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Bruxelles, 10 iulie 2018 

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Astăzi, Grupul operativ privind subsidiaritatea, proporționalitatea și scenariul „Mai puțin, dar
mai eficient”, prezidat de prim-vicepreședintele Timmermans, a prezentat raportul său final
Președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.

Raportul răspunde la trei întrebări formulate de președinte în momentul creării Grupului operativ, în
noiembrie 2017: cum se pot aplica mai bine principiile subsidiarității și proporționalității în cadrul
instituțiilor UE?; cum se poate realiza o implicare mai bună a autorităților regionale și locale și a
parlamentelor naționale în elaborarea și punerea în aplicare a politicilor UE?; există domenii de politică
în care competențele ar putea reveni, în timp, statelor membre?

Președintele Juncker a declarat: „Îmi doresc ca Uniunea noastră să se axeze mai mult pe lucrurile
care contează pentru cetățenii noștri. Acesta este motivul pentru care actuala Comisie s-a străduit să
se implice considerabil în chestiunile majore și mai puțin în cele minore. Acesta este motivul pentru
care am instituit un Grup operativ privind subsidiaritatea, proporționalitatea și scenariul „Mai puțin, dar
mai eficient”, pentru a ne asigura că acționăm doar atunci când UE aduce o valoare adăugată. Doresc
să îi mulțumesc lui Frans Timmermans și celorlalți membri ai Grupului operativ din parlamentele
naționale și din Comitetul European al Regiunilor pentru acest raport important. Uniunea noastră nu
poate fi construită fără participarea activă și egală a autorităților locale, a instituțiilor UE și a tuturor
nivelurilor de guvernare intermediare. Voi prezenta concluziile în cadrul discursului meu privind starea
Uniunii, în luna septembrie. Sper că liderii celorlalte instituții și autoritățile naționale mi se vor alătura
în demersul de transpunere a acestor reflecții în centrul activității viitoare a Uniunii noastre.”

Membrii grupului operativ au declarat: „Susținem un nou mod de lucru care oferă autorităților locale,
regionale și naționale o voce mai puternică în elaborarea politicilor UE, pentru a se îmbunătăți calitatea
și eficacitatea legislației. Acest lucru înseamnă respectarea pe deplin a rolurilor pe care le îndeplinesc
diferitele instituții ale UE, autorități naționale, regionale și locale și parlamente naționale. Propunem o
nouă abordare privind subsidiaritatea activă, care va asigura valoarea adăugată a legislației UE și
avantajele pentru cetățeni și care va avea drept efect un grad mai mare de asumare a deciziilor Uniunii
în statele membre. Am prezentat raportul nostru președintelui Juncker, care ne-a asigurat că va lucra
împreună cu celelalte instituții pentru a da curs recomandărilor noastre”.

Grupul operativ a concluzionat că este necesară o nouă modalitate de lucru în materie de subsidiaritate
și proporționalitate pentru a permite autorităților locale și regionale, precum și parlamentelor naționale,
să contribuie într-un mod mai eficient la elaborarea politicilor UE și la elaborarea de noi acte legislative.
Conform noii abordări propuse, principiile subsidiarității și proporționalității sunt evaluate într-un mod
mai sistematic de către toate nivelurile de guvernare, pe baza unei „ grile model”, comparabile cu o
listă de verificare a subsidiarității și proporționalității.

De asemenea, Grupul operativ recomandă aplicarea în mod flexibil a termenului-limită de 8 săptămâni
pentru prezentarea de către parlamentele naționale a avizelor lor privind proiectele legislative ale UE,
și are în vedere posibilitatea ca, în viitor, să mărească la 12 săptămâni timpul disponibil pentru
prezentarea avizului. În sfârșit, Grupul operativ recomandă ca cele trei instituții ale UE să convină
asupra unui program multianual specific menit să promoveze o reechilibrare a activității UE în anumite
domenii de politică, în scopul de a se pune în aplicare cu mai multă eficacitate legislația existentă și de
a se iniția mai puține acte legislative noi. Acesta se bazează pe introducerea, de către Comisia Juncker,
a unor programe de lucru mult mai orientate ale Comisiei, precum și a declarațiilor comune anuale
convenite între cele trei instituții cu privire la dosarele prioritare supuse adoptării în anul respectiv.

Grupul operativ consideră că noua abordare ar trebui să fie aplicată corpusului existent al legislației
Uniunii Europene, precum și tuturor inițiativelor politice noi. Părțile interesate au prezentat Grupului
operativ o serie de sugestii referitoare la legislația și la politicile UE cu privire la care ar putea să se
lanseze o examinare a criteriilor subsidiarității și proporționalității. Comisia va ține seama de aceste
sugestii în activitatea sa viitoare.

Context
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Grupul operativ privind subsidiaritatea, proporționalitatea și scenariul „Mai puțin, dar mai eficient” a
fost instituit de președintele Juncker în noiembrie 2017. Acesta a solicitat Grupului operativ să
examineze trei aspecte: (1) rolul autorităților locale și regionale în procesul de elaborare a politicilor și
de punere în aplicare a politicilor Uniunii Europene; (2) rolul subsidiarității și proporționalității în
activitatea instituțiilor și organismelor Uniunii; (3) dacă responsabilitatea pentru anumite domenii de
politică ar trebui să fie delegată din nou statelor membre.

Grupul operativ s-a reunit de șapte ori pentru a discuta aceste trei aspecte. Pe baza acestor discuții, a
unei audieri publice și a contribuțiilor primite de la numeroase părți interesate, raportul Grupului
operativ prezintă nouă recomandări împreună cu acțiuni concrete de punere în aplicare. Recomandările
se adresează parlamentelor naționale, autorităților naționale, regionale și locale, Parlamentului
European, Consiliului, Comitetului European al Regiunilor și Comisiei Europene.

Grupul operativ este prezidat de prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, și este
constituit din trei membri din partea Comitetului European al Regiunilor - președintele Karl-Heinz
Lambertz (Belgia), Michael Scheider (Germania) și François Decoster (Franța) - și din trei membri din
partea parlamentelor naționale - Toomas Vitstus (Estonia), Kristian Vigenin (Bulgaria) și Reinhold
Loptaka (Austria).

În luna noiembrie, președinția austriacă a UE va organiza, la Bregenz, o conferință privind
subsidiaritatea, care va oferi posibilitatea de a se discuta în continuare raportul Grupului operativ și de
a se analiza modul în care poate da curs recomandărilor sale, din perspectiva discursului privind Starea
Uniunii, care va fi prezentat la 12 septembrie 2018.
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