
 

 

„Experiențele și expertiza regiunilor și orașelor europene trebuie să joace un 

rol-cheie în îmbunătățirea continuă a legislației UE. Mă bucur că noua 

platformă „Pregătiți pentru viitor” oferă acum ocazia de a include și 

perspectiva autorităților locale și regionale. Așteptările cetățenilor cu privire la 

această platformă sunt foarte ridicate.” 

 Mark Speich președinte al Comisiei pentru cetățenie, guvernanță, afaceri 

externe și instituționale ( CIVEX ) a CoR 2020 

 

 

Platforma „Pregătiți pentru viitor”  

Platforma F4F este principalul instrument al Agendei Comisiei Europene privind o mai bună 

legiferare, care vizează reducerea sarcinilor administrative inutile pentru cetățeni și întreprinderi și 

contribuie la garantarea faptului că legislația UE este adaptată exigențelor viitorului, mai digitală și mai 

în măsură să facă față provocărilor viitoare. Nivelul local și regional de guvernare, care este cel mai 

apropiat de cetățeni, este reprezentat la reuniunile platformei F4F încă din etapele incipiente ale 

elaborării și evaluării legislației UE. Aceasta este una dintre realizările activității CoR din cadrul Grupului 

operativ privind subsidiaritatea și proporționalitatea. 

  F4F stabilește dacă legislația existentă își poate atinge obiectivele în mod eficient, răspunzând în 

același timp unor noi provocări precum digitalizarea. Comisia va ține cont de avizele Platformei pentru 

a garanta că legislația UE ajută oamenii și întreprinderile, în special întreprinderile mici și mijlocii, în loc 

să le pună piedici. 

Platforma „Pregătiți pentru viitor” a fost lansată la 11 mai 2020 și are peste 50 de membrii. 

Platforma este prezidată de vicepreședintele Comisiei pentru relații interinstituționale și prospectivă, 

Maroš Šefčovič. Ea este constituită dintr-un grup de experți la nivel înalt care sprijină Comisia 

Europeană în eforturile sale de a simplifica legislația și de a reduce sarcinile administrative și costurile 

inutile aferente. Activitatea platformei se concentrează asupra temelor evidențiate într-un program 

de lucru anual. Pentru fiecare temă, platforma colectează date, dovezi și contribuții cu privire la 

potențialul de simplificare și reducere a costurilor inutile ale anumitor acte legislative europene, fără a 

submina îndeplinirea obiectivelor acestora. Platforma emite apoi avize care să țină seama și de 

posibilitățile de digitalizare, și de densitatea legislativă. Aceste eforturi se înscriu în Agenda Comisiei 

Europene privind o mai bună legiferare. 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-less-costly-and-future-proof/fit-future-platform-f4f_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-less-costly-and-future-proof/fit-future-platform-f4f/annual-work-programme_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-less-costly-and-future-proof/fit-future-platform-f4f/annual-work-programme_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-less-costly-and-future-proof/fit-future-platform-f4f/adopted-opinions_en


 

 

Componență F4F 

Platforma „Pregătiți pentru viitor” este formată din două grupuri: Grupul 
reprezentanților guvernelor și Grupul părților interesate. 

Grupul reprezentanților guvernelor reunește reprezentanți ai autorităților naționale, 

regionale și locale din toate țările UE, precum și reprezentanți ai Comitetului Regiunilor. Comitetul 

Regiunilor utilizează rețeaua sa RegHub de autorități regionale și locale și experiența acestora în ceea 

ce privește legislația UE pe teren. Comitetul European al Regiunilor este prezent în cadrul Grupului 

reprezentanților guvernelor al platformei F4F prin trei dintre cei șase președinți de comisii ai CoR, 

alături de 27 de reprezentanți ai guvernelor din statele membre ale UE.  Rețeaua CoR de centre regionale 

(RegHubs), care colectează informații de la orașe și regiuni prin consultări specifice și le compilează în 

rapoarte privind punerea în aplicare a anumitor politici ale UE, este unul dintre subgrupurile platformei. 

Grupul părților interesate este format din experți în îmbunătățirea legiferării care reprezintă 

întreprinderile, organizațiile neguvernamentale și Comitetul Economic și Social European. 

Rol  

Comisia caută să simplifice legislația UE și să micșoreze costurile inutile, ca parte a Programului 

privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT). Este important să se asigure relevanța 

legislației UE și a obiectivelor sale, ținând în același timp cont de noile tendințe și provocări, ca de 

exemplu digitalizarea. Legislația UE ar trebui să aducă beneficii maxime cetățenilor și întreprinderilor, 

în special întreprinderilor mici și mijlocii. Pentru a sprijini eforturile Comisiei în acest sens a fost 

înființat un grup de experți la nivel înalt, Platforma „Pregătiți pentru viitor” (Fit for Future, F4F) și are 
la bază experiența dobândită cu Platforma REFIT. 

Structură 

Membrii Platforme includ reprezentanți ai autorităților naționale, regionale și locale din statele 

membre, reprezentanți ai Comitetului European al Regiunilor și ai Comitetului Economic și Social 

European și reprezentanți ai părților interesate care acționează în numele întreprinderilor și al 

organizațiilor neguvernamentale. Rețeaua reprezentanților pentru IMM-uri va formula opinii și va fi 
reprezentată în cadrul reuniunilor plenare ale Platformei. 

REFIT – pentru ca legislația UE să fie mai simplă, mai puțin costisitoare și adaptată exigențelor 

viitorului. Programul Comisiei privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT) a căutat să 

garanteze că legislația UE își îndeplinește obiectivele la un cost minim, în beneficiul cetățenilor și al 
întreprinderilor. 

Activitatea REFIT a încetat la 31 octombrie 2019, fiind înlocuit, începând cu luna mai a anului 

2020, cu platforma „Pregătiți pentru viitor”, care consiliază Comisia cu privire la modalitățile prin care 
se pot realiza obiectivele REFIT și prin care se poate moderniza legislația UE. 

 

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-less-costly-and-future-proof/fit-future-platform-f4f/composition/fit-future-platform-government-group_en#lithuania
https://cor.europa.eu/en
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/network-of-regional-hubs.aspx
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-less-costly-and-future-proof/fit-future-platform-f4f/composition/fit-future-platform-stakeholder-group_en
https://www.eesc.europa.eu/en
https://cor.europa.eu/ro
https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles/eesc_ro
https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles/eesc_ro
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-less-costly-and-future-proof_ro


 

 

Grupul operativ al CoR privind subsidiaritatea, proporționalitatea precum și scenariul „Mai 

puțin, dar mai eficient” a fost înființat de Comisia Europeană în noiembrie 2017. În 2018, Grupul 

operativ și-a prezentat raportul final intitulat „Un nou mod de lucru”, bazat pe conceptul de 

„subsidiaritate activă” – cu alte cuvinte luarea în considerare pe deplin a contribuției nivelului local 

și regional, pentru a se garanta că există o valoare adăugată europeană adecvată în toate etapele 

elaborării, adoptării și punerii în aplicare a legislației UE. 

Rețeaua de centre regionale (RegHub) a Comitetului European al Regiunilor (CoR) este o rețea 

de regiuni și orașe europene care evaluează punerea în aplicare a politicilor UE. Rețeaua cuprinde în 

prezent 46 „puncte de contact” dedicate. Este vorba de membri ai personalului unei administrații locale 

sau regionale care colectează feedback tehnic de la părțile interesate cu privire la experiența lor de 

punere în aplicare „pe teren” a politicilor UE existente. Astfel, rețeaua adaugă perspectiva locală și 

regională la elaborarea politicilor UE, asigurându-i o bază de date concrete mai cuprinzătoare. 

 

https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/network-of-regional-hubs.aspx

