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FORSLAG

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

Bedre lovgivning

1. værdsætter, at Kommissionens opretholder sin praksis med at undersøge, hvordan 
principperne om subsidiaritet og proportionalitet gennemføres i EU's institutioner og de 
nationale parlamenter på grundlag af enkelte nøglesager, og dermed gør beretningen om 
bedre lovgivning mere klar;

2. henleder opmærksomheden på, at Lissabontraktaten har betydet en styrkelse af de 
nationale parlamenters rolle vedrørende kontrol af lovgivningsmæssige forslag, hvad 
angår principperne om subsidiaritet og proportionalitet; erkender, at dette indebærer en 
række tekniske problemer, og opfordrer de nationale parlamenter til i højere grad at gøre 
brug af deres nye rettigheder ved at anvende Konferencen for Organer med Ansvar for 
EF-anliggender, COSAC, som en platform for udveksling af bedste praksis;

3. understreger i denne forbindelse, at de nationale parlamenter i deres udtalelser så vidt 
muligt bør skelne mellem subsidiaritetsrelaterede aspekter og proportionalitetsrelaterede 
aspekter;

4. henstiller, at EUR-lex-databasen bliver forbedret, så den bliver mere gennemskuelig og 
brugervenlig for de nationale parlamenter;

Intelligent lovgivning

5. foreslår en undersøgelse af, hvorvidt det er muligt at nå frem til og formalisere en form for 
fælles forståelse mellem EU-institutionerne og medlemsstaterne om, hvordan man skal 
anvende normerne for intelligent lovgivning eller "smart regulering";

6. påpeger, at de administrative og lovgivningsmæssige byrders skønsmæssige vægt bør 
udtrykkes i netto- snarere end bruttotal;

7. understreger, at målene for reduktion af administrative og lovgivningsmæssige byrder 
ikke kun bør fastsættes indtil år 2012, men allerede nu bør opstilles for perioden efter 
denne dato;

8. anerkender det arbejde, Udvalget for Konsekvensanalyse hidtil har udført, hvad angår 
kontrollen med kvaliteten af Kommissionens konsekvensanalyser; understreger dog 
behovet for, at denne kontrol gennemføres fuldstændig uafhængigt af Kommissionen 
enten gennem en udlicitering af denne funktion til et eksternt organ eller gennem en 
passende opbygning af bestyrelsen; er af den opfattelse, at dette ikke vil påvirke 
Kommissionens initiativret eller beføjelser, men snarere styrke analysernes troværdighed;

9. påpeger, at tidsfristerne for den parlamentariske procedure ikke altid gør det muligt at 
foretage konsekvensanalyser af "væsentlige ændringer" af Kommissionens forslag, som 
fremsættes under udvalgsbehandlingen; henviser imidlertid til, at Parlamentet og Rådet i 
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princippet har aftalt at foretage en supplerende konsekvensanalyse, når de under 
lovgivningsprocessen indføjer nye elementer, der berører det juridiske eller økonomiske 
indhold af en given retsakt, og opfordrer derfor til en bedre anvendelse af de forudgående 
vurderinger;

10. påpeger, at Kommissionen bør betragte de borgerinitiativer, der blev indført med 
Lissabontraktaten som en del af deltagelsesdemokratiet og ikke som et "biprodukt" af 
traktaten, men snarere som en del af konceptet "smart regulering", da de åbner en ny vej 
til lovgivning;

11. er af den opfattelse, at EU-direktivernes gennemførelse i medlemsstaternes lovgivning 
ikke alene bør være afsluttet inden for den fastsatte frist, men også så vidt muligt bør 
synkroniseres for at undgå virkninger såsom fordrejning af konkurrencen mellem de 
relevante økonomiske aktører og overregulering.


