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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om en strategi til forenkling af de lovgivningsmæssige rammer
(2006/2006 (INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sin beslutning af 26. oktober 2000 om Kommissionens rapporter til Det 
Europæiske Råd om bedre lovgivning 1998 - Et fælles ansvar og om bedre lovgivning
19991,

– der henviser til sin beslutning af 29. november 2001 om Kommissionens hvidbog om 
nye styreformer i EU2,

– der henviser til sin beslutning af 8. april 2003 om Kommissionens beretninger om bedre 
lovgivning 2000 og om bedre lovgivning 20013,

– der henviser til sin beslutning af 26. februar 2004 om Kommissionens beretning "Bedre 
lovgivning 2002"4,

– der henviser til sin beslutning af 9. marts 2004 om Kommissionens meddelelse om 
bedre og enklere EU-lovgivning5,

– der henviser til sin beslutning af 20. april 2004 om vurdering af 
fællesskabslovgivningens og høringsprocedurernes virkning6,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelser fra Udvalget om 
Konstitutionelle Anliggender, Budgetudvalget, Budgetkontroludvalget, Økonomi- og 
Valutaudvalget, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Udvalget om 
det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, Udvalget om Borgernes Rettigheder og 
Retlige og Indre Anliggender samt Udvalget for Andragender (A6-0000/2006),

A. der henviser til, at forenkling af de lovgivningsmæssige rammer er en af de 
grundlæggende forudsætninger for opnåelse af målsætningen om bedre lovgivning, som 
på sin side er en prioriteret aktion for EU i tilknytning til den overordnede målsætning 
om at skabe øget vækst og beskæftigelse,

B. der henviser til forpligtelserne og målsætningerne i den interinstitutionelle aftale om 
bedre lovgivning, navnlig vedrørende forenkling og begrænsning af lovgivningen og om 
dens virkning i medlemsstaterne,

C. der henviser til, at den indsats, som Kommissionen, Rådet og Parlamentet de seneste år 
har gjort for at iværksætte, udarbejde og forbedre anvendelsen af redskaber til 

  
1 EFT C 197 af 12.7.2001, s. 433.
2 EFT C 153 E af 27.6.2002, s. 314.
3 EUT C 64 E af 12.3.2004, s. 135.
4 EUT C 98 E af 23.4.2004, s. 155.
5 EUT C 102 E af 28.4.2004, s. 512.
6 EUT C 104 E af 30.4.2004, s. 146.
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forenkling af lovgivningen, 

D. der henviser til de erfaringer, der er gjort med anvendelsen af de interinstitutionelle 
aftaler om kodifikation og omarbejdning, og som finder disse redskaber afgørende for 
forenklingen af fællesskabsretten,

E. der henviser til, at der siden den interinstitutionelle aftale om omarbejdning trådte i 
kraft, er forelagt 12 forslag om omarbejdning, hvoraf de to er blevet afsluttet med 
offentliggørelse, to er blevet taget tilbage, og otte stadig behandles, og som henviser til, 
at der af ca. 2.400 potentielt berørte familier af retsakter til i dag kun er forelagt Europa-
Parlamentet 49 forslag om kodifikation,

1. glæder sig over Kommissionens meddelelse om forenkling af de lovgivningsmæssige 
rammer og dens indsats med at forelægge et program for forenkling af retsakter og 
fastlæggelsen af metoder og målsætninger til gennemførelsen af dette program;

2. glæder sig over, at Kommissionen agter at tage betydelige initiativer til forenkling i sine 
årlige lovgivningsprogrammer, samt over, at Kommissionen vil forelægge supplerende 
meddelelser om Fællesskabets forskellige økonomiske sektorer;

3. mener, at ophævelsen af irrelevante eller forældede retsakter må være et prioriteret krav, 
som Kommissionen bør opfylde snarest, og at ophævelsen af fællesskabslovgivning i 
sådanne tilfælde imidlertid bør ledsages af en fællesskabsretsakt, som pålægger 
medlemsstaterne at regulere de områder, som afreguleres på fællesskabsplan;

4. foreslår, at Kommissionen iværksætter et løbende tilsyn med nationale retsakter, som 
fortsat skal være gyldige efter ophævelsen af de oprindelige fællesskabsretsakter; 
mener, at Kommissionen bør knytte passende revisionsklausuler til sine forslag;

5. mener, at kodificering og omarbejdning er de vigtigste redskaber til forenkling af 
fællesskabslovgivningen, og opfordrer til en mere udstrakt brug af disse redskaber; 
mener, at omarbejdning er blevet benyttet i begrænset omfang, og at dette skyldes en 
manglende tilpasning af Parlamentets forretningsorden til den interinstitutionelle aftale 
om omarbejdning; 

6. glæder sig over de resultater, der hidtil er opnået med kodificering af 
fællesskabslovgivning, og håber, at Kommissionens tjenestegrene vil udarbejde nye og 
mere omfattende forslag til kodificering, som også inddrager andre sektorer end dem, 
der hidtil har været berørt, bl.a. selskabsret, intellektuel ejendomsret og 
forbrugerbeskyttelse;

7. mener, at den interinstitutionelle aftale om omarbejdning bør anvendes på en mere 
konsekvent måde, hvis institutionerne for alvor ønsker at forenkle lovgivningen og at 
benytte omarbejdning til dette formål, 

8. forstår, at Parlamentet og Rådet for at sikre en effektiv omarbejdning principielt bør 
afholde sig fra at ændre kodificerede tekstdele; mener, at de kodificerede dele af en 
tekst - hvis institutionerne for alvor ønsker at forenkle lovgivningen og anvende 
omarbejdning til dette formål - som hovedregel bør være omfattet af de bestemmelser, 
der er fastsat om kodificering i den interinstitutionelle aftale; finder imidlertid, at der er 
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behov for en undtagelsesprocedure, der giver mulighed for at ændre en kodificeret del, 
når dette er nødvendigt for at sikre kohærens eller sammenhæng med den del, der er 
genstand for ændringer; 

9. mener, at institutionerne bør overveje, om der er behov for en tredje kategori indgreb 
ved siden af kodificering og omarbejdning, som kan tage højde for fremgangsmåder, der 
er hensigtsmæssige i forbindelse med forenkling af fællesskabsretsakter;

10. mener, at den interinstitutionelle aftale om omarbejdning klart bør gøre rede for den 
procedure, der skal følges i tilfælde, hvor det under lovgivningsprocessen bliver 
nødvendigt at ændre de kodificerede dele;

11. opfordrer Kommissionen til snarest og med udgangspunkt i de ovenfor skitserede 
retningslinjer at forelægge et forslag om omarbejdning af de interinstitutionelle aftaler 
om kvaliteten af Unionens lovgivning;

12. pålægger Udvalget om Konstitutionelle Anliggender at undersøge, hvilke ændringer af 
forretningsordenen der er nødvendige for at sikre, at aftalen om omarbejdning kan blive 
anvendt effektivt, bl.a. med henblik på større anvendelse af den forenklede procedure, 
der gives mulighed for i forretningsordenen;

13. støtter fremgangsmåden med samregulering og selvregulering, men erindrer 
Kommissionen om nødvendigheden af at fastlægge de betingelser og begrænsninger, 
som parterne skal følge i forbindelse med disse metoder, og om, at disse metoder under 
alle omstændigheder kun kan benyttes, hvor det er strengt nødvendigt, og under 
forudsætning af, at det foregår under Kommissionens kontrol, og uden at Parlamentets 
ret til at modsætte sig deres anvendelse tilsidesættes;

14. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

1. Indledning

1. Meddelelse KOM(2005)0535 lægger sig til en række af initiativer, som Kommissionen i 
de seneste år truffet med det formål at forbedre fællesskabslovgivningens kvalitet. Det 
overordnede formål er at bidrage til lovgivningsmæssige rammer i EU, som opfylder 
sikre og konsekvente lovgivningskriterier. I tilknytning hertil stræber Lissabon-
strategien mod at forbedre de aspekter af fællesskabslovgivningen, der har betydning for 
virksomhedernes konkurrenceevne.

De seneste bestræbelser på dette område har ført til indgåelsen af en interinstitutionel 
aftale om bedre lovgivning, undertegnet den 16. december 20031, som behandler 
forskellige aspekter af spørgsmålet: fra bedre koordinering af lovgivningsprocessen til 
større åbenhed og adgang til oplysninger, fra konsekvensanalyser til gennemførelsen af 
fællesskabsretten, fra kodifikationsteknikker og forenkling til komitologi, fra alternative 
reguleringsmetoder til begrænsning af lovgivningen.

Derudover har Kommissionen i de seneste år forelagt adskillige meddelelser og forslag 
om dette emne2, mens Parlamentet på sin side ved flere lejligheder har udtalt sig om 
problemer i tilknytning til kvaliteten af fællesskabslovgivningen3.

2. Også Rådet har beskæftiget sig indgående med dette spørgsmål. Under en omfattende 
debat på samlingen den 28.-29. november 2005 udtrykte det tilfredshed med 
meddelelsen om forenkling og bekræftede på ny vigtigheden af bestræbelser i denne 
retning. Rådet anerkendte, at forordninger i visse tilfælde kan være mere 
hensigtsmæssige end direktiver af hensyn til den juridiske klarhed, og for at det indre 
marked kan fungere efter hensigten. Rådet understregede, at valget af juridisk 
instrument under alle omstændigheder bør foretages fra sag til sag under fuldt hensyn til 
subsidiaritets- og proportionalitetsprincippet.

Rådet har også ved andre lejligheder støttet såvel betydningen af juridiske tekster, der er 
forståelige for borgere og aktører, som af kodificering og konsekvensanalyser.

II. Kommissionens meddelelse

1. Med forenklingen af lovgivningen er det hensigten at gøre lovgivningen på både EU-
plan og nationalt plan mindre byrdefuld og lettere at anvende og derved mere effektiv 
med hensyn til opfyldelse af målene, og med meddelelse KOM(2005)0535 agter 
Kommissionen at fortsætte bestræbelserne i denne retning og videreudvikle de 
principper, der allerede er udviklet på et tidligere tidspunkt, for at gøre 

  
1 EUT C 321 af 31.12.2003, s. 1.
2 Ud over generelle meddelelser har Kommissionen for nylig forelagt meddelelser om behandlingen af dette 
spørgsmål inden for sektorerne landbrug, fiskeri og miljø.
3 Beslutning af 26. oktober 2000 om Kommissionens rapporter om bedre lovgivning 1998 - Et fælles ansvar,
- beslutning af 29. november 2001 om Kommissionens hvidbog om nye styreformer i EU,
- beslutning af 8. april 2003 om Kommissionens beretninger om bedre lovgivning 2000 og om bedre lovgivning 
2001,
- beslutning af 26. februar 2004 om Kommissionens beretning "Bedre lovgivning 2002",
- beslutning af 9. marts 2004 om Kommissionens meddelelse om bedre og enklere EU-lovgivning,
- beslutning af 20. april 2004 om vurdering af fællesskabslovgivningens og høringsprocedurernes virkning.
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forenklingsprocessen mere konkret.

Meddelelsen består væsentligst af to dele. Den første består i det "rullende 
forenklingsprogram", hvori er anført de retsakter, som Kommissionen vil se nærmere på 
i de kommende tre år med henblik på forenkling. Dette program beskrives i detaljer i 
bilag 2 til meddelelsen og vil blive revideret og ajourført med regelmæssige 
mellemrum.

Kommissionen vil desuden lade alle større lovgivningsmæssige forenklingsinitiativer 
indgå i sit årlige lovgivningsmæssige arbejdsprogram, og den har til hensigt at 
udarbejde en række supplerende meddelelser inden for sektorer som landbrug og miljø.

2. Meddelelsens anden del, der er af en mere generel karakter, opstiller målsætninger, 
metoder og procedurer for forenklingen.

Kommissionen foreslår fem metoder til gennemførelse af forenkling: ophævelse, 
kodificering, omarbejdning, ændret lovgivningsmetode og styrkelse af brugen af 
informationsteknologi.

3. Ophævelse består i at afskaffe retsakter, der er vedtaget fra 1957 og fremefter, og som i 
årenes løb er blevet irrelevante eller forældede som følge af den tekniske eller 
teknologiske udvikling, udviklingen i EU's politikker, ændringer i den måde, som 
traktaten generelt anvendes på, eller udviklingen af internationale regler eller 
standarder.

4. Med kodificering menes der en metode, hvor de retsakter, der skal kodificeres, kaldes 
tilbage og erstattes af en enkelt retsakt, som ikke indeholder indholdsmæssige ændringer 
i forhold til de oprindelige retsakter. Metoden består således i, at den konsoliderede 
tekst omarbejdes til en enkelt, ny, sammenhængende og forståelig retsakt, som formelt 
erstatter udgangsteksten og alle efterfølgende ændringer.

Kodificering foregår konkret med bistand fra en rådgivende gruppe, der er sammensat 
af de tre institutioners juridiske tjenester med det formål at gennemgå Kommissionens 
forslag og over for Europa-Parlamentet og Rådet sikre, at der er tale om en egentlig 
kodificering, og at Kommissionen ikke har indført indholdsmæssige ændringer.

I forbindelse med kodificeringen fjernes alle bestemmelser, der er forældede, 
terminologien harmoniseres og der udarbejdes en ny præambel. Denne metode gør det 
muligt at begrænse lovgivningens omfang uden at ændres dens indhold.

5. Omarbejdning er en proces, hvor ændringer i lovgivningens politiske indhold og 
kodificering af de bestemmelser, som stadig skal være gældende, samles i en ny juridisk 
bindende retsakt, der ophæver de retsakter, den træder i stedet for. 

Metoden med omarbejdning giver ikke kun mulighed for at ajourføre retsakter og ændre 
deres indhold, men også for at kodificere lovtekster, der i nogle tilfælde optræder spredt, 
og kan dermed fremme forståelsen og forenklingen af lovgivningen.
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Omarbejdning er reguleret i den interinstitutionelle aftale af 28. november 20011.

6. Ændret lovgivningsmetode går i to retninger. Denne metode indebærer på den ene side
en større åbenhed over for alternative reguleringsmetoder som samregulering og 
selvregulering.

Samregulering er ifølge punkt 18 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning 
en mekanisme, der består i, at det ved en fællesskabsretsakt overlades til godkendte 
parter på det pågældende område (f.eks. virksomheder, arbejdsmarkedets parter, ikke-
statslige organisationer eller sammenslutninger) at opfylde de målsætninger, som den 
lovgivende myndighed fastlægger.

Ved selvregulering forstås der ifølge punkt 22 i samme interinstitutionelle aftale, at 
virksomheder, arbejdsmarkedets parter, ikke-statslige organisationer og 
sammenslutninger har mulighed for indbyrdes og for dem selv at vedtage fælles 
retningslinjer på europæisk plan (bl.a. adfærdskodekser og brancheaftaler).

Og på den anden side drejer den ændrede lovgivningsmetode sig om valget af det bedst 
egnede lovgivningsredskab, f.eks. erstatning af direktiver med forordninger.

Som det er velkendt sikrer en forordning en omgående anvendelse uden risiko for 
afvigelser i forbindelse med gennemførelsen, uden de uoverensstemmelser, der kan 
følge af valget af gennemførelsesbestemmelse, og uden at det er nødvendigt at øge 
omfanget af den nationale lovgivning.

Forordningen fremstår derfor som en afgørende metode til forenkling. Direktiver bør 
kun foreslås, når der som følge af subsidiaritets- og proportionalitetsprincipperne bør 
overlades en vis skønsbeføjelse til medlemsstaterne. 

7. Med en styrkelse af brugen af informationsteknologi kan det store potentiale i 
informationsteknologien udnyttes bedre. En sikker og integreret e-forvaltning kan 
bidrage til at reducere de administrative byrder ved at gøre procedurerne hurtigere, 
reducere strømmen af papirdokumenter, gøre anvendelsen af bestemmelserne mere 
ensartet og mindske risikoen for fejl.

8. Kommissionen runder af med at anmode institutionerne og medlemsstaterne om at 
bakke op om forenklingsbestræbelserne.

III. Ordførerens holdning

1. Udkastet til betænkning om forenkling af de lovgivningsmæssige rammer tilstræber at 
give et svar på Kommissionens meddelelse og om muligt stille en række 
ændringsforslag, der skal gøre forenklingsmetoderne mere effektive.

2. Ordføreren slutter helt op om metoden med ophævelse. Det forekommer logisk ikke 
kun at støtte, men også at kræve, at Kommissionen foreslår, at retsakter, der er blevet 
irrelevante eller forældede, ophæves.

Kommissionen bør imidlertid gøres opmærksom på, at ophævelsen af 
  

1 EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1.
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fællesskabsbestemmelserne i disse tilfælde som en forebyggende foranstaltning bør 
ledsages af en ny fællesskabsretsakt, der skal forhindre, at medlemsstaterne indfører 
lovgivning om områder, der er blevet dereguleret på fællesskabsplan. Kommissionen 
bør således træffe de fornødne foranstaltninger til at sikre dette.

Kommissionens idé med hensyn til i sine lovforslag at indføre en revisionsklausul 
forekommer interessant og vil formentlig kunne støttes af Parlamentet.

3. Ordføreren påskønner i høj grad metoden med kodificering, som kan give tekster, der 
er mere letlæselige og juridisk mere entydige, og som derfor er en af de væsentligste 
forenklingsmetoder.

Der er potentielt 2.400 familier af retsakter, der vil kunne gøres til genstand for 
forenkling, men indtil nu har Parlamentet kun behandlet 49 forslag om kodificering, 
som hovedsagelig har vedrørt landbrugssektoren eller andre meget snævre sektorer. 
Forhåbentlig vil afgørende aspekter af økonomien såsom selskabsret, intellektuel 
ejendomsret eller forbrugerret også blive omfattet af kodificering i de kommende to år. 
Kommissionen bør kritiseres for ikke at have utilstrækkelige ambitioner for anvendelsen 
af denne teknik. Politiske incitamenter fra Kommissionen er en forudsætning for, at der 
bliver givet prioritet til kodificering af centrale aspekter af virksomhedernes 
konkurrenceevne og borgerne interesser. 

4. Omarbejdning er muligvis den mest betydelige forenklingsmetode, og den bør i høj 
grad tilskyndes. Lovgivningsinitiativer fra Kommissionen inden for sektorer som det 
indre marked og miljøet vil f.eks. kunne gøres til genstand for forslag om omarbejdning. 

Denne metodes dobbelte natur - kodificering og ændring af den tidligere retsakt, som 
ophæves af en ny retsakt - gør den særligt kompleks, hvilket forklarer, hvorfor 
Kommissionen kun sjældent gør brug af den og tvært imod har vist, at den foretrækker 
mere traditionelle metoder som simple ændringer eller tilføjelser til gældende retsakter.

Faktisk er der kun blevet forelagt 12 forslag om omarbejdning i overensstemmelse med 
den interinstitutionelle aftale om omarbejdning fra 2002. Af disse er de to blevet 
afsluttet med offentliggørelse, to er taget tilbage, og otte er endnu ikke færdigbehandlet. 
Det er svært at forstå, hvorfor den betydeligste metode til forenkling bliver anvendt så 
sjældent. Dette er et af de spørgsmål, som Parlamentet kunne tage fat på.

Ordføreren mener, at den begrænsede anvendelse af omarbejdning er en konsekvens af, 
at Parlamentets forretningsorden ikke er blevet tilpasset den interinstitutionelle aftale 
om omarbejdning. 

Parlamentet burde desuden af Kommissionen kræve en mere konsekvent anvendelse af 
den interinstitutionelle aftale om omarbejdning, navnlig hvad angår en klarere sondring
mellem den kodificerede del, på hvilken den interinstitutionelle aftale om kodifikation 
fra 19941 bør finde anvendelse, og de indholdsmæssige ændringer og de rent formelle 
og redaktionelle ændringer (punkt 4, led 3, i den interinstitutionelle aftale om 
omarbejdning).

  
1 EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.
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Ud over at sondre mellem indholdsmæssigt ændrede dele og kodificerede dele kunne 
der indføres en definition på en tredje kategori indgreb ved siden af kodificering og 
omarbejdning for at tage højde for de fremgangsmåder, der benyttes ved forenkling af 
fællesskabsretsakter. Denne tredje kategori kunne f.eks. omfatte de redaktionelle eller 
formelle ændringer, der henvises til i punkt 4, led 3, i den senest nævnte 
interinstitutionelle aftale. Disse formelle ændringer skulle behandles af den rådgivende 
gruppe (jf. punkt 4 i den interinstitutionelle aftale om kodifikation), som skulle godtgøre 
deres politiske neutralitet på samme måde, som det allerede er tilfældet i forbindelse 
med kodificering.

Det vil også være kunne være hensigtsmæssigt at overveje muligheden af i Parlamentet 
og Rådet at indføre en hurtig metode for omarbejdninger, hvor man naturligvis holder 
fast ved Fællesskabets normale lovgivningsprocedure, men f.eks. indfører behandling i 
blot et enkelt udvalg i Parlamentet eller fastsætter, at det kompetente udvalg på forhånd 
skal udtale sig om, hvorvidt den forenklede procedure (som forretningsordenen giver 
mulighed for) kan finde anvendelse på et forslag om omarbejdning.

Den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning fastsætter i punkt 36, at 
lovgivningsmyndigheden skal ændre sine arbejdsmetoder ved f.eks. at indføre ad hoc-
strukturer, der specifikt tager sig af forenklingen af lovgivningen. Disse ad hoc-
strukturer kunne indgå i en reform af den interinstitutionelle aftale om omarbejdning 
(eller i en ny interinstitutionel aftale eller i en ændring af aftalen om bedre lovgivning).

Under alle omstændigheder er det som følge af den betydning, som omarbejdning har 
som redskab til forenkling, nødvendigt, at den interinstitutionelle aftale og årsagerne til 
dens ringe anvendelse behandles i Parlamentet, og at institutionerne påtager sig deres 
respektive ansvar.

Hvis man for alvor ønsker at gøre dette redskab effektivt, bør Parlamentet og Rådet 
acceptere de begrænsninger, der følger af anvendelsen af den interinstitutionelle aftale 
om kodifikation, og afholde sig fra at ændre de kodificerede dele i forbindelse med 
omarbejdning (jf. artikel 8 i den nævnte aftale). En sådan forpligtelse kunne ledsages af 
en undtagelsesprocedure, der kunne give mulighed for at ændre en kodificeret del, når 
dette er nødvendigt af hensyn til kohærens med den del, der er genstand for ændring. 
Dette medfører naturligvis, at punkt 8 i aftalen om omarbejdning må ændres, da det på 
nuværende tidspunkt ikke noget sådant.

5. Hvad angår den ændrede lovgivningsmetode og navnlig samregulering har 
Parlamentet åbent udtrykt sin holdning i sin beslutning af 9. marts 2004 om 
Kommissionens meddelelse om bedre og enklere EU-lovgivning, hvori det forsvarer sin 
ret til at modsætte sig gennemførelse af ethvert udkast til frivillig aftale inden for 
samregulering.

Det er klart, at Kommissionen kun kan benytte sig af samregulering og selvregulering 
med stor forsigtighed og altid inden for rammerne af den interinstitutionelle aftale om 
bedre lovgivning, som under alle omstændigheder fastsætter, at forslag om sådanne 
aftaler skal henvises til lovgivningsmyndigheden.

Kommissionens forslag om at udvide anvendelsen af samregulering til vægtige 
økonomiske sektorer (f.eks. servicesektoren) forekommer absolut fornuftigt. Det er 
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afgørende, at Kommissionen sørger for at gennemføre aftalen om bedre lovgivning, og 
især at den bestræber sig på i den foreslåede lovgivning at klargøre de betingelser og 
grænser, inden for hvilke de berørte parter kan indgå frivillige aftaler. 

6. Metoden med erstatning af direktiver med forordninger har særdeles stor betydning 
for forenkling af lovgivningen, eftersom den kan sætte en stopper for problemerne med 
gennemførelse og bidrage til at begrænse antallet af retsakter. Det er dog en 
forudsætning, at metoden anvendes med forsigtighed, og uden at medlemsstaternes 
beføjelser tilsidesættes.

7. Ordføreren har ingen indvendinger mod Kommissionens forslag om at udnytte det store 
potentiale i informationsteknologien bedre. Parlamentet kan både støtte 
handlingsplanerne for en fremtidig e-forvaltning og lovforslag om en ændring af 
procedurerne, der skal gøre det muligt at inddrage den moderne teknologi.

8. Som konklusion forekommer der at være grund til at udtrykke påskønnelse af 
Kommissionens indsats med at udvikle strategien til forenkling af de 
lovgivningsmæssige rammer, som tjener det formål - hvad man hele tiden bør holde sig 
for øje - at give borgerne mere effektive institutioner og retsakter.

Kommissionen bør imidlertid tage højde for overstående kommentarer og forsøge at 
være mere præcis i forbedringen af metoderne til forenkling, der skal respektere de i 
traktaten fastsatte lovgivningsprocedurer. Revisionen af den interinstitutionelle aftale 
om omarbejdning vil måske, som det flere gange er blevet antydet, gøre det muligt at 
styrke forenklingsredskaberne og -resultaterne. 

Til slut finder ordføreren, at Kommissionen bør opfordres til snarest og på baggrund af 
ovenstående at forelægge et forslag om omarbejdning af de interinstitutionelle aftaler 
om kvaliteten af EU's lovgivning.


