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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om bättre lagstiftning, subsidiaritet och proportionalitet samt smart lagstiftning
(2011/2029(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning1,

– med beaktande av sin ståndpunkt av den 15 december 2010 om förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning om medborgarinitiativet2,

– med beaktande av sin resolution av den 9 februari 2010 om en översyn av ramavtalet 
mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen under den aktuella valperioden3,

– med beaktande av sin resolution av den 9 september 2010 om bättre lagstiftning –
kommissionens femtonde årsrapport i enlighet med artikel 9 i protokollet om tillämpning 
av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna4,

– med beaktande av sin resolution av den 25 november 2010 om kommissionens tjugosjätte 
årsrapport om kontroll av tillämpningen av Europeiska unionens lagstiftning5,

– med beaktande av sin resolution av den X maj 2011 om garantier för oberoende 
konsekvensbedömningar6,

– med beaktande av sin resolution av den X juli 2011 om kommissionens tjugosjunde 
årsrapport om kontrollen av gemenskapsrättens tillämpning7,

– med beaktande av dokumentet ”Politiska riktlinjer för nästa kommission”, som lades fram 
av kommissionens ordförande den 3 september 2009,

– med beaktande av kommissionens meddelande om smart lagstiftning i Europeiska 
unionen (KOM(2010)0543),

– med beaktande av kommissionens rapport om subsidiaritet och proportionalitet 
(17:e rapporten om bättre lagstiftning, 2009) (KOM(2010)0547),

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Tredje strategiska översynen av 
programmet ’Bättre lagstiftning’ i Europeiska unionen” (KOM(2009)0015),

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument om minskning av de administrativa 
bördorna i EU – rapport om framstegen under 2008 och utsikterna för 2009 
(KOM(2009)0016),

                                               
1 EUT C 321, 31.12.2003, s. 1.
2 Antagna texter, P7_TA(2010)0480.
3 Antagna texter, P7_TA(2010)0009.
4 Antagna texter, P7_TA(2010)0311.
5 Antagna texter, P7_TA(2010)0437.
6 Antagna texter, P7_TA(2011)....
7 Antagna texter, P7_TA(2011)....
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– med beaktande av kommissionens arbetsdokument ”Tredje lägesrapporten om strategin 
för förenkling av lagstiftningen” (KOM(2009)0017),

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Åtgärdsprogram för minskade 
administrativa bördor i Europeiska unionen – Områdesspecifika planer för minskade 
bördor och åtgärder under 2009” (KOM(2009)0544),

– med beaktande av rapporten av den 17 september 2009 från högnivågruppen av oberoende 
intressenter för administrativa bördor,

– med beaktande av slutsatserna från rådet (konkurrenskraft) av den X maj 2011 om smart 
lagstiftning,

– med beaktande av rapporten ”Smart Regulation: A cleaner, fairer and more competitive 
EU”, som lades fram 2010 av Danmarks, Nederländernas och Förenade kungarikets 
regeringar,

– med beaktande av skriften ”Let’s choose growth – Why we need reform to unlock 
Europe’s potential”, som publicerades 2011 av Förenade kungarikets regering,

– med beaktande av den skrivelse om tillväxt i Europa som nio medlemsstaters stats- och 
regeringschefer översände till ordförandena för rådet och kommissionen den 
18 mars 2011,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandena från 
utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och utskottet för konstitutionella 
frågor (A7-…/2011), och av följande skäl:

A. Agendan för smart lagstiftning infördes som en del av Europa 2020-strategin, som har 
som mål att senast 2020 skapa en ”smart och hållbar tillväxt för alla”. För att uppnå detta 
mål är det framför allt viktigt att minska de administrativa bördorna för företagen genom 
att se till att den befintliga EU-lagstiftningen förbättras och förenklas.

B. En korrekt tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna krävs för att EU 
ska fungera väl och för att dess institutioners verksamhet på ett lämpligt sätt ska kunna 
leva upp till förväntningarna från medborgare, företag verksamma på den inre marknaden 
samt nationella och lokala förvaltningar, liksom för att beslut ska fattas så nära 
medborgarna som möjligt.

C. Frågan om smart lagstiftning bör inte bara uppmärksammas inom kommissionens 
lagstiftningsprogram, utan även ses i ett vidare perspektiv i samband med det fortsatta 
genomförandet av de nya inslag i Lissabonfördraget som påverkar 
lagstiftningsförfarandena.

D. Genom Lissabonfördraget har man försökt justera maktbalansen mellan 
EU-institutionerna. Parlamentet är nu en lagstiftare jämbördig med rådet inom ramen för 
det ordinarie lagstiftningsförfarandet.
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E. Vid utarbetande av lagstiftningsförslag, inklusive konsekvensbedömningar, är det mycket 
viktigt att samråda med alla berörda parter, i synnerhet små och medelstora företag.

F. Sedan 2005 har det funnits ett åtgärdsprogram för att minska de administrativa bördorna 
till följd av EU-lagstiftningen. Syftet med programmet är att minska dessa bördor med 
25 procent fram till 2012, vilket skulle motsvara en ökning av BNP med 1,4 procent. 

G. När det gäller insatserna för att minska de administrativa bördorna har kommissionen 
föreslagit åtgärder som är mer långtgående än det uppställda målet, men parlamentet och 
rådet har ännu inte vidtagit förberedande åtgärder motsvarande ungefär en fjärdedel av 
målet på 25 procent.

H. En av programmets viktigaste delar är en utgångsmätning av administrativa kostnader på 
grundval av den s.k. standardkostnadsmodellen.

I. Genom omarbetnings- och kodifieringstekniker som förenklar och kodifierar gällande 
lagstiftning blir lagändringarna tydligare och mer konsekventa.

J. Det är mycket viktigt att medlemsstaterna införlivar EU-direktiven på rätt sätt och i rätt 
tid, utan att lägga till ytterligare krav utöver vad som fordras i EU-lagstiftningen (s.k. 
gold-plating), något som ständigt förekommer.

K. Skillnader i genomförandet utgör ett stort hot mot en effektivt och ändamålsenligt 
fungerande inre marknad. I detta sammanhang har det skett en uppdelning i tre olika 
grupper av medlemsstater, nämligen de som har genomfört lagstiftningen på ett felaktigt, 
ofullständigt eller försumligt sätt. Dessa skillnader i genomförandet skadar de europeiska 
företagen och konsumenterna och undergräver en fortsatt tillväxt. 

L. Genom rättsakten för småföretag infördes en utvärdering av konsekvenserna för små och 
medelstora företag. Hittills har denna utvärdering dock bara tillämpats i några få möjliga 
fall.

M. Vid diskussionen under sammanträdet i utskottet för rättsliga frågor den 27 januari 2011 
uttryckte kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič sitt helhjärtade stöd för agendan 
för smart lagstiftning.

Allmänna kommentarer

1. Europaparlamentet understryker att det är mycket viktigt att stifta klara och tydliga lagar 
som är tillgängliga och lättförståeliga.

2. Europaparlamentet betonar med eftertryck att agendan för smart lagstiftning måste 
beaktas i varje skede av lagstiftningsprocessen, från det att lagstiftningen utarbetas till det 
att den genomförs och utvärderas.

3. Europaparlamentet påpekar att alla EU:s institutionella aktörer är viktiga för att främja 
och skapa bättre lagstiftning, i enlighet med principerna och anvisningarna i agendan för 
smart lagstiftning och det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning. Alla 
inblandade parter bör på nytt ställa sig bakom dessa principer.
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4. Europaparlamentet uppmanar de kommande ordförandeskapen och kommissionen att dra 
i gång arbetet för att omförhandla det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning. 
Parlamentet pekar på de i sammanhanget relevanta punkterna i resolutionen av den 
9 februari 2010 om ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och 
kommissionen, särskilt de båda institutionernas gemensamma utfästelse om att komma 
överens om viktiga förändringar som en förberedelse inför framtida förhandlingar med 
ministerrådet om en anpassning av det interinstitutionella avtalet ”Bättre lagstiftning” till 
de nya bestämmelserna i Lissabonfördraget.

Minskning av de administrativa bördorna och säkerställande av ett korrekt genomförande

5. Europaparlamentet är bekymrat över att programmet för att minska de administrativa 
bördorna kanske inte uppnår sitt mål att minska de administrativa bördorna med 
25 procent till 2012, vilket till viss del beror på att parlamentet och rådet inte vill överväga 
och godkänna de föreslagna åtgärderna. I detta sammanhang är det viktigt att i större 
utsträckning använda påskyndade förfaranden för att anta dessa förslag. Parlamentet lovar 
att omgående överväga lagstiftningsförslag om dessa åtgärder och uppmanar rådet att göra 
allt det kan för att se till att minskningarna av de administrativa bördor som anges i 
programmet antas. 

6. Europaparlamentet uppmuntrar högnivågruppen av oberoende intressenter för 
administrativa bördor att inleda en dialog med små och medelstora företag från hela 
Europa för att kartlägga de hinder som oftast gör det svårt för dessa företag att bedriva 
handel med andra medlemsstater på den inre marknaden. Högnivågruppen uppmanas 
också att föreslå åtgärder för att undanröja eller minska dessa hinder för ökad tillväxt.

7. Europaparlamentet betonar att programmet måste fortsätta efter 2012, så att den 
nuvarande kommissionens mandatperiod omfattas. Det är dock angeläget att fastställa ett 
ambitiösare mål och ett utökat tillämpningsområde, så att programmet inte bara omfattar 
administrativa bördor, utan även regleringsbördor och kostnader i samband med 
EU-lagstiftningen som helhet, inklusive regleringsmässiga störningar.  

8. För att de nuvarande och kommande programmen för att minska bördorna ska bli en 
framgång är det enligt Europaparlamentet nödvändigt att få till stånd ett aktivt samarbete 
mellan kommissionen och medlemsstaterna för att undvika olikheter i tolkningar och s.k. 
gold-plating, dvs. att man i medlemsstaternas tillämpande lagstiftning inför strängare krav 
som inte härrör från EU-lagstiftningen.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ta med mer 
information i rapporteringskraven efter att man genomfört särskild lagstiftning för att 
tackla problemet med gold-plating. Det är möjligt att kraftigt minska olikheterna om 
medlemsstaterna måste motivera varför de beslutat att gå längre än reglerna i de direktiv 
som genomförs. 

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta att genomföra de 
områdesspecifika planerna för minskade administrativa bördor.

Utveckling av strategier
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11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bättre använda vitböcker med 
lagstiftningsförslag som ska övervägas. Detta skulle minska intervallen mellan 
omfattande, om än inte fullständiga, översyner av förslagen under lagstiftningsförfarandet. 
Dessutom skulle det bidra till utvärderingen av den föreslagna lagstiftningens 
proportionalitet. Att göra en sådan utvärdering är ofta svårt när endast preliminära förslag 
till en början läggs fram i grönböcker.

12. Europaparlamentet välkomnar kommissionens åtagande att se över sitt samrådsförfarande 
och stöder beslutet att utöka minimiperioden för samråd till 12 veckor. Det finns dock ett 
behov av att bättre involvera alla berörda parter, och parlamentet anser att kommissionen 
skulle kunna utforska metoder för att införa inkluderande medvetandehöjande 
förfaranden. Ett sådant förfarande skulle bland annat kunna innebära att man identifierar 
nationella och europeiska berörda parter som är intressanta för relevanta politikområden 
och förslag och försöker engagera dem direkt i samrådet.

13. Europaparlamentet anser att samrådets nuvarande asymmetriska metoder och former inte 
uppmuntrar alla berörda parter att svara. De som har besvarat de onlinebaserade 
frågeformulären har ofta uttryckt missnöje med deras form och innehåll. En gemensam 
metod, till exempel ett standardformulär för svar på samråd, skulle underlätta för 
svarandena och gynna ett mottagande av ett mer detaljerat och välgrundat urval av svar 
som täcker alla de potentiella politiska frågor och valmöjligheter som omfattas av 
samrådet.

14. Europaparlamentet är oroat över att samrådsdokumenten blir alltmer komplicerade och 
anser att insatser bör göras, bland annat ökad användningen av vitböcker, för att förenkla 
dem, så att svar från de berörda aktörerna stöds och uppmuntras samtidigt som 
dokumenten görs mer tillgängliga för medborgarna. Kommissionen bör undersöka 
huruvida ett ”tydlighetstest” kan införas för att säkerställa att samrådsdokumenten är lätta 
att förstå och besvara.

15. Europaparlamentet understryker vikten av att garantera oberoendet och trovärdigheten för 
de analyser som genomförs i kommissionens konsekvensbedömningar, så att de 
övergripande målen med agendan för smart lagstiftning säkerställs. Parlamentet står fast 
vid den ståndpunkt i frågan som man avgav i resolutionen av den X maj 2011. 

16. Europaparlamentet stöder helhjärtat förslaget om att man i de fall då lagar medför 
kostnader för företagen bör fastställa motsvarande kostnadsavdrag som minskar 
regleringsbördan på annat håll. Detta är en central aspekt av framtida program och 
kommer att minska bördorna och förbättra regelverket för hela näringslivet.  

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vid utformningen av ny lagstiftning lägga 
största vikt vid de möjliga konsekvenserna för små och medelstora företag. 
Kommissionen uppmanas att försöka undanta små och medelstora företag från reglering i 
de fall då bestämmelserna skulle påverka dem oproportionerligt mycket och det inte finns 
några giltiga skäl för att ta med dem i tillämpningsområdet för lagstiftningen. Sådana 
undantagsbestämmelser kan ha en positiv inverkan på regelverkets genomförande och 
användbarhet, särskilt för små och medelstora företag. 

18. Europaparlamentet anser i detta sammanhang att den utvärdering av konsekvenserna för 
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små och medelstora företag som anges i inremarknadsakten har en mycket viktig roll. 
Parlamentet förväntar sig att kommissionen fullt ut använder sig av denna utvärdering. 
Det är viktigt att kommissionen ser till att utvärderingen tillämpas på ett konsekvent sätt 
mellan kommissionens direktorat, och parlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att göra 
liknande överväganden i sina nationella beslutsprocesser.

Förenkling och efterhandsutvärdering

19. Europaparlamentet påpekar att man vid upprepade tillfällen har krävt att direktiven 
systematiskt ska innehålla ett bindande krav på att medlemsstaterna ska utarbeta en 
detaljerad jämförelsetabell när de införlivar direktiv i sina nationella rättssystem. Vidare 
anser parlamentet att rapporterna inte bör föras upp på förslaget till föredragningslista för 
sammanträdesperioden om sådana jämförelsetabeller saknas.

20. Europaparlamentet betonar att en ändring av gällande lag alltid bör ske genom 
omarbetning. Parlamentet erkänner och respekterar samtidigt kommissionens rättigheter i 
lagstiftningsprocessen. 

21. Europaparlamentet välkomnar en utökad användning av efterhandsutvärderingar av 
genomförd lagstiftning. Sådana utvärderingar bör dock användas för all lagstiftning, inte 
bara i vissa centrala sektorer. I detta sammanhang bör även genomförandeakter och 
delegerade akter övervägas. Kommissionen uppmanas att utöka efterhandsutvärderingarna 
till att omfatta alla politikområden, och parlamentet anser att tidsfristklausuler för att 
verkställa översynerna kan vara ett användbart medel för att se till att de regler som 
fortfarande är i kraft är nödvändiga och proportionerliga.

Säkerställande av ledarskap och fortsatt vaksamhet

22. Europaparlamentet välkomnar det personliga stöd som kommissionens ordförande har gett 
till agendan för smart lagstiftning. Frågan är viktig och det krävs ett verkligt ledarskap 
från kommissionens sida för att frågan ska stå kvar på den politiska dagordningen. 
Parlamentet föreslår här att agendan blir en viktig del av portföljen för en av 
kommissionens ledamöter. Parlamentet bör å sin sida undersöka hur man kan öka 
betydelsen av bättre lagstiftning inom dess utskott och anser att man bör fortsätta att 
överväga att använda utskottsövergripande sammanträden för att ta itu med denna fråga.

23. Europaparlamentet åtar sig att noga övervaka kommissionens genomförande av agendan 
för smart lagstiftning och ser fram emot den lägesrapport som planerats för den andra 
hälften av 2012. 

24. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och medlemsstaternas parlament.



PR\857812SV.doc 9/10 PE458.789v01-00

SV

MOTIVERING

Allmänna kommentarer

Meddelandet om smart lagstiftning innehåller en utförlig genomgång av ordförandeskapets 
slutsatser från Europeiska rådets vårmöte 2007 om den förnyade Lissabonstrategin för tillväxt 
och sysselsättning och av kommissionsordförande Barrosos Politiska riktlinjer för nästa 
kommission, där det föreslogs att Lissabonstrategin skulle omvandlas till Europa 2020-
strategin. Målsättningen är att genom smart lagstiftning öka konkurrenskraften och minska de 
administrativa bördorna för att få marknaderna att fungera för medborgarna. En annan 
målsättning är att tydligt lägga tonvikten på offentliga samråd, konsekvensbedömningar, 
kommittéförfarandet och en förenkling av det befintliga regelverket.

Vid första anblicken tycks det som om den nuvarande agendan för bättre lagstiftning bara får 
ett nytt namn, men det är trots allt välkommet att dessa frågor placeras högre på 
dagordningen, och parlamentet måste nu – tillsammans med de övriga EU-institutionerna och 
medlemsstaterna – göra vad man kan för att hålla uppe styrfarten och påskynda verksamheten 
på alla relevanta områden. 

Nationella parlament

I och med Lissabonfördragets ikraftträdande den 1 december 2009 har de nationella
parlamenten blivit viktigare för att se till att subsidiaritetsprincipen efterlevs. Hittills har ett 
stort antal bidrag och motiveringar mottagits, men man håller fortfarande på att utarbeta och 
justera de exakta formerna för de nationella parlamentens nya roll, särskilt bidragens räckvidd 
och innehåll.

Med tanke på att kommissionens meddelande om subsidiaritet och proportionalitet 
täcker 2009 var de nationella parlamentens nya roll i Lissabonfördraget således bara i kraft 
under en månad av den relevanta perioden. Hittills har parlamentet dock mottagit över 
300 yttranden från nationella parlament, och Europaparlamentet bör ta detta tillfälle att uttala 
sig om den faktiska funktionen av de system som inrättats inom parlamentet för att utnyttja 
detta nya instrument. Parlamentet bör dessutom identifiera eventuella brister och föreslå 
förbättringar.  

Minskning av de administrativa bördorna och säkerställande av ett korrekt 
genomförande

Det verkar mycket osannolikt att programmets mål att minska de administrativa bördorna med 
25 procent senast 2012 kommer att uppnås utan ökat engagemang och ökade åtgärder. De 
åtgärder som redan vidtagits måste därför stärkas och ambitionsnivån höjas rejält. Alla 
berörda parter måste göra en kraftansträngning, inte bara för att nå målet på 25 procent, utan 
även för att ytterligare minska regleringskostnader under den sittande kommissionen och 
efter 2014. 

Olikheter i tolkningar och s.k. gold-plating (dvs. att medlemsstaterna gör egna tillägg till 
lagstiftningen) är viktiga frågor som måste behandlas, främst av medlemsstaterna själva när 
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de genomför och införlivar lagstiftning i sin nationella lagstiftning, men även av 
kommissionen i dess roll som fördragens väktare. Medlemsstaterna bör därför bli tvungna att 
motivera sina beslut om att införa strängare krav i sin inhemska lagstiftning än dem som 
fastställs i den genomförda EU-lagstiftningen.

Utveckling av strategier

Förslagen till EU-lagstiftning bör föregås av en grundlig förberedelsefas, där det bör vara 
obligatoriskt för kommissionen att presentera en vitbok och genomföra omfattande och 
inkluderande samråd och konsekvensbedömningar. Konsekvenserna för små och medelstora 
företag måste alltid övervägas, eftersom dessa företag har svårare att hantera regleringskrav 
än storföretag.

Förenkling och efterhandsutvärdering

Det är viktigt att återigen slå fast att det krävs jämförelsetabeller som åtföljer 
medlemsstaternas införlivande av direktiv, och parlamentet bör visa prov på nytänkande och 
genom att verka för jämförelsetabeller för varje rättsakt.

Kommissionens förenklingsprogram bör ha ett starkare fokus på omarbetningstekniken, och 
det är viktigt att se till att den befintliga lagstiftningen ständigt utvärderas, så att man tar reda 
på om den bör förenklas eller, i förekommande fall, avskaffas.

Säkerställande av ledarskap och fortsatt vaksamhet

Institutionerna och medlemsstaterna måste visa prov på verkligt politiskt ledarskap, så att 
agendan för smart lagstiftning kan stärkas. Kommissionen har dock en viktig roll när det 
gäller att behålla denna fråga på den politiska dagordningen. En kommissionsledamot bör 
därför ges i uppdrag att ansvara för denna fråga, som bör vara den viktigaste sakfrågan i hans 
eller hennes portfölj. 

Samtidigt bör parlamentet undersöka metoder för att öka sitt engagemang för smart 
lagstiftning, till exempel genom att använda utskottsövergripande sammanträden.

Kommissionen kommer att lägga fram en lägesrapport om agendan för smart lagstiftning 
under den andra hälften av 2012. Parlamentet måste säkerställa en noggrann uppföljning av 
varje aspekt på detta område.


