind astfel legitimitate democratică 

acțiunilor UE. Cele trei „cartonașe galbene” declanșate până în prezent și absența „cartonașelor portocalii” 

reliefează ineficiența mecanismului de control. De aceea, unii membri ai grupului operativ au fost în 

favoarea reducerii pragurilor impuse, ceea ce necesită modificarea tratatelor. Pe de altă parte, grupul a 

stabilit că reducerea pragului actual pentru „cartonașul galben” de la o treime la o pătrime din voturi ar fi 

insuficientă, fiind necesar un prag mult mai redus pentru creșterea numărului de „cartonașe galbene” 

ridicate. Aceasta însă ar pune sub semnul întrebării reprezentativitatea preocupărilor exprimate.  

Alți membri ai grupului operativ au adus în discuție dreptul de veto al parlamentelor naționale prin 

instituirea procedurii „cartonașului roșu”, fapt ce ar necesita de asemenea modificarea tratatelor. 

Totodată, s-a discutat și despre dorința parlamentelor naționale de a contribui la procesul legislativ al UE 

printr-un  mecanism care le-ar permite să facă propuneri legislative Comisiei (procedura ”cartonașului 

verde”). Și acest demers necesită modificarea tratatelor și are impact asupra dreptului de inițiativă 

legislativă al Comisiei și asupra rolului Parlamentului European și al Consiliului. Grupul operativ a stabilit 

însă că parlamentele naționale dispun deja de o serie de posibilități de consolidare a cooperării între ele 

pentru a se asigura că sunt auzite și ascultate.  

Cu privire la extinderea termenului de la 8 la 12 săptămâni, în absența unei modificări a tratatelor 

în acest sens, grupul operativ a solicitat Comisiei să acorde parlamentelor naționale o mai mare flexibilitate 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016Q0512(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016Q0512(01)&from=EN
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pentru emiterea avizelor motivate. Flexibilitatea ar trebui să țină seama de perioadele comune de vacanță 

și sărbători, permițând Comisiei să răspundă, pe cât posibil, în cele 8 săptămâni care urmează primirii 

avizelor motivate. Această flexibilitate, împreună cu o mai mare coerență în examinarea subsidiarității pe 

baza grilei comune de evaluare și cu o comunicare îmbunătățită între parlamentele naționale și autoritățile 

locale și regionale, ar putea atenua nevoia reducerii pragurilor pentru declanșarea procedurilor 

„cartonașului galben” și „cartonașului portocaliu”.  

Rapoartele anuale ale Comisiei privind principiile subsidiarității și proporționalității ar trebui să 

reflecte în mod corespunzător avizele motivate primite de la parlamentele naționale și reacțiile 

parlamentelor regionale. De asemenea, Comisia ar trebui să prezinte co-legiuitorilor informații complete și 

în timp util cu privire la propunerile criticate sub aspectul conformității cu principiul subsidiarității.  

Pe de altă parte, grupul operativ a arătat că este necesară o mai bună coordonare și o îmbunătățire 

a schimbului de informații privind avizele motivate între parlamentele naționale și cele regionale și alte 

autorități locale și regionale. Parlamentele naționale ar trebui, acolo unde este cazul, să consulte 

parlamentele regionale în cadrul controlului privind aplicarea principiului subsidiarității; un dialog 

structurat informal între acestea nu necesită schimbarea tratatelor și ar conferi parlamentelor regionale cu 

atribuții de legiferare posibilitatea de a se implica mai eficient în acest proces. 

Grupul operativ recomandă revizuirea Protocolului (nr. 2) anexat TUE și TFUE atunci când va fi 

oportun, pentru a extinde termenul de 8 săptămâni la 12 săptămâni în vederea pregătirii și transmiterii 

avizelor motivate și pentru a obliga parlamentele naționale să consulte parlamentele regionale cu atribuții 

legislative în acele domenii de reglementare care potrivit dreptului național sunt de competența acestora.  

O mai bună implicare a autorităților naționale, regionale și locale în procesul decizional 

Comisia Europeană, împreună cu parlamentele naționale și Comitetul Regiunilor, ar trebui să 

contribuie la conștientizarea de către autoritățile naționale, regionale și locale a oportunităților pe care 

acestea le au de a participa într-o etapă timpurie la procesul decizional european. Comisia ar trebui să 

implice autoritățile regionale și locale în procesele de consultare, ținând seama de rolul lor specific în 

punerea în aplicare a legislației Uniunii. De asemenea, statele membre ar trebui să se angajeze în mod 

semnificativ cu autoritățile regionale și locale în pregătirea programelor de reformă națională și în 

conceperea și punerea în aplicare a reformelor structurale ca parte a semestrului european.  

În aceleași timp, Comisia ar trebui să se asigure că analizele sale de impact țin seama în mod 

sistematic de impactul teritorial și că evaluează acest impact atunci când el este semnificativ pentru 

autoritățile locale și regionale. Acestea din urmă ar trebui la rândul lor să contribuie la identificarea 

potențialelor impacturi în cadrul consultărilor și răspunsurilor la foile de parcurs. Comisia ar trebui să 

revizuiască în consecință orientările privind mai buna legiferare, să abordeze chestiunile legate de punerea 

în aplicare și valoarea adăugată a legislației UE și să asigure o mai mare vizibilitate a evaluărilor privind 

principiile subsidiarității și proporționalității și a impacturilor teritoriale respective în cadrul propunerilor și 

în expunerile de motive.  
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Procedura legislativă 

Grupul operativ recunoaște că Parlamentul European și Consiliul modifică adesea în mod 

substanțial propunerea Comisiei în cursul negocierilor și că aceste modificări pot avea un impact 

semnificativ la nivel local și regional, ar putea fi mai puțin proporționale și mai puțin dezirabile din 

perspectiva principiului subsidiarității. În acest context, grupul operativ consideră că legislativul UE ar 

trebui să fie mai atent la preocupările legitime ale autorităților locale și regionale în timpul procedurii 

legislative, fapt ce ar îmbunătăți punerea în aplicare la aceste nivele.   

Procedura legislativă este stabilită prin tratat și, ca atare, ea nu poate fi schimbată decât prin 

modificarea tratatelor. În această situație se află și „cartonașul tardiv”, respectiv controlul privind principiul 

subsidiarității la finalul procedurii legislative. Prin urmare, grupul operativ a considerat ca fiind mai practice 

pe termen scurt propunerile privind o mai mare implicare a autorităților regionale și locale, fapt ce nu ar 

necesita modificarea tratatelor și care ar putea fi incluse într-o viitoare revizuire a Acordului 

interinstituțional privind mai buna legiferare.  

Parlamentul European și Consiliul ar trebui să utilizeze în mod sistematic grila de subsidiaritate în 

timpul negocierilor, în vederea îmbunătățirii cunoașterii problemelor relevante pentru autoritățile locale și 

regionale. Comisia ar trebui să evidențieze co-legiuitorilor acele puncte de vedere pe care le primește de la 

autoritățile locale și regionale în perioada destinată exercitării controlului în domeniul afacerilor europene. 

La începutul procedurii legislative, guvernele statelor membre și parlamentele naționale ar trebui să 

solicite punctele de vedere ale autorităților locale și regionale. Grupul operativ invită co-legiuitorii UE să 

reflecteze cu privire la invitarea reprezentanților autorităților locale și regionale la reuniunile proprii ori la 

organizarea de audieri și evenimente atunci când este cazul.  

Parlamentele naționale și cele regionale ar trebui să găsească modalități de conectare mai eficientă 

între platformele proprii de schimb de informații (IPEX și REGPEX), pentru a se asigura că procedura 

legislativă și mecanismul de control al principiului subsidiarității reflectă mai bine preocupările lor.  

Eficientizarea acțiunii 

Grupul operativ recomandă Comisiei să dezvolte un mecanism pentru identificarea și evaluarea 

legislației din perspectiva subsidiarității și proporționalității, a simplificării legislației și a rolului autorităților 

regionale și locale. Acest lucru se poate face pe baza programului și platformei REFIT. În general, trebuie să 

se țină seama pe deplin de experiențele autorităților locale și regionale și de rețelele acestora atunci când 

legislația UE este monitorizată și evaluată. Comitetul Regiunilor ar trebui să pună în aplicare o nouă rețea 

pilot de centre regionale care să vină în sprijinul revizuirii punerii în aplicare a politicilor.  

Pe de altă parte, grupul operativ a constatat că pentru multe domenii de politică există o legislație 

cuprinzătoare la nivelul Uniunii, iar nevoia de reglementare suplimentară este redusă; este nevoie însă de 

mai multă coordonare și de o punere în aplicare eficientă, cu respectarea principiului atribuirii de 

competențe, a principiilor subsidiarității și proporționalității și a guvernării pe mai multe niveluri.  

De asemenea, grupul operativ a sugerat Comisiei să analizeze cu atenție valoarea adăugată a 

publicării documentelor neobligatorii în afara activităților sale legislative. A fost subliniat în acest context 

impactul negativ al numărului în creștere de acte delegate și de acte de punere în aplicare asupra densității 

legislației și asupra flexibilității conferite autorităților locale și regionale. Nu este negat rolul acestor acte în 

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-and-less-costly_ro
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punerea în aplicare eficientă a legislației UE, însă este subliniată preocuparea parlamentelor naționale și a 

autorităților regionale și locale cu privire la impactul acestor acte asupra lor și la faptul că acestea scapă 

controlului privind principiul subsidiarității. Grupul operativ îndeamnă Comisia și legislativul UE la 

cumpătare în utilizarea actelor delegate și de punere în aplicare.  

În final se arată că viitoarea Comisie Europeană, împreună cu Parlamentul și Consiliul, ar trebui să 

ia în considerare reechilibrarea metodelor de lucru în unele domenii de politică, mai degrabă în vederea 

eficientizării punerii în aplicare decât a inițierii unei noi legislații, mai ales în acele domenii în care legislația 

existentă este matură și / sau a fost recent revizuită substanțial. 
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Grila de evaluare a principiului subsidiarității și proporționalității (Anexa nr. V la raportul 

grupului operativ) 

 

1. Poate Uniunea să acționeze? Care este temeiul juridic și competența pentru acțiunea preconizată a 
Uniunii? 

1.1 Ce articol(e) din tratat este (sunt) invocat(e) în sprijinul propunerii legislative sau a inițiativei de 
politică? 

 

1.2 Competența Uniunii regăsită în acest articol este exclusivă, partajată sau complementară/de sprijin?  

 

2. Principul subsidiarității: de ce ar trebui Uniunea să acționeze? 

2.1 Îndeplinește propunerea cerințele procedurale ale Protocolului (nr. 2)?  

 A existat o consultare amplă înainte de propunerea actului? 

 Există o expunere detaliată cu indicatori calitativi și, acolo unde e cazul, cantitativi care să permită 
o evaluare a faptului dacă acțiunea poate fi cel mai bine realizată la nivelul Uniunii? 

 

2.2 Expunerea de motive (și orice altă analiză de impact) care însoțește propunerea Comisiei conține o 
justificare adecvată privind conformitatea cu principiul subsidiarității?  

 

2.3. Pe baza răspunsurilor la întrebările de mai jos, pot obiectivele acțiunii propuse să fie suficient realizate 
de către statele membre însele (necesitatea acțiunii Uniunii)? 

 

(a) Există aspecte semnificative/apreciabile transnaționale/transfrontaliere ale problemelor abordate? Au 
fost acestea cuantificate? 

 (b) Acțiunea națională sau absența acțiunii la nivelul Uniunii ar intra în conflict cu obiectivele majore ale 
tratatelor sau ar leza în mod semnificativ interesele statelor membre?  

(c) Au statele membre capacitatea sau posibilitatea de a adopta măsurile  adecvate?  

(d) Cum variază problema și cauzele sale(ex. efecte externe negative, efecte de propagare)  la nivel 
național, regional și local în cadrul Uniunii?  
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(e) Este problema răspândită la nivelul Uniunii sau este limitată la câteva state membre?  

(f) Sunt statele membre suprasolicitate în realizarea obiectivelor măsurii planificate? 

(g) Cum diferă la nivelul Uniunii punctele de vedere/planurile de acțiune preferate ale autorităților 
naționale, regionale și locale? 

 

2.4 Pe baza răspunsurilor la întrebările de mai jos, pot obiectivele acțiunii propuse să fie mai bine realizate 
la nivelul Uniunii din cauza dimensiunii ori a amplorii efectelor acțiunii respective (valoarea adăugată a 
UE)?  

 

(a) Există beneficii clare de pe urma acțiunii la nivelul UE? 

(b)Există economii de scară? Pot obiectivele să fie realizate mai eficient la nivelul UE (mai multe beneficii 
pe cost unitar)? Se îmbunătățește funcționarea pieței interne? 

 (c) Care sunt beneficiile din înlocuirea politicilor și reglementărilor naționale cu o abordare de politică mai 
omogenă? 

 (d) Beneficiile acțiunii la nivelul UE exced pierderea de competență a statelor membre și a autorităților 
regionale și locale (dincolo de costurile și beneficiile acțiunii la nivel național, regional și local)? 

 (e) Se îmbunătățește claritatea juridică pentru aceia care trebuie să pună în aplicare legislația? 

3. Proporționalitatea: cum ar trebui să acționeze Uniunea?  

3.1. Expunerea de motive (sau orice studiu de impact) care însoțește propunerea Comisiei  conține o 
justificare adecvată cu privire la proporționalitatea propunerii și o expunere care să permită evaluarea 
conformității propunerii cu principiul proporționalității? 

 

3.2 Pe baza răspunsurilor la întrebările de mai jos și a informațiilor furnizate de orice analiză de impact, 
expunerea de motive sau alte surse, este acțiunea propusă o cale adecvată de realizare a obiectivelor 
avute în vedere?  

 

(a) Este inițiativa limitată la acele aspecte pe care statele membre nu le pot realiza în mod satisfăcător de 
unele singure, dar pe care Uniunea le poate realiza mai bine? 

 (b) Este forma de acțiune a Uniunii (alegerea instrumentului juridic) justificată, pe cât posibil de simplă și 
coerentă cu realizarea satisfăcătoare a obiectivelor urmărite (ex. alegerea între regulament, 
directivă(cadru), recomandare sau alte metode de reglementare cum ar fi co-reglementarea etc.? 

 (c) Lasă acțiunea Uniunii pe cât posibil libertate de decizie nivelului național, realizând în același timp în 
mod satisfăcător obiectivele stabilite? (ex. este posibil să se limiteze acțiunea UE la standarde minime sau 
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să se utilizeze un instrument de politică mai puțin stringent?).   

(d) Creează inițiativa costuri financiare sau administrative pentru Uniune, guvernele naționale, autoritățile 
regionale și locale, operatorii economici sau cetățeni? Sunt aceste costuri proporționale cu obiectivele 
urmărite?  

(e) Respectând dreptul Uniunii, au fost luate în considerare circumstanțele proprii fiecărui stat membru? 

CONCLUZII PRELIMINARE 

Raportul grupului operativ este departe de a fi soluționat toate chestiunile ridicate de parlamentele 

statelor membre privind ineficiența controlului aplicării principiilor subsidiarității și proporționalității. Cu 

toate acestea, raportul și-a însușit o serie de aspecte critice, cum ar fi necesitatea extinderii termenului de 

8 săptămâni pentru emiterea avizelor motivate, îmbunătățirea răspunsurilor Comisiei Europene la 

contribuțiile camerelor legislative, mai buna implicare a autorităților regionale și locale în procesul 

legislativ european, precum și nemulțumirile legate de numărul mult prea mare de acte delegate și acte de 

punere în aplicare.  

Un accent deosebit a fost pus pe nevoia unei înțelegeri comune și coerente cu privire la conținutul 

principiilor subsidiarității și proporționalității, motiv pentru care a propus o grilă de evaluare a acestor 

principii de care să țină seama atât instituțiile UE, cât și statele membre în cursul procedurii de control 

parlamentar în domeniul afacerilor europene. Grila de evaluare nu este obligatorie, ea are valoare 

orientativă și furnizează întrebările esențiale pe baza cărora se poate răspunde la întrebarea dacă o 

propunere de act legislativ a Uniunii încalcă sau nu cele două principii.  

Alte preocupări ale parlamentelor naționale reliefate în cadrul dezbaterilor COSAC (introducerea 

„cartonașului verde”, coborârea pragurilor pentru procedurile „cartonașului galben și portocaliu” sau 

introducerea „cartonașului tardiv” ori extinderea termenului de 8 săptămâni la 12 săptămâni pentru 

adoptarea și transmiterea avizelor motivate) au fost puse pe seama necesității modificării tratatelor, astfel 

că au rămas în așteptarea unui atare moment.  

Evenimente viitoare: 

 Discursul președintelui Juncker privind starea Uniunii  - septembrie 2018; 

 Conferința de la Bregenz (Austria) privind principiul subsidiarității – noiembrie 2018; 

 Plenara COSAC Viena - noiembrie 2018; 

 Conferința Comisiei comune pentru coordonarea activităţilor parlamentare necesare 

pregătirii Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019 cu tema viitorul 

Uniunii  - 2019; 

 Summit-ul privind viitorul Uniunii de la Sibiu – mai 2019. 


