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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

Strategija za poenostavitev zakonodajnega okolja
(2006/2006(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju resolucije z dne 26. oktobra 2000 o odnosih med Komisijo in Evropskim 
svetom: "Boljše sprejemanje zakonodaje 1998: skupna odgovornost" in "Boljše 
sprejemanje zakonodaje 1999"1,

– ob upoštevanju resolucije z dne 29. novembra 2001 o Beli knjigi Komisije o evropskem 
javnem upravljanju2,

– ob upoštevanju resolucije z dne 8. aprila 2003 o poročilih Komisije "Boljše sprejemanje 
zakonodaje 2000" in "Boljše sprejemanje zakonodaje 2001"3, 

– ob upoštevanju resolucije z dne 26. februarja 2004 o poročilu Komisije "Boljše 
sprejemanje zakonodaje 2002"4,

– ob upoštevanju resolucije z dne 9. marca 2004 o sporočilu Komisije o poenostavitvi in 
izboljšanju upravnih dejavnosti Skupnosti5,

– ob upoštevanju resolucije z dne 20. aprila 2004 o oceni vpliva zakonodaje Skupnosti in 
postopkov posvetovanja6,

– ob upoštevanju člena 45 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve ter mnenj Odbora za ustavne zadeve, 
Odbora za proračun, Odbora za proračunski nadzor, Odbora za zunanje zadeve, Odbora za 
ekonomske in monetarne zadeve, Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, 
Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov, Odbora za državljanske svoboščine, 
pravosodje in notranje zadeve ter tudi Odbora za peticije (A6 0000/2006),

A. ker je poenostavitev zakonodajnega okolja ena od bistvenih vmesnih stopenj za  
izboljšanje sprejemanja zakonodaje, kar je prednostni ukrep Evropske unije v okviru 
splošnega cilja povečanja rasti in zaposlovanja,

B. ob upoštevanju obveznosti in ciljev, predvidenih v Medinstitucionalnem sporazumu o 
boljšem sprejemanju zakonodaje, predvsem obveznosti in ciljev v zvezi s poenostavitvijo 
in zmanjšanjem obsega zakonodaje Skupnosti ter vplivom te zakonodaje v državah 
članicah,

C. ob upoštevanju v zadnjih letih opravljenih prizadevanj Komisije, Sveta in Evropskega 
parlamenta za izvajanje, opredelitev in izboljšanje uporabe instrumentov za poenostavitev 

  
1 UL C 197, 12.7.2001, str. 433.
2 UL C 153 E, 27.6.2002, str. 314.
3 UL C 64 E, 12.3.2004, str. 135.
4 UL C 98 E, 23.4.2004, str. 155.
5 UL C 102 E, 28.4.2004, str. 512.
6 UL C 104 E, 30.4.2004, str. 146.
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zakonodaje,

D. ob upoštevanju pridobljenih izkušenj pri uveljavljanju mednarodnih sporazumov o 
kodifikaciji in preoblikovanju ter ob upoštevanju teh instrumentov kot bistvenih za 
poenostavitev pravnega reda Skupnosti,

E. ob upoštevanju, da je bilo od začetka veljavnosti Medinstitucionalnega sporazuma o 
preoblikovanju predstavljenih le dvanajst predlogov za preoblikovanje, od katerih sta se 
dva zaključila z objavo, dva sta bila umaknjena in osem jih je še vedno v obravnavi; ob 
upoštevanju, da je bilo predstavljenih Evropskemu parlamentu le 49 predlogov za 
kodifikacijo od 2400 družin zakonodajnih aktov, za katere bi se lahko uporabil postopek, 

1. pozdravlja sporočilo Komisije o poenostavitvi zakonodajnega okolja in zavezo glede 
predstavitve programa za poenostavitev zakonodajnih aktov ter opredeljene načine in 
cilje, s katerimi namerava uresničiti ta program;

2. pozdravlja dejstvo, da Komisija namerava sprejeti pomembne pobude za poenostavitev 
svojih letnih zakonodajnih programov in tudi namero, da bo predstavila dopolnilna 
sporočila za različne sektorje gospodarstva Skupnosti;

3. meni, da je razveljavitev nepomembnih in zastarelih aktov nujna prednostna naloga, ki jo 
mora Komisija izvesti brez odlašanja; vendar mora v takšnih primerih razveljavitev 
zakonodaje Skupnosti spremljati sprejetje zakonodajnega akta Skupnosti, da bi preprečili 
državam članicam urejanje področij, ki so bila deregulirana;

4. predlaga, da Komisija stalno spremlja nacionalne predpise, ki naj bi ostali v veljavi po 
razveljavitvi izvorne zakonodaje Skupnosti; meni, da mora Komisija svojim predlogom 
dodati ustrezne revizijske klavzule;

5. meni, da sta kodifikacija in preoblikovanje najpomembnejša instrumenta za poenostavitev 
prava Skupnosti in spodbuja širšo uporabo teh instrumentov; meni, da je bilo 
preoblikovanje uporabljeno v omejenem obsegu, kar je posledica neprilagojenosti 
poslovnika Parlamenta Medinstitucionalnemu sporazumu, ki ureja ta poslovnik;  

6. čestita za dosedanje rezultate, dosežene s kodifikacijo zakonodaje Skupnosti in upa, da 
bodo pristojne službe Komisije oblikovale nove in obsežnejše predloge za kodifikacijo 
tudi na področjih, različnih od tistih, ki so bila pokrita do sedaj, zlasti na področju prava 
družb, intelektualne lastnine in varstva potrošnikov;

7. meni, da je treba Medinstitucionalni sporazum o preoblikovanju bolj sistematično izvajati, 
če institucije dejansko nameravajo poenostaviti zakonodajo in uporabiti za ta cilj 
preoblikovanje;

8. razume, da Evropski parlament in Svet načeloma ne bosta smela vlagati predlogov 
sprememb kodificiranih delov, če se želi zagotoviti učinkovitost preoblikovanja; meni, da 
če institucije dejansko želijo poenostaviti zakonodajo in za ta namen uporabiti
preoblikovanje, morajo deli kodificiranega besedila biti praviloma v skladu z določbami 
Medinstitucionalnega sporazuma o kodifikaciji; vendar priznava, da bi moral obstajati 
izreden postopek za vlaganje predlogov sprememb h kodificiranemu delu, kadar je to 
potrebno zaradi skladnosti ali povezanosti z delom, ki je predmet spreminjanja;

9. meni, da lahko institucije ocenijo možnost določitve tretje kategorije ukrepov poleg 
ukrepov kodifikacije in preoblikovanja, da bi določili ustrezna sredstva za poenostavitev 
pravnih aktov Skupnosti;

10. meni, da bi moral Medinstitucionalni sporazum o preoblikovanju jasno določiti postopek, 
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ki bi se uporabljal v primeru, da bi bilo med zakonodajnim postopkom potrebno 
spremeniti kodificirane dele;

11. poziva Komisijo, naj ob upoštevanju zgoraj navedenih smernic nemudoma predstavi 
predlog za preoblikovanje medinstitucionalnih sporazumov, ki urejajo kakovost 
zakonodaje Unije;

12. naroča Odboru za ustavne zadeve, naj oceni možnost ustreznih sprememb Poslovnika, da 
bi omogočili dejansko uveljavitev sporazuma o preoblikovanju tudi z vidika večje uporabe 
poenostavljenih postopkov, določenih v Poslovniku;

13. podpira uporabo koregulacije in samoregulacije, vendar opozarja Komisijo na obveznost 
opredelitve pogojev in omejitev, ki jih morajo strani spoštovati pri izvajanju teh praks, ter 
da je te prakse treba uporabiti le, kadar je to nujno potrebno ter pod nadzorom Komisije in 
brez poseganja v pravico Evropskega parlamenta do nasprotovanja uporabi le-teh;

14. naroči svojemu predsedniku, naj posreduje to resolucijo Svetu in Komisiji ter tudi vladam 
in parlamentom držav članic.
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OBRAZLOŽITEV
I. Uvod
1. Sporočilo COM(2005)535 spada med pobude, ki jih je Komisija že pred časom sprejela z 
namenom izboljšanja kakovosti zakonodaje Skupnosti. Splošni cilj je prispevati k evropskemu 
zakonodajnemu okolju, ki naj ustreza zanesljivim in strogim zakonodajnim merilom. V skladu 
s tem si Lizbonska strategija prizadeva izboljšati tiste vidike pravnega reda Skupnosti, ki 
vplivajo na konkurenčnost podjetij.

Rezultat nedavnih prizadevanj na tem področju je Medinstitucionalni sporazum "Boljše 
sprejemanje zakonodaje", podpisan 16. decembra 20031, v katerem je obravnavanih več 
vidikov tega vprašanja, od boljšega usklajevanja zakonodajnega postopka do večje 
preglednosti in dostopnosti, od analize vpliva  do prenosa zakonodaje Skupnosti, od tehnik 
kodifikacije in poenostavitve do komitologije ter od nadomestnih načinov urejanja do 
zmanjšanja obsega zakonodaje.

Splošno vzeto, Komisija je v zadnjih letih predstavila številna sporočila in predloge na tem 
področju2. Na drugi strani je Parlament ob več priložnostih izrazil svoje mnenje o težavah v 
zvezi s kakovostjo zakonodaje Skupnosti3.
2. Tudi Svet Evropske unije se je obsežno ukvarjal s tem vprašanjem. Svet je v obsežni 
razpravi na zasedanju Sveta 28. in 29. novembra 2005 ugodno sprejel Sporočilo o 
poenostavitvi in ponovno poudaril pomen prizadevanj v tej smeri. Zlasti je Svet priznal, da je 
uredba v nekaterih okoliščinah primernejši instrument kot direktiva, če lahko izboljša pravno 
varnost in delovanje notranjega trga. Svet vsekakor poudarja, da je treba izbrati najustreznejši 
pravni pristop na podlagi analize vsakega primera posebej in ob stalnem upoštevanju načel 
subsidiarnosti in sorazmernosti.

Ob drugih priložnostih je Svet poudaril pomen pravnih besedil, razumljivih za državljane in 
podjetja, ter pomen vloge kodifikacije in analize vpliva.

II. Sporočilo Komisije
1. Upoštevajoč, da je namen poenostavitve zmanjšanje bremena nacionalne zakonodaje in 
zakonodaje Skupnosti, lajšanje njune uporabe in torej povečanje učinkovitosti v uresničevanju 
zastavljenih ciljev, namerava Komisija s Sporočilom COM(2005)235 nadaljevati začeto pot in 
razviti predhodno določena načela, da bi uresničila postopek poenostavitve.

Osnova sporočila je sestavljena iz dveh delov. Prvi del predstavlja "tekoči program 
poenostavitve" in navaja, katere zakonodajne akte namerava Komisija preučiti v naslednjih 

  
1 UL C 321, 31.12.2003, str. 1.
2 Poleg splošnih sporočil je Komisija nedavno predstavila posebna sporočila v zvezi s to tematiko, ki pokrivajo 
kmetijstvo, ribištvo in okolje.  
3 O tem pričajo naslednje resolucije:
- Resolucija z dne 26. oktobra 2000 o poročilih Komisije: "Boljše sprejemanje zakonodaje 1998: skupna 
odgovornost", 
-Resolucija z dne 29. novembra 2001 o Beli knjigi Komisije "Evropsko javno upravljanje",
- Resolucija z dne 8. aprila 2003 o poročilih Komisije: "Boljše sprejemanje zakonodaje 2000" in "Boljše 
sprejemanje zakonodaje 2001", 
- Resolucija z dne 26. februarja 2004 o poročilu Komisije: "Boljše sprejemanje zakonodaje 2002", 
- Resolucija z dne 9. marca 2004 o sporočilu Komisije o poenostavitvi in izboljšanju oblikovanja predpisov,
- Resolucija z dne 20. aprila 2004 o vplivu zakonodaje Skupnosti in postopkov posvetovanja.
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treh letih z vidika njihove poenostavitve. Program je natančno opisan v Prilogi 2 Sporočila ter 
bo redno pregledan in dopolnjen.
Komisija bo poleg tega dopolnila vse glavne pobude za poenostavitev v letnih programih in 
objavila vrsto dopolnilnih sporočil za sektorje, na primer kmetijstvo in okolje.
2. Drugi del Sporočila je splošnejšega značaja, določa cilje, načine in postopke v zvezi s 
poenostavitvijo.
Komisija predlaga pet instrumentov za poenostavitev: razveljavitev, kodifikacijo, 
preoblikovanje, spremembo zakonodajne strategije in večjo uporabo informacijskih 
tehnologij.

3. Razveljavitev pomeni odpravo zakonodajnih aktov, ki so bili sprejeti po letu 1957 in so s 
časom postali nepomembni ali zastareli zaradi tehničnega ali tehnološkega napredka, razvoja 
politik Evropske unije, sprememb uporabe splošnih pravil Pogodbe ali oblikovanja 
mednarodnih pravil ali standardov.

4.  Kodifikacija je postopek, s katerim se razveljavijo akti, ki jih je treba kodificirati, in 
nadomestijo z enim samim aktom, ki ne vsebuje bistvenih sprememb glede na prve.
Konsolidirano besedilo je preoblikovano v enoten pravni akt, skladno in razumljivo novo 
besedilo, ki formalno nadomesti izvorni akt in vse nadaljnje spremembe.

Delovanje kodifikacije v praksi omogoča posvetovalna skupina pravnih služb treh institucij, 
ki ima nalogo pretresti predloge Komisije ter zagotoviti Evropskemu parlamentu  in Svetu, da 
predlogi pomenijo resnično kodifikacijo in da Komisija v besedila ni uvedla bistvenih 
sprememb.

Odstranitev vseh zastarelih določb, uskladitev terminologije, uporabljene v novem aktu, in 
priprava osnutka njenega uvodnega dela so del postopka kodifikacije. S tem mehanizmom je 
mogoče zmanjšati obseg zakonodaje, ne da bi se spremenilo njeno bistvo.
5. Preoblikovanje je postopek, pri katerem nov pravno zavezujoč akt, ki razveljavi akte, ki 
jih nadomesti, združi po eni strani spremembe politične vsebine zakonodaje in po drugi 
kodifikacijo tistega dela, ki ni spremenjen. 

Preoblikovanje omogoča posodobitev pravnih aktov ob bistveni spremembi vsebine, hkrati pa 
dovoljuje kodifikacijo besedil predpisov, ki so včasih razpršeni in zato olajša razumevanje in 
poenostavitev zakonodaje.

Preoblikovanje ureja Medinstitucionalni sporazum z dne 28. novembra 20011
.

6. Sprememba zakonodajnega pristopa deluje v dveh smereh. Po eni strani dopušča večjo 
odprtost za alternativne načine urejanja, na primer za koregulacijo in samoregulacijo. 

Koregulacija je po določbah Medinstitucionalnega sporazuma„ Boljše sprejemanje 
zakonodaje“ (točka 18) mehanizem, s katerim zakonodajni akt Skupnosti daje pooblastilo 
pristojnim v določenem sektorju (gospodarskim subjektom, socialnim partnerjem, nevladnim 
organizacijam, združenjem itd.), da dosežejo cilje, ki jih je opredelil zakonodajni organ. 

Samoregulacija označuje možnost, ki jo imajo gospodarski subjekti, socialni partnerji 
nevladne organizacije in združenja, da med sabo in zase sprejmejo skupne smernice na 
evropski ravni (zlasti kodeks ravnanja ali sektorske sporazume) (točka 22 uvodne izjave 
navedenega Medinstitucionalnega sporazuma) 

  
1 UL C 77/1, 28.3.2002, str. 1.
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Po drugi strani sprememba zakonodajnega pristopa zadeva izbiro primernega zakonodajnega 
instrumenta z nadomestitvijo direktiv z uredbami.
Kot je znano, je mogoče uredbe takoj uporabiti brez popačenj, ki jih povzroča prenos, brez 
neskladnosti, ki jih povzroča izbira izvedbenih predpisov in brez povečevanja nacionalne 
zakonodaje.  

Uredbe so torej ključni instrument poenostavitve. Direktivo bi bilo treba predlagati le v 
primeru, ko načeli subsidiarnosti in sorazmernosti narekujeta, naj se pusti več prostora 
diskrecijski pravici držav članic.
7. Večja uporaba informacijske tehnologije omogoča učinkovitejše izkoriščanje njenega 
precejšnjega potenciala. Dejansko lahko varna, integrirana e-uprava pomaga zmanjšati 
upravno breme s pospeševanjem postopkov, omejevanjem pretoka dokumentov, 
omogočanjem enotnejšega izvajanja zakonodaje in zmanjševanjem tveganja napake. 
8. Nazadnje Komisija prosi institucije in države članice za podporo pri poenostavitvi.

III. Stališče poročevalca
1. Predstavljeni osnutek poročila o poenostavitvi ima namen odgovoriti na sporočilo Komisije 
in po možnosti dati nekaj predlogov za učinkovitejše metode poenostavitve, ki jih je 
predlagala Komisija. 

2. Še posebej lahko vaš poročevalec zgolj odobrava tehniko razveljavitve. Samoumevno se 
zdi ne le podpreti, temveč tudi zahtevati, da Komisija predlaga razveljavitev pravnih aktov, ki 
so nepomembni ali zastareli.
Kljub temu pa mora Komisija posvetiti pozornost dejstvu, da mora v takih primerih 
razveljavitev zakonodaje Skupnosti spremljati nov pravni akt Skupnosti, ki bi glede na 
prednostno pravico učinkoval tako, da bi onemogočil državam članicam urejanje področij, ki 
so bila deregulirana na ravni Skupnosti. Komisija bo kljub temu morala sprejeti ustrezna 
ukrepe za dosego tega cilja .

Zanimiva se zdi zamisel Komisije, da bi v svoje zakonodajne predloge uvedla revizijsko 
klavzulo in prva ocena kaže, da bi jo Parlament lahko podprl.

3. Vaš poročevalec zelo pozitivno ocenjuje kodifikacijo, saj so po tej metodi sestavljena 
besedila lažje berljiva in pravno varna in je zatorej eden najpomembnejših instrumentov 
poenostavitve. 
Od približno 2400 družin potencialno zadevnih zakonodajnih aktov je Evropski parlament 
doslej obravnaval samo 49 predlogov kodifikacije, povezanih v glavnem s kmetijskim 
sektorjem ali drugimi specifično sektorskimi politikami. Upati je, da bo v prihodnjih dveh 
letih kodifikacija vplivala na odločujoče vidike gospodarstva, kot so pravo družb, 
intelektualna lastnina in varstvo potrošnikov. Nezanimanje Komisije za uporabo te tehnike je 
treba negativno oceniti. Njena politična spodbuda je nujna, da dobi kodifikacija prednost na 
področjih, ki so ključna za poslovno konkurenčnost in interese državljanov.

4. Preoblikovanje je najbrž najpomembnejši instrument poenostavitve, ki bi ga bilo treba 
vsestransko spodbujati. Zakonodajne pobude Komisije na področjih, kot so notranji trg in 
okolje, bi lahko bile na primer predlogi za preoblikovanje.
Pogosto pa dvojnost tega instrumenta - kodifikacija in sprememba predhodnega akta, ki ga 
novi pravni akt razveljavlja - to tehniko še posebej zapleta. To pojasnjuje, zakaj se je 
Komisija redko poslužuje in je pravzaprav pokazala, da daje prednost bolj tradicionalnim 
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pobudam, kot so običajne spremembe ali dopolnitve veljavnih aktov.

Kakor je pravzaprav razvidno, je bilo samo dvanajst predlogov za preoblikovanje predloženih 
v skladu z Medinstitucionalnim sporazumom o preoblikovanju iz leta 2002:  dva sta se 
zaključila z objavo, dva sta bili umaknjena in osem jih je še v obravnavi. Težko je razumeti, 
zakaj je glavni instrument poenostavitve tako redko uporabljen. To je eno od področij, kjer bi 
Evropski parlament lahko ukrepal. 
Vaš poročevalec meni, da je bilo preoblikovanje uporabljeno le v omejenem obsegu, kar je 
posledica slabe usklajenosti poslovnika Parlamenta z medinstitucionalnim sporazumom, ki ga 
ureja. 

Poleg tega bi Evropski parlament lahko pozval Komisijo k strožjemu izvajanju 
Medinstitucionalnega sporazuma o preoblikovanju, zlasti zaradi večjega razlikovanja med 
kodificiranim delom – za katerega bi logično veljal Medinstitucionalni sporazum o 
kodifikaciji iz leta 19941 – bistvenimi spremembami in zgolj oblikovnimi ali redakcijskimi 
spremembami (točka 4, tretja alinea Medinstitucionalnega sporazuma o preoblikovanju).
Razen kodifikacije in preoblikovanja bi bilo mogoče uvesti opredelitev tretje vrste posegov 
poleg razlikovanja med bistveno spremenjenimi deli in kodificiranimi deli, ki bi predvidela 
ustrezne možnosti za poenostavitev zakonodajnih aktov Skupnosti.  Ta vrsta posegov bi lahko 
vsebovala na primer redakcijske in oblikovne spremembe, o katerih govori točka 4, tretja 
alinea prej navedenega medinstitucionalnega sporazuma. Te spremembe ali oblikovne 
prilagoditve bi pregledala posvetovalna skupina (točka 4 Medinstitucionalnega sporazuma o 
kodifikaciji), ki bi potrdila njihovo politično nevtralnost, kot že velja za postopek kodifikacije.

Primerno bi bilo tudi pretehtati možnost uvedbe pospešenega postopka preoblikovanja v 
Evropskem parlamentu in Svetu, seveda pa ob tem ohraniti običajni zakonodajni postopek, na 
primer z uvedbo postopka pregleda pred samo enim samim odborom Parlamenta ali s 
sklenitvijo, da se mora pristojni odbor predhodno izreči, ali namerava uporabiti poenostavljen 
postopek (ki je predviden v pravilniku) za predlog preoblikovanja. 
Medinstitucionalni sporazum „Boljše sprejemanje zakonodaje“ v točki 36 določa, da bodo 
morali zakonodajni organi spremeniti način dela, tako da bodo oblikovali strukture ad hoc, ki 
bodo pristojne za poenostavitev zakonodaje. Reforma Medinstitucionalnega sporazuma o 
preoblikovanju (ali nov medinstitucionalni sporazum ali sprememba Medinstitucionalnega 
sporazuma „Boljše sprejemanje zakonodaje“) bi lahko vsebovale te postopke ad hoc.
V vsakem primeru bi zaradi pomena preoblikovanja kot instrumenta poenostavitve Parlament 
moral pregledati Medinstitucionalni sporazum in preučiti vzroke, zakaj se tako redko 
uporablja, institucije pa bi morale prevzeti svojo odgovornost.
Če se resnično želi, da bi bil ta instrument učinkovit, bi morala Evropski parlament in Svet 
predvsem sprejeti omejitve, ki izhajajo iz uporabe Medinstitucionalnega sporazuma o 
kodifikaciji, in se v primeru preoblikovanja vzdržati spreminjanja kodificiranih delov (kot je 
mogoče sklepati iz točke 8 prej navedenega medinstitucionalnega sporazuma). To bi lahko 
spremljal izredni postopek za vlaganje predlogov sprememb k kodificiranemu delu, če je to 
nujno zaradi skladnosti z delom, ki se spreminja. To pa seveda vodi v spremembo točke 8 
Medinstitucionalnega sporazuma o preoblikovanju, ki pa v sedanji obliki to prepoveduje.

5. Glede spremembe zakonodajnega pristopa, zlasti pa koregulacije, je Evropski parlament 
odprto izrazil svoje mnenje v Resoluciji z dne 9. marca 2004 o sporočilu Komisije o 
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poenostavitvi in izboljšanju oblikovanja predpisov Skupnosti, sklicujoč se na pravico, da 
lahko nasprotuje začetku veljavnosti prostovoljnih sporazumov, sprejetih v postopku 
koregulacije.

Razumljivo je, da Komisija lahko uporabi koregulacijo in samoregulacijo le zelo previdno in 
vedno v pravnem okviru, ki ga določa Medinstitucionalni sporazum „Boljše sprejemanje 
zakonodaje“, ki v vsakem primeru določa prenos osnutkov sporazumov na zakonodajne 
organe.

Predlog Komisije za razširitev uporabe koregulacije na pomembne sektorje gospodarskih 
dejavnosti (na primer na storitveni sektor) se zdi povsem utemeljen. Bistveno je, da Komisija 
prične izvajati Medinstitucionalni sporazum „Boljše sprejemanje zakonodaje“ in da se 
predvsem zavzame, da v zakonodajnem predlogu pojasni pogoje in omejitve, ki veljajo za 
sklepanje prostovoljnih sporazumov med zainteresiranimi stranmi. 
6. Nadomestitev direktiv z uredbami je izjemno pomembna za poenostavitev zakonodaje, 
saj odpravi težave s prenosom in prispeva k zmanjšanju zakonodajnih instrumentov, pod 
pogojem, da se uporablja previdno in brez poseganja v pristojnosti držav članic.

7. Vaš poročevalec ne nasprotuje predlogu Komisije o boljšem izkoriščanju vseh zmogljivosti 
informacijske tehnologije. Parlament lahko podpre akcijske načrte bodoče e-uprave in 
spodbudi tudi zakonodajne predloge, ki uvajajo spremembe v postopke, da bi ti vključevali 
nove tehnologije.

8. Skratka, primerno je odobravati prizadevanje Komisije za nadaljnje razvijanje strategije 
poenostavitve zakonodajnega okolja, da bi – tega nikakor ne smemo pozabiti – v interesu 
državljanov naredila institucije in zakonodajne instrumente učinkovitejše. 
Vendar pa bi Komisija morala upoštevati omenjene pripombe in natančneje opredeliti 
izboljšanje metod poenostavitve v skladu z zakonodajnimi postopki, ki so določeni v 
pogodbah. Morda bi, kot je bilo že večkrat rečeno, pregled Medinstitucionalnega sporazuma o 
preoblikovanju omogočil opazno povečanje instrumentov in rezultatov poenostavitve.
Vaš poročevalec nazadnje meni, da je primerno pozvati Komisijo, naj ob upoštevanju zgoraj 
navedenih smernic nemudoma predstavi predlog za preoblikovanje medinstitucionalnih 
sporazumov, ki urejajo kakovost zakonodaje Unije.


