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Europaparlamentets resolution om kommissionens meddelande om kommissionens 
arbetsprogram för 2011

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens meddelande om kommissionens arbetsprogram för 2011 
(KOM(2010)0623),

– med beaktande av det senaste ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och 
Europeiska kommissionen, särskilt bilaga 4,

– med beaktande av artikel 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Det är viktigt att dialogen mellan Europaparlamentet och kommissionen förs i god tid, så att 
man kan koncentrera sig på att fastställa EU:s viktigaste strategiska mål för nästa år och de 
kommande åren.

B. De politiska prioriteringarna måste motsvaras av tillgängliga ekonomiska resurser.

C. EU:s politik och insatser tillsammans med medlemsstaternas, i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen, kan och måste kännbart påverka medborgarnas möjligheter att 
förutse och reagera på ett snabbt föränderligt samhälle. 

D. Året 2011 kommer att vara av avgörande betydelse för unionens fortsatta framgång och 
innebära en betydande utmaning för både kommissionen och unionen som helhet. 

E. Finanskrisen påverkar fortfarande avsevärt medlemsstaternas ekonomier och det behövs stora 
anpassningar både på nationell nivå och EU-nivå. En fullständig återhämtning kräver en 
gemensam europeisk strategi för hållbar tillväxt och sysselsättningsåtgärder, som understöds 
av nödvändiga befogenheter och resurser.

1. Europaparlamentet konstaterar att detta arbetsprogram är det första som antas under den nya 
programplaneringscykeln och understryker att dialogen med kommissionen måste fördjupas 
så att man kan förstärka den uppenbara kopplingen mellan de politiska prioriteringarna och 
budgeten för att finansiera dem på EU-nivå.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att åta sig att genomföra en realistisk och 
genomförbar programplanering som måste vara effektiv, kunna omsättas i praktiken och 
genomföras effektivare än tidigare, och begär en tydligare tidsplan för större förslag som 
läggs fram.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att så snart som möjligt och enligt en tydlig 
tidsplan anpassa unionslagstiftningen till bestämmelserna i artiklarna 290 och 291 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt.
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Inledning

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att handla i hela den utsträckning som dess 
lagfästa befogenheter och politiska auktoritet medger. EU kan inte fungera ändamålsenligt 
om inte kommissionen utpekar, uttalar och främjar unionens och medborgarnas allmänna 
intresse och effektivt fullgör sin plikt att övervaka hur fördragen och unionslagstiftningen 
tillämpas.

5. Europaparlamentet konstaterar att det som hittills gjorts för att lösa den finansiella krisen och 
stödja Europas ekonomiska återhämtning inte på långt när motsvarat behoven. Parlamentet 
beklagar att arbetsprogrammet inte omfattar extraåtgärder för att skapa fler arbetstillfällen. 
Kommissionen uppmanas därför att konkret och utförligt beskriva hur dess initiativ och 
förslag kommer att möta denna utmaning.

6. Europaparlamentet anser att EU skyndsamt måste ta itu med de strukturella reformerna för 
att förbättra sin konkurrenskraft och åter få fart på tillväxten. En moderniserad infrastruktur 
(inklusive bredband), en ökad satsning på forskning, utveckling och innovation, en politik 
som tryggar tillräcklig, billig och ren energi samt innovation och utveckling av ny teknik och 
utbildningens kvalitet är centrala grundstenar i denna strategi.

7. Europaparlamentet ser positivt på att reformen av den europeiska ekonomiska styrningen 
prioriteras. Parlamentet varnar för att eurons framtid kan komma att stå på spel om inte EU 
förmår utveckla en trovärdig ekonomisk styrning, särskilt inom euroområdet, som kan trygga 
en sund finanspolitik och återskapa tillväxten. Parlamentet insisterar på att en sådan reform 
måste ta full hänsyn till parlamentets ståndpunkt såsom den fastställs i parlamentets 
resolution av den 20 oktober 2010 och att den måste syfta till att främja EU:s ekonomiska 
och sociala mål, såsom de fastställs i artikel 3 i Lissabonfördraget.

8. Europaparlamentet och rådet bör som de båda grenarna av budgetmyndigheten vara lika 
delaktiga i all mobilisering av den europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen. 
Parlamentet begär att man snabbt ska lägga fram förslag för att göra krislösningsmekanismen 
(exempelvis Europeiska valutafonden) permanent, för att fullständigt integrera 
Europa 2020-strategin i den långsiktiga makroekonomiska ramen, för att ta de inledande 
stegen mot gemensamma emissioner av statspapper och införande av obligationer för detta 
ändamål, såsom parlamentet beskrivit i tidigare betänkanden och för att se till att 
euroområdet får en enhetlig representation utåt.

9. Europaparlamentet insisterar på att kommissionen omgående måste lägga fram förslag om 
en översyn av den nuvarande budgetramen. Parlamentet framhåller att den fleråriga 
budgetramen för perioden efter 2013 även måste återspegla den ökade omfattningen av 
ansvarsområden. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett långtgående 
investeringsförslag för att nå målen i Europa 2020-strategin, skapa arbetstillfällen, stimulera 
tillväxten och garantera EU-medborgarnas trygghet. Parlamentet anser att det ofrånkomligen 
kommer att behövas flexibilitet inom budgetplanen och att EU-budgeten bör göra det möjligt 
att ta alternativa källor till finansiering i anspråk (öronmärkning, projektobligationer etc.).
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10. Europaparlamentet påminner om att antagandet av förordningen om den fleråriga 
budgetramen måste godkännas av parlamentet, och uppmanar kommissionen att underlätta 
ett snabbt antagande av ett interinstitutionellt avtal om parlamentets roll under förberedelsen 
av och förhandlingarna om nästa fleråriga budgetram.

11. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att i juni 2011, efter det att 
parlamentet antagit sin ståndpunkt om den nya fleråriga budgetramen, lägga fram djärva och 
innovativa förslag till en grundlig översyn av systemet för egna medel i syfte att skapa 
ett rättvist, tydligt, insynsvänligt och för EU-medborgarna skatteneutralt system. Parlamentet 
är av den bestämda uppfattningen att den fleråriga budgetramen och frågan om egna medel 
hänger samman med varandra, bör omfattas av samtidiga beslut på grundval av en öppen 
interinstitutionell debatt med ett omfattande deltagande från de nationella parlamentens sida, 
och inte kan skjutas upp ytterligare. 

Att återskapa tillväxt och sysselsättning: vägen mot 2020

12. Europaparlamentet noterar införandet av en europeisk termin. Parlamentet anser att 
parlamentets utskott måste spela en viktigare roll för att bidra med sin sakkunskap genom att 
utarbeta betänkanden i slutet av varje år om framstegen när det gäller uppnåendet av viktiga 
mål och att dessa betänkanden ska åtföljas av (gemensamma) resolutioner från de politiska 
grupperna.

13. Europaparlamentet beklagar att förslagen om en europeisk termin och styrningspaketet inte 
ger någon större möjlighet till europeisk demokratisk kontroll och insisterar på en omfattande 
medverkan från parlamentets sida i de båda ärendena.

Att slutföra reformen inom finanssektorn 

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att med det snaraste lägga fram förslag till 
en omarbetning av direktivet om marknadsmissbruk samt av direktivet om marknaden för 
finansinstrument. Parlamentet konstaterar dock att kommissionen måste hålla i minnet vilka 
eventuella kumulativa effekter de förslag kan få som kommissionen är i färd med att lägga 
fram och se till att de förbättrar stabiliteten, transparensen och ansvarsskyldigheten i 
finanssektorn och dess förmåga att tjäna realekonomin i fråga om tillväxt och sysselsättning.

15. Europaparlamentet begär att lagstiftningsinitiativet om lösning av kriser inom banksektorn 
samordnas med konkurrenspolitiska regler för att uppnå en omfattande ram för krishantering, 
som omfattar både privata och offentliga aktörer och skyddar skattebetalarna. Parlamentet 
anser att den föreslagna översynen av förordningen om kreditvärderingsinstitut även bör ta 
upp den bristande konkurrensen inom sektorn och uppmanar kommissionen att tillmötesgå 
parlamentets senaste begäran om att undersöka alternativ till ett oberoende europeiskt 
kreditvärderingsinstitut och ett större deltagande av oberoende offentliga organ i utfärdande 
av kreditvärderingar.

Smart tillväxt

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en omfattande handlingsplan, 
med tidsplan och mål, för att inrätta en inre marknad för Internetinnehåll och Internettjänster, 
för ett öppet och välfungerande digitalt samhälle, och överbrygga den digitala klyftan.
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17. Europaparlamentet betonar att den digitala agendan och investeringar i informations- och 
kommunikationsteknik är avgörande för Europas långsiktiga konkurrenskraft, och 
parlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna och kommissionen att fortsätta att utveckla 
marknaden för nästa generations nätverk och tillgången till dessa nätverk genom en fortsatt 
avreglering av den inre marknaden för kommunikation för att stimulera innovation inom EU.

18.  Europaparlamentet uppmuntrar starkt kommissionen att främja kunskap och innovation 
inom det åttonde ramprogrammet inför halvtidsöversynen, och påminner om hur viktigt det 
är att parlamentet har möjlighet att framföra sina egna prioriteringar före antagandet av det 
åttonde ramprogrammet 2012.

19. Europaparlamentet välkomnar kommissionens ambition med avseende på 
innovationsunionen, vilken omfattar en översyn av det offentliga stödet till forskning och 
utveckling och innovation, vilket stärker EIB:s och riskkapitalets roll. Parlamentet erkänner 
också den roll som offentliga upphandlingar kan spela när det gäller att främja innovation.

20. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att minska byråkratin i samband med 
sina FoU-program och få fler innovativa företag att medverka i projekten. Kommissionen bör 
dessutom främja offentlig-privata partnerskap för att stödja forskning, utveckling och 
innovation i Europa.

Hållbar tillväxt

21. Europaparlamentet understryker den strategiska betydelsen av flaggskeppsinitiativ om 
resurseffektivitet och uppmanar med kraft kommissionen att snabbt arbeta på ett vittsyftande 
förslag för att bindande mål och konkreta riktmärken ska uppnås, inom ramen för den 
europeiska planeringsterminen för samordning av politiken inför Europa 2020-strategin. 
Kommissionen uppmanas att lägga fram lagstiftning i syfte att ytterligare minska 
EU:s utsläpp.

22. När det gäller en hållbar ekonomisk tillväxt betonar Europaparlamentet att energitryggheten 
är av avgörande betydelse för att garantera regelbundna leveranser, iakttagandet av 
avtalsmässiga överenskommelser, ett rättvist marknadspris och att man undviker ett beroende 
av alltför få producenter.

23. Europaparlamentet anser att meddelandet om den nya industripolitiken för Europa bör 
åtföljas av effektiva åtgärder, i synnerhet för att uppnå den önskade övergången till 
en koldioxidsnål och hållbar ekonomi och se till att EU:s energieffektivitetsmål på 20 procent 
uppnås.

24. Europaparlamentet understryker att anpassningar till klimatförändringarna eller åtgärder för 
att mildra deras konsekvenser också kommer att gynna den europeiska industrin och de små 
och medelstora företagens konkurrenskraft.

25. Europaparlamentet välkomnar topprioriteringarna inför offentliggörandet av vitboken och 
uppmanar med kraft kommissionen att påskynda översynen av riktlinjerna för de 
transeuropeiska transportnäten och sina uppdaterade finansieringsmekanismer i 
överensstämmelse med Europa 2020-strategin och översynen av EU:s budget.
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Tillväxt för alla

26. Europaparlamentet anser att en tillväxt som gynnar alla endast kan byggas på en grund av 
likabehandling av alla arbetstagare på arbetsplatsen och lika villkor för alla företag. 
Parlamentet anser att kommissionens arbetsprogram bör omfatta förslag för att garantera 
dessa principer och insisterar på att lagstiftningsförslaget om genomförande av utstationering 
av arbetstagare, som avses i meddelandet om inremarknadsakten, måste klargöra utövandet 
av grundläggande sociala rättigheter.

27. Europaparlamentet efterlyser ett förslag från kommissionen om de anställdas ekonomiska del 
i företagets vinster.

28. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i sina rapporter om ”ny kompetens och nya 
arbetstillfällen” och en ”plattform mot fattigdom” ta hänsyn till de särskilda svårigheter som 
kvinnor ställs inför, och att särskilt främja jämställdhet på arbetsplatsen som ett sätt att 
bekämpa fattigdom och uppmuntra kvinnor att bli entreprenörer genom att vidta åtgärder 
som innebär utbyte av bästa metoder.

29. Europaparlamentet är övertygat om att löneskillnaderna mellan könen fortfarande utgör 
ett stort problem som måste övervinnas och upprepar parlamentets krav till kommissionen i 
sin resolution från 2008 om att lägga fram ett lagstiftningsförslag om ändring av gällande 
lagstiftning vad gäller tillämpningen av lika lön för män och kvinnor, med beaktande av 
rekommendationerna i bilagan till parlamentets resolution från 2008.

30. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att beakta arbetsmarknadsparternas synpunkter 
på pensioner och se till att vitboken återspeglar förväntningarna hos båda sidor av 
näringslivet, bland annat när det gäller stärkandet av den första pelaren.

31. Europaparlamentet ser positivt på reformen av jobbportalen Eures som gör informationen 
och yrkesrådgivningen för unga arbetstagare mer lättillgänglig, men beklagar att detta förslag 
har skjutits upp till 2012 när unga människor behöver det i dag.

32. Europaparlamentet begär en förbättrad effektivitet och ett förbättrat genomförande när det 
gäller EU:s två viktigaste organ för utbildning – Cedefop (Europeiskt centrum för utveckling 
av yrkesutbildning) och ETF (Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen).

Att frigöra den inre marknadens tillväxtpotential

33. Europaparlamentet stöder starkt en större marknadsintegration inriktad på de betydande 
kvardröjande luckor som påtalats av professor Monti och på att stärka de europeiska 
medborgarnas, arbetstagarnas, småföretagens och konsumenternas förtroende. Parlamentet 
välkomnar visserligen att inremarknadspaketet offentliggjorts, men anser att förslagen bör 
vara mer ambitiösa och konkreta och uppmanar kommissionen att snarast presentera tydliga 
prioriteringar och lagstiftningsförslag.

34. Europaparlamentet vill se en uppdatering av EU:s lagstiftningsram för offentlig upphandling 
genom att man harmoniserar direktiven och avtalet om offentlig upphandling, och efterlyser 
en tydligare tidsplan för nästa år.
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35. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa ett konsekvent tillvägagångssätt 
mellan de rättsliga instrumenten inom europeisk avtalsrätt och direktivet om konsumenters 
rättigheter. Det är nödvändigt att kommissionen på ett integrerat sätt tar itu med en tydlig 
strategi för konsumentpolitiken så snart som möjligt under 2011 och inte först 2014, så som 
föreslås nu.

36. Europaparlamentet stöder ändringen av direktivet om paketresor och översynen av direktivet 
för allmän produktsäkerhet som är inriktad på marknadsövervakning.

37. Europaparlamentet understryker att det behövs en effektiv lagstiftningsram för 
produktsäkerhet i EU. Parlamentet stöder översynen av direktivet om allmän produktsäkerhet 
som kräver en tydlig tidsplan som måste fastställas i enlighet med översynen av den nya 
lagstiftningsramen, och uppmanar kommissionen att se över CE-märkningen för att garantera 
att konsumenterna kan betrakta den som en säkerhetsmärkning.

38. Europaparlamentet understryker att civilrättsliga initiativ behövs för att åter få fart på den 
inre marknaden. Parlamentet stöder kommissionens initiativ om civilrätt och begär att de 
civilrättsliga instrumenten ska bli mer e-juridikvänliga. 

39. Europaparlamentet efterlyser en slutlig lösning på problemen kring införandet av 
ett europeiskt patent och uppmanar kommissionen att vid behov lägga fram förslag till 
förstärkt samarbete.

40. Europaparlamentet beklagar djupt att det saknas lagstiftningsinitiativ om cabotage samt att 
öppnandet av järnvägsmarknaden senarelagts till 2012, inklusive öppnandet av marknaden 
för inrikes tågresande. Parlamentet upprepar att man är fast övertygat om att den 
övergripande EU-politiken för passagerarrättigheter måste bevaras och utvecklas.

Att driva medborgarnas agenda: frihet, säkerhet och rättvisa

41. Europaparlamentet vill se ett förslag till meddelande om ökad solidaritet inom EU på 
asylområdet, men beklagar att det inte lagts fram några lagstiftningsförslag om asyl, med 
tanke på att EU ska ha en gemensam asylpolitik senast 2012.

42. Europaparlamentet efterlyser förslag om invandring och påminner om att en framgångsrik 
tillämpning av VIS och SIS II är en förutsättning för att det föreslagna systemet för in- och 
utresa ska fungera korrekt, även om SIS II ännu inte är helt i drift.

43. Europaparlamentet understryker att det efter Lissabonfördraget behövs en ambitiös politik 
för grundläggande rättigheter och att de grundläggande rättigheter som fastställts i stadgan 
måste bli så effektiva som möjligt. Parlamentet uppmanar kommissionen att se till att alla 
lagstiftningsinitiativ är förenliga med de grundläggande rättigheterna samt att garantera att 
medlemsstaterna respekterar stadgan när de införlivar EU-lagstiftningen. Parlamentet vill 
stärka möjligheterna att övervaka och tillämpa fördragets mekanismer mot överträdelser av 
stadgan om de grundläggande rättigheterna.
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44. Europaparlamentet betonar att EU-medborgarnas rättigheter och friheter måste respekteras 
till fullo i kampen mot terrorism och organiserad brottslighet, och att personuppgiftsskydd 
och rätten till rättslig prövning är av avgörande betydelse när det gäller att skapa en trovärdig 
och effektiv säkerhetspolitik. Parlamentet anser att det ökade antalet brott kräver fler planer 
från unionens sida när det gäller organiserad brottslighet och IT-säkerhet.

45. Europaparlamentet välkomnar förslaget om brottsoffers rättigheter och, framför allt, deras 
rätt till juridiskt bistånd och rättshjälp, men beklagar att detta är den enda planerade åtgärden. 
Parlamentet begär att det upprättas en tydlig tidsplan för de återstående åtgärderna inom 
ramen för färdplanen för processrätt.

46. Europaparlamentet välkomnar att det 2011 lanseras en ny omfattande lagstiftningsram för 
skydd av personuppgifter inom EU och understryker att parlamentet noggrant kommer att 
granska alla förslag, bland dem också EU:s avtal om överföring av passageraruppgifter och 
TFTP-avtalet mellan EU och Förenta staterna, för att se till att de överensstämmer med de 
grundläggande rättigheterna.

47. Europaparlamentet välkomnar de civilrättsliga förslagen men uppmanar kommissionen att i 
syfte att uppnå gemensamma standarder för EU-medborgare i alla medlemsstater överväga 
att påskynda översynen av regelverket när det gäller civil- och straffrätt samt att rapportera 
till parlamentet.

48. Europaparlamentet stöder initiativ om möjligheter att förena yrkes- och familjeliv genom 
bland annat åtgärder till förmån för föräldraledighet med viss minimilängd och för att främja 
flextidsarrangemang för kvinnor och män samt stöd till anhörigvårdare för att de ska kunna 
förena en anställning med sitt omsorgsansvar.

49. Europaparlamentet beklagar att kommissionen ligger efter i arbetet med att utarbeta 
lagstiftningsförslag om en Lissabonanpassning av det gällande regelverket i fråga om 
polissamarbete och straffrättsligt samarbete, som är en prioriterad fråga inom politiken för 
medborgerliga friheter samt rättsliga och inrikes frågor.

50. Europaparlamentet anser att det efter antagandet av Lissabonfördraget är absolut nödvändigt 
att lagstiftningsramen ses över och beklagar att en översyn planeras först till 2012–2013. 
Parlamentet insisterar på att alla byråer som är verksamma på området rättsliga och 
inrikes frågor måste vara effektiva och, viktigast av allt, ansvarsskyldiga.

Europa i världen: att öka EU:s inflytande på den globala arenan

51. Europaparlamentet betonar att främjandet av mänskliga rättigheter i hela världen är 
ett centralt mål för EU på den globala arenan och att förbättrade handelsförbindelser och 
ett ökat utvecklingsbistånd kan bidra till att främja framsteg på detta område. Parlamentet 
uppmanar kommissionens vice ordförande/den höga representanten för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik att utse en särskild representant för mänskliga rättigheter.

52. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att utvidgningsprocessen fortsätter i 
oförändrad takt.
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53. För att EU på ett effektivt sätt ska projicera sina värden och principer och bidra till politisk 
stabilitet och ekonomisk utveckling i sin omedelbara närhet anser Europaparlamentet att EU 
måste stödja unga demokratier i hela Europa och stärka förbindelserna med sina 
partnerländer. Parlamentet uppmanar kommissionen att slutföra översynen av den europeiska 
grannskaps- och partnerskapspolitiken i syfte att garantera bättre överensstämmelse mellan 
de politiska målen och finansieringsinstrumenten. Kraven på mänskliga rättigheter och 
demokrati bör stärkas i förbindelserna med grannländerna.

54. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i högre grad prioritera 
livsmedelsförsörjningen i hela Afrika. Parlamentet understryker att Afrikas jordbrukssektor 
måste stärkas på ett hållbart sätt. Kommissionen uppmanas som ett led i detta att se till att 
fattiga i Afrika lättare kan få tillgång till lån och finansiella tjänster. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att främja åtgärder för att stimulera den interkontinentala handeln inom 
Afrika, bland annat genom förnyade stödpaket för regionala ekonomiska samarbetsområden 
och för förbättrad infrastruktur över hela Afrika.

55. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en årlig rapport om 
EU:s framsteg i uppnåendet av millennieutvecklingsmålen fram till 2015 och att vidta 
åtgärder för att se till att medlemsstaterna fullgör sina åtaganden om att avsätta 0,7 procent av 
BNI till offentligt utvecklingsbistånd samt att övervaka dessa åtaganden.

56. Europaparlamentet understryker att det i samband med de pågående förhandlingarna om 
avtal om ekonomiskt partnerskap måste läggas större tonvikt vid utvecklingsaspekten.

57. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att aktivt främja konkreta framsteg i de 
pågående WTO-förhandlingarna för att Doharundan ska kunna slutföras så fort som möjligt. 
Parlamentet håller fast vid att det är viktigt att de nuvarande bilaterala och regionala 
frihandelsavtalen förstärks och att nya sådana avtal ingås, men att detta bör anses som 
en kompletterande strategi och inte som ett alternativ till den multilaterala ramen.

58. Europaparlamentet understryker att import från tredjeländer bara bör saluföras på 
EU:s marknad om varorna uppfyller de europeiska konsumentskyddskraven. Kommissionen 
bör i sina internationella förhandlingar insistera på att våra handelspartner respekterar 
EU:s miljö- och arbetslivsnormer samt sociala normer.

Från insatser till inverkan: att göra det mesta möjliga av EU:s politik

59. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snabbt lägga fram förslag till en ändring av 
förordningarna om OLAF.

60. Europaparlamentet betonar att kommissionen bör bidra mer öppet till en positiv inställning 
till de nationella förvaltningsförklaringarna, vilka undertecknats av finansministrarna, och 
framhåller att kommissionen med kraft bör uppmana medlemsstaterna att utfärda sådana 
förklaringar. Parlamentet begär att det ska inrättas omfattande och användarvänliga 
online-databaser.
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61. Europaparlamentet begär därför systematiska, regelbundna och oberoende utvärderingar av 
EU-programmen, både när det gäller den inre politiken och utvecklingsbiståndet, för att 
garantera att de leder till de eftersträvade resultaten och gör detta på ett kostnadseffektivt sätt, 
så att de 

– tar hänsyn till de synpunkter som parlamentet framför i sina resolutioner om 
ansvarsfrihet,

– möjliggör en mer strategisk och övergripande översyn över resultaten av olika 
utvärderingar som genomförts och över kommissionens prestationer. 

62. Europaparlamentet är övertygat om att ett korrekt införlivande och genomförande i god tid av 
EU:s direktiv är särskilt viktigt för att medborgarna ska kunna känna förtroende för 
EU:s verksamhet. För detta krävs ett effektivt samarbete mellan kommissionen och 
medlemsstaterna.

63. Europaparlamentet begär att EU-lagstiftningen ska förenklas och understryker att 
konsekvensbedömningar inför lagstiftningen måste användas opartiskt och ändamålsenligt 
med hänsyn till genomförandet. Parlamentet stöder kommissionens fortsatta insatser 
beträffande projekten för smart lagstiftning.

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


