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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om bedre lovgivning - Kommissionens 15. rapport i overensstemmelse med artikel 9 i 
protokollen om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet
(2009/2142(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning1,

– der henviser til den interinstitutionelle fælles tilgang til konsekvensanalyse fra november 
2005,

– der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 9. februar 2010 om en rammeaftale 
mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen2,

– der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 21. oktober 2008 om "Bedre 
lovgivning, 2006" i overensstemmelse med artikel 9 i protokollen om anvendelse af 
nærhedsprincippet (14. rapport)3,

– der henviser til beslutningerne om Kommissionens 24. og 25. årsrapport om kontrollen 
med gennemførelsen af fællesskabsretten4,

– der henviser til Kommissionens rapport om "Bedre lovgivning, 2007" i overensstemmelse 
med artikel 9 i protokollen om anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet (15. rapport) (KOM(2008)0586),

– der henviser til Kommissionens rapport om "Bedre lovgivning, 2008" i overensstemmelse 
med artikel 9 i protokollen om anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet (16. rapport) (KOM(2009)0504),

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Tredje strategiske gennemgang af 
programmet for bedre lovgivning i Den Europæiske Union" (KOM(2009)0015),

– der henviser til Kommissionens arbejdsdokument "Reduktion af administrative byrder i 
Den Europæiske Union", en rapport om fremskridt i 2008 og perspektiverne for 2009 
(KOM(2009)0016),

– der henviser til Kommissionens arbejdsdokument "Tredje statusrapport om strategien til 
forenkling af de lovgivningsmæssige rammer" (KOM(2009)0017),

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Handlingsprogram for reduktion af 
administrative byrder i EU - planer for reduktion af byrder i sektorer samt aktioner i 2009" 
(KOM(2009)0544),

                                               
1 EUT C 321 af 31.12.2003, s. 1.
2 P7_TA-PROV(2010)0009.
3 P6_TA(2008)0493.
4 P6_TA(2008)0494 og P6_TA-PROV(2009)0335.
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– der henviser til Kommissionens interne retningslinjer for gennemførelse af 
konsekvensanalyser (SEC(2009)0092),

– der henviser til rapporten for 2008 udarbejdet af udvalget for konsekvensanalyse
(SEC(2009)0055),

– der henviser til rapporten for 2009 udarbejdet af udvalget for konsekvensanalyse
(SEC(2010)1728),

– der henviser til rapporten af 17. september 2009 udarbejdet af Gruppen af Højtstående 
Uafhængige Interesserede Parter vedrørende Administrative Byrder,

– der henviser til konklusionerne draget af Rådet (konkurrenceevne) den 4. december 2009,

– der henviser til slutrapporten udarbejdet af arbejdsgruppen om reform af Parlamentet
2007-2009,

– der henviser til Udvalgsformandskonferencens arbejdsdokument "Konsekvensanalyse:
Europa-Parlamentets erfaringer",

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til Retsudvalgets betænkning og udtalelsen fra Udvalget for Konstitutionelle 
Anliggender (A7-0000/2010),

A. der henviser til, at nærheds- og proportionalitetsprincippet skal anvendes korrekt for at
sikre, at EU fungerer korrekt, og at EU's virksomhed stemmer godt overens med de
forventninger, som borgere, erhvervsdrivende, der er aktive på det indre marked, og
nationale og lokale myndigheder har,

B. der henviser til, at bedre lovgivning er en forudsætning for, at EU kan fungere korrekt; der 
henviser til, at bedre lovgivning yder et væsentligt bidrag til at komme ud af den 
økonomiske krise samt til at skabe økonomisk vækst,

C. der henviser til, at problematikken omkring en bedre lovgivning ikke blot skal ses i 
forhold til Kommissionens program til forenkling af de lovgivningsmæssige rammer, men 
at den også skal ses i en bredere kontekst, der hænger sammen med ikrafttrædelsen af 
Lissabontraktaten,

D. der henviser til, at Lissabontraktaten indeholder bestemmelser om en formel inddragelse 
af de nationale parlamenter i kontrollen med anvendelsen af nærhedsprincippet,

E. der henviser til, at bedre lovgivning var et prioriteringsspørgsmål for den foregående 
Kommission, og at det også bør være en af de vigtigste opgaver for den nye Kommission,

F. der henviser til, at forenklingen af de lovgivningsmæssige rammer i EU omfatter en række 
elementer såsom gennemførelse af konsekvensanalyser, reduktion af de administrative 
byrder samt forenkling og harmonisering af den eksisterende lovgivning,

G. der henviser til, at høringer af alle interesserede parter, særligt arbejdsmarkedets parter, er 
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af afgørende betydning for forberedelsen af retsakter og konsekvensanalyserne i 
forbindelse hermed,

H. der henviser til målet om at reducere de administrative byrder som følge af EU-
lovgivningen med 25 % inden 2012, som er indeholdt i programmet for reduktion af 
administrative byrder i forbindelse med EU-lovgivningen, som blev indledt i 2005,

I. der henviser til, at et væsentligt element i programmet er en basisopgørelse af de 
administrative omkostninger, og at opgørelsen skal være baseret på den såkaldte 
standardomkostningsmodel,

J. der henviser til, at omarbejdnings- og kodificeringsteknikkerne, som anvendes til 
forenkling og harmonisering af lovgivningen, kan gøre ændringerne mere forståelige og 
sammenhængende,

K. der henviser til den store betydning af, at EU-direktiverne gennemføres korrekt og til tiden
af medlemsstaterne; der henviser til omfanget af den konstaterede overregulering af 
lovgivningen, hvorved der indføres byrder, som overskrider kravene i EU-lovgivningen,

L. der henviser til, at Lissabontraktaten har indført en ny opdeling mellem delegerede 
retsakter og gennemførelsesretsakter, og at denne opdeling erstatter systemet med 
gennemførelsesforanstaltninger (komitologi),

M. der henviser til, at Lissabontraktaten indfører det europæiske borgerinitiativ, der er et nyt 
instrument, som giver borgerne mulighed for at påvirke den lovgivning, der udarbejdes i 
EU,

Generelle bemærkninger

1. støtter fuldt ud processen til forenkling af de lovgivningsmæssige rammer, der har til 
formål at øge gennemsigtigheden, effektiviteten og samhørigheden af EU-lovgivningen; 
fremhæver Kommissionens rolle som institution, der kan iværksætte lovgivningsmæssige 
initiativer, i forbindelse med udarbejdelsen af forslag af høj kvalitet; forpligter sig til at 
gøre alt for at sikre en effektiv behandling af forslagene i overensstemmelse med 
Parlamentets egen lovgivningsprocedure; fremhæver desuden betydningen af at
samarbejde med medlemsstaterne for at sikre en korrekt gennemførelse af lovgivningen;

2. noterer Kommissionens engagement i denne proces, hvilket er kommet til udtryk i en 
række dokumenter, særligt i den tredje strategiske gennemgang af programmet for bedre 
lovgivning i Den Europæiske Union, ligesom det er kommet til udtryk i Kommissionens 
løbende handlinger; bemærker samtidig, at en stor del af modtagerne fortsat ikke har 
kendskab til programmet, hvorfor Parlamentet appellerer til Kommissionen om at fremme
programmet mere markant;

3. er enig i Rådets konklusioner i punkt 3 og punkt 15 (af 4. december 2009) vedrørende det 
fælles ansvar for forenkling af de lovgivningsmæssige rammer samt skærpelsen af dette 
ansvar hos alle institutioner og personer, der er involveret i processen;

4. noterer deltagelsen af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og 
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Regionsudvalget i forbindelse med diskussionen om forenkling af de lovgivningsmæssige 
rammer og reduktion af de administrative byrder og forventer et frugtbart samarbejde på 
dette område;

5. mener, at det er nødvendigt at revidere aftalen om bedre lovgivning fra 2003 med henblik 
på at forbedre det interinstitutionelle samarbejde på dette omfattende område; henviser i 
den forbindelse til de relevante punkter i sin beslutning af 9. februar 2010 om en 
rammeaftale mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen;

6. fremhæver, at processen til forenkling af de lovgivningsmæssige rammer ikke må medføre 
en forringelse af standarderne i den gældende lovgivning, samt at processen skal omfatte
høring af alle interesserede parter, herunder arbejdsmarkedets parter;

7. bifalder den øgede inddragelse af de nationale parlamenter i udarbejdelsen af EU-
lovgivningen, navnlig i kontrollen med lovforslagenes overensstemmelse med 
nærhedsprincippet; understreger nødvendigheden af, at de nationale parlamenter 
overholder tidsfristen på otte uger til at indgive deres udtalelser; påpeger de forholdsvis få
udtalelser, som Parlamentet hidtil har modtaget fra de nationale parlamenter (kun syv 
parlamenter tog stilling mere end 10 gange i 2007 og 2008);

8. bifalder Kommissionens tiltag, der har til formål at sikre en effektiv udveksling af 
informationer mellem de nationale parlamenter og at holde Parlamentet og Rådet 
orienteret om udvekslingen; opfordrer desuden de nationale parlamenter til tydeligere at 
skelne mellem udtalelser om nærhedsprincippet og udtalelser om essensen af 
Kommissionens forslag;

Konsekvensanalyser

9. fremhæver Kommissionens overordnede ansvar for gennemførelsen af
konsekvensanalyser; forpligter sig samtidig til fortsat at foretage konsekvensanalyser af 
Parlamentets vigtigste ændringer af Kommissionens forslag;

10. mener på baggrund af de hidtidige erfaringer, at det er nødvendigt at revidere den 
interinstitutionelle fælles tilgang til konsekvensanalyser; henviser i den forbindelse til
konklusionerne i Udvalgsformandskonferencens arbejdsdokument om dette spørgsmål;

11. minder samtidig Kommissionen om, at alle nye forslag skal bedømmes under hensyntagen 
til alle deres konsekvenser i overensstemmelse med princippet om en integreret tilgang, 
hvilket indebærer en analyse af de økonomiske, sociale og miljømæssige konsekvenser;

12. understreger især nødvendigheden af at sikre en passende undersøgelse af de sociale 
følger af lovgivningsforslag, bl.a. deres indvirkning på det europæiske arbejdsmarked 
samt befolkningens levestandard;

13. foreslår, at Kommissionen gennemfører konsekvensanalyser af alle forslag om reduktion 
af de administrative byrder, hvormed det er muligt at undersøge eventuelle bivirkninger 
ved forslagene;

14. påpeger, at Kommissionen systematisk skal høre alle interesserede parter, herunder små 



PR\801211DA.doc 7/12 PE438.154v01-00

DA

og mellemstore virksomheder, for at sikre objektive konsekvensanalyser; bemærker, at det 
er nødvendigt at informere virksomhederne bedre om, at de kan deltage i høringerne; 
appellerer til, at den otte uger lange høringsproces forlænges; appellerer til, at 
Kommissionen udarbejder og offentliggør en gennemskuelig liste over 
konsekvensanalyser, som den har planlagt for det kommende år, så de interesserede parter 
kan forberede sig til dem på passende vis;

15. understreger, at konsekvensanalysernes kvalitet hele tiden skal kontrolleres; glæder sig 
over udtalelsen fra udvalget for konsekvensanalyse om den generelle forbedring af 
konsekvensanalysernes kvalitet; bemærker samtidig, at de mange konsekvensanalyser 
(over 30 %), der i første omgang afvises af Rådet, vidner om, at Kommissionens relevante 
tjenester fortsat skal arbejde på at forbedre kvaliteten; appellerer desuden om flere 
menneskelige ressourcer i Rådet;

16. bifalder, at Kommissionen udarbejder nye retningslinjer for gennemførelse af 
konsekvensanalyser, særligt tilføjelsen af et sæt spørgsmål om nærheds- og 
proportionalitetsprincippet; forventer, at de nye retningslinjer vil bidrage betydeligt til en 
forbedring af konsekvensanalyserne, hvilket vil resultere i en bedre kvalitet af den 
forslåede lovgivning;

17. appellerer til Kommissionen om at præcisere agendaen "smart regulation", som 
formanden Barroso har gjort rede for i de politiske retningslinjer, især i forbindelse med 
de styrkede tiltag vedrørende peer review-bedømmelse;

18. appellerer til Kommissionen om systematisk at gennemføre peer review-bedømmelser af 
den vedtagne lovgivning, bl.a. med henblik på at undersøge, om de forventede 
konsekvenser ved forslagene er korrekte (så vidt det er muligt);

19. noterer, at Revisionsretten har taget initiativ til at undersøge konsekvensanalysesystemet 
og ser med spænding frem mod at modtage resultaterne af disse tiltag;

Reduktion af de administrative byrder

20. fremhæver betydningen af at reducere driftsomkostningerne for virksomhederne i EU, så 
de kan fortsætte deres drift under de vanskelige økonomiske forhold; bemærker samtidig, 
at reduktionen af de administrative byrder for virksomhederne ikke må føre til forringede 
standarder for arbejdssikkerheden;

21. bifalder effekterne af Kommissionens hidtidige arbejde med at forberede forslag, der efter 
vedtagelsen kan reducere de administrative byrder med helt op til 33 % inden 2012, 
hvilket er 25 % mere end i den tidligere forpligtelse; bemærker, at de besparelser, der kan 
opnås på denne måde, udgør mere end 40 mia. euro1;

22. gør især opmærksom på fremskridtet med udarbejdelsen af Kommissionens forslag, der 
har det største sparepotentiale (dvs. fritagelse af mikrovirksomheder fra at skulle opfylde 
EU-kravene om regnskabsførelse samt ændringer i direktivet om moms til fremme af 

                                               
1 Side 6 i handlingsprogrammet for reduktion af administrative byrder i EU - planer for reduktion af byrder i 
sektorer samt aktioner i 2009 (KOM(2009)0544).
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elektronisk fakturering); opfordrer medlemsstaterne til et konstruktivt samarbejde i Rådet
og til effektivt at indarbejde de vedtagne retsakter i deres egen lovgivning;

23. mener, at basisopgørelsen af de administrative omkostninger har vist sig at være en 
brugbar, men dyr metode; opfordrer Kommissionen til at overveje alternative metoder til 
at opgøre de administrative byrder såsom høring af interesserede parter, hvormed det i 
visse tilfælde er muligt at fjerne byrderne hurtigt;

24. bemærker samtidig de forholdsvist få onlineforslag (148 i 2008) via den særlige
internetside; mener, at Kommissionen skal forbedre mulighederne for, at de forskellige 
berørte parter kan påvise for høje administrative omkostninger i forbindelse med den 
europæiske eller nationale lovgivning;

25. deler Kommissionens holdning om, at de elektroniske kommunikationsmidler udgør et 
ideelt redskab til reduktion af de administrative byrder og opfordrer Kommissionen til at 
virkeliggøre indholdet i meddelelsen e-Kommissionen 2006-2010 samt i2010-strategien, 
der har til formål at modernisere administrationen i Europa;

26. opfordrer Kommissionen til at fortsætte gennemførelsen af målene i sektorplanerne om 
reduktion af de administrative byrder; forpligter sig til at behandle de relevante 
lovgivningsforslag effektivt;

27. noterer den positive indsats af Gruppen af Højtstående Uafhængige Interesserede Parter 
vedrørende Administrative Byrder i forbindelse med Kommissionens program til 
reduktion af byrderne; appellerer til, at Gruppens mandat forlænges til 2013, så den kan 
evaluere gennemførelsen af programmet til reduktion af de administrative byrder på EU-
plan samt i medlemsstaterne; er af den holdning, at Gruppen skal udvides med flere 
eksperter fra andre medlemsstater;

28. gør opmærksom på, at borgerne ikke er i stand til at adskille de administrative byrder i 
forbindelse med EU-lovgivning fra de byrder, som pålægges via den nationale lovgivning, 
samt at de nationale administrative byrder er med til at skabe et negativt billede af EU;

29. gør opmærksom på, at Kommissionen aktivt skal samarbejde med medlemsstaterne om at 
sikre en vellykket gennemførelse af programmet til reduktion af byrderne; fremfører, at 
formålet med samarbejdet skal være at forhindre forskellige fortolkninger og den såkaldte
overregulering af lovgivningen;

30. opfordrer medlemsstaterne til konsekvent at gennemføre de vedtagne nationale mål for 
reduktion af administrative byrder; opfordrer Gruppen af Højtstående Uafhængige 
Interesserede Parter vedrørende Administrative Byrder til at overvåge medlemsstaternes 
gennemførelse af de nationale mål; forventer desuden et frugtbart samarbejde med de 
nationale parlamenter på dette område;

Institutionelle bemærkninger og procedurebemærkninger

31. værdsætter Kommissionens hidtidige indsats med henblik på at identificere og udarbejde 
forslag til forenkling og harmonisering af EU-retten; påpeger samtidig, at det er 
nødvendigt at bevare et godt interinstitutionelt samarbejde på dette område, særligt når 
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Kommissionen trækker lovforslag tilbage, som den mener, er overflødige;

32. appellerer til Kommissionen om at fortsætte kodificeringen af retsakterne samt at 
fremlægge den rapport, som var lovet til 2009, med en beskrivelse af resultaterne af hele 
programmet til harmonisering af lovgivningen1;

33. understreger, at den gældende lovgivning altid bør ændres ved hjælp af omarbejdning; 
anerkender og respekterer samtidig Kommissionens rettigheder i lovgivningsproceduren;

34. påpeger, at de andre initiativer til forenkling af lovgivningen er underlagt den almindelige 
lovgivningsprocedure og de gældende tidsfrister; forsikrer samtidig om, at den gør alt for 
at sikre, at Kommissionens forslag bliver behandlet så hurtigt som muligt,

35. gør opmærksom på den klare bestemmelse i Traktaten2 med udelukkelse af, at Parlamentet 
og Rådet kan vedtage retsakter, der ikke er omhandlet af Traktatens bestemmelser om et 
givent område;

36. advarer mod at give afkald på den nødvendige lovgivning, som er en forudsætning for 
selvregulering, samregulering eller andre ikkelovgivningsmæssige midler; mener, at det er 
nødvendigt at gennemanalysere konsekvenserne af sådanne valg i hvert tilfælde under 
hensyntagen til Traktatens bestemmelser og institutionernes forskellige roller;

37. påpeger samtidig, at de såkaldte soft law-instrumenter skal anvendes med større 
forsigtighed for ikke at skade retssikkerheden og gennemsigtigheden af den gældende 
lovgivning;

38. bifalder den forbedrede udveksling af oplysninger og dokumenter i forbindelse med 
gennemførelsesforanstaltninger (komitologi), særligt den nye forskriftsprocedure med 
kontrol; udtrykker samtidig håb om, at overgangen til det nye system, som er indført med 
Lissabontraktaten, vil forløbe effektivt og uden unødige forsinkelser;

39. bemærker samtidig, at en række andre institutionelle ændringer, som er indført med 
Lissabontraktaten, vil påvirke EU-lovgivningen; fremhæver især betydningen af det 
europæiske borgerinitiativ og tager med tilfredshed til efterretning, at Kommissionen agter 
at udarbejde en grønbog herom;

40. appellerer som følge af Parlamentets hidtidige beslutninger om kontrol af anvendelse af 
fællesskabsretten til Kommissionen om, at den til fulde udnytter de rettigheder, den er i 
besiddelse af i overensstemmelse med Lissabontraktatens artikel 258 og 260, især når
medlemsstaterne ikke indberetter gennemførelsestiltagene af direktiverne;

41. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen (, og ...).

                                               
1 Punkt 5 i Tredje statusrapport om strategien til forenkling af de lovgivningsmæssige rammer 
(KOM(2009)0017). 
2 Artikel 296, stk. 3, i EUF-Traktaten.
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BEGRUNDELSE

Betænkningen om bedre lovgivning i EU omfatter rigtig mange spørgsmål. Det er ikke nok at 
forholde sig til nærheds- og proportionalitetsprincippet. Det er nødvendigt at forholde sig til 
hele strategien for forenkling af de lovgivningsmæssige rammer på EU-plan. Programmet 
blev iværksat med den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning fra 2003 og har været 
genstand for talrige beslutninger truffet af Parlamentet i de sidste to valgperioder. Strategien 
omfatter især prognoser for sociale, økonomiske og miljømæssige konsekvenser af de 
foreslåede retsakter, reduktion af de administrative byrder samt forenkling og harmonisering 
af den eksisterende lovgivning.

Dette udkast til betænkning omhandler både Kommissionens 15. og 16. beretning om bedre 
lovgivning om 2007 og 2008, den tredje strategiske gennemgang af programmet for bedre 
lovgivning i Den Europæiske Union (af 28. januar, inklusive bilag), handlingsprogrammet for 
reduktion af administrative byrder i EU af 22. november 2009 samt andre dokumenter 
vedtaget af forskellige institutioner, herunder Parlamentets seneste beslutninger om bedre 
lovgivning og kontrol med fællesskabsrettens gennemførelse.

Betænkningen tilbyder desuden en god lejlighed til at forholde sig til nogle vigtige 
institutionelle spørgsmål forbundet med Lissabontraktatens ikrafttrædelse den 1. december 
2009. Spørgsmålene vil have indvirkning på den fremtidige lovgivning.

De vigtigste spørgsmål berørt i betænkningen er:

 Nærheds- og proportionalitetsprincippet
Disse principper er de grundlæggende krav i primær ret, og hvis de anvendes korrekt, kan
de skabe et passende forhold mellem europæisk ret og borgeres forventninger. På den 
anden side gør disse principper det muligt for medlemsstaterne at udføre deres 
lovgivningsbeføjelser i en samarbejdsånd på flere regeringsniveauer. Det vil skabe større 
retssikkerhed.
Lissabontraktaten forstærker væsentligt de nationale parlamenters rolle i forbindelse med 
nærhedsprincippet. Allerede nu sender Kommissionen alle udkast til retsakter til 
parlamenterne, men indtil videre er det kun nogle få parlamenter, der regelmæssigt har
indgivet udtalelser. I den nærmeste fremtid skal de nationale parlamenter opfordres til at 
samarbejde og udnytte de nye muligheder.

 Konsekvensanalyser
Det er et meget vigtigt element i lovgivningsprocessen, og Parlamentet har mange gange 
gjort opmærksom på, at Kommissionens tjenester skal forberede analyserne med stor 
saglighed. Som svar på Parlamentets opfordringer oprettede Kommissionen i 2006
Udvalget for konsekvensanalyse, der er et internt organ i Kommissionen, der er direkte 
underlagt Kommissionens Formand. Organet kontrollerer kvaliteten af 
konsekvensanalyserne, inden udkastene til retsakter bliver præsenteret som
Kommissionens officielle lovgivningsforslag. Resultaterne af Udvalgets hidtidige 
aktiviteter viser, at Udvalget skal være fuldstændigt uafhængigt, og at det skal råde over 
passende arbejdsvilkår. Udvalget består i øjeblikket af fem medlemmer (eller deres 
stedfortrædere), der kan gøre brug af det, der svarer til 15 fuldtidsstillinger, som støtte til
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at udføre arbejdsopgaverne. Det synes at være utilstrækkeligt, eftersom Udvalget vurderer 
konsekvensanalyser, der kommer fra alle Kommissionens generaldirektorater, og 
analyserne omhandler alle lovgivningsområder. Kommissionen vedtog i januar 2009 nye 
retningslinjer for udarbejdelse af konsekvensanalyser, og det skyldtes bl.a. påvirkningen 
fra Udvalget for konsekvensanalyse.
Ordføreren har fundet det hensigtsmæssigt at forholde sig til de nævnte forhold i dette 
udkast, selv om Retsudvalget samtidig er ved at forberede en betænkning om 
gennemførelse af konsekvensanalyser.

 Reduktion af administrative byrder
I forbindelse med den ambitiøse målsætning om at reducere de administrative 
omkostninger forbundet med EU-lovgivningen med 25 % inden 2012 har ordføreren 
forholdt sig til, hvordan omkostningerne opgøres. Ordføreren har også forholdt sig til 
samarbejdet mellem EU-institutionerne og medlemsstaterne i reduktionsprocessen. 72 
europæiske retsakter har indført 486 tilfælde af oplysningspligt, og det har resulteret i over 
10.000 gennemførelsesakter i medlemsstaterne. Denne oplysning synes at være meget 
vigtig, og den stammer fra basisopgørelsen af de administrative omkostninger. Det 
vurderes samtidig, at 32 % af de administrative EU-byrder skyldes, at nogle
medlemsstater har besluttet at overskride kravene i EU-lovgivningen (for skrap 
indarbejdning). Det skyldes desuden den manglende effektivitet af medlemsstaternes 
administrative procedurer. Dette viser, hvor vigtig en rolle medlemsstaterne spiller i 
processen til reduktion af de administrative byrder, samt at EU-lovgivningens 
gennemførelse skal kontrolleres på en grundig og aktiv måde.
Som følge af Kommissionens formulering af sektorplaner om reduktion af de 
administrative byrder i oktober 2009 synes det på sin plads at tage stilling til de forskellige 
lovgivningsforslag. I dette udkast værdsættes den rolle, som Gruppen af Højtstående 
Uafhængige Interesserede Parter har spillet. Formanden Edmund Stoiber var gæst hos
Retsudvalget i november 2009.

 Forenkling og harmonisering af lovgivningen
I denne kontekst er det nødvendigt at overveje Kommissionens tredje statusrapport om 
strategien til forenkling af de lovgivningsmæssige rammer, der indeholder informationer 
om konkrete forslag samt en tidsplan for Kommissionens arbejde. Parlamentet skal 
understrege sin støtte til strategien og de generelle målsætninger med denne proces, selv 
om Retsudvalgets erfaringer om modernisering af lovgivningen ved hjælp af 
omarbejdning og kodificering viser, at det er muligt at forbedre det interinstitutionelle 
samarbejde.

Seks år efter underskrivelsen af den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning er det 
muligt at udtale sig sammenfattende om samarbejdet samt at overveje, hvordan det kan 
forbedres. Ordføreren finder det ikke nødvendigt at formulere ændringsforslag til de relevante 
aftaler i dette udkast, og det gælder ligeledes for den fælles tilgang til konsekvensanalyser. 
Ordføreren gør dog opmærksom på de vigtige anvisninger, der findes i slutrapporten 
udarbejdet af arbejdsgruppen om reform af Parlamentet samt i beslutningen af 9. februar 2010 
om en rammeaftale mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen.

I forbindelse med ikrafttrædelsen af Lissabontraktaten vil ordføreren gerne gøre særlig 
opmærksom på det europæiske borgerinitiativ, der giver borgerne mulighed for at tage aktiv 
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del i udarbejdelsen af EU-lovgivningen. Ordføreren appellerer til Kommissionen om hurtigst 
muligt at fremlægge forslag til udførelsesbestemmelser, der gør det muligt at anvende 
initiativet i praksis. Det er ligeledes værd at notere den opdeling mellem uddelegerede 
foranstaltninger og gennemførelsesforanstaltninger, som indføres i Traktaten.


