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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om en strategi för förenkling av lagstiftningen
(2006/2006(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av sin resolution av den 26 oktober 2000 om kommissionens rapporter till 
Europeiska rådet: Bättre lagstiftning 1998 – Ett delat ansvar ... och Bättre 
lagstiftning 19991,

– med beaktande av sin resolution av den 29 november 2001 om kommissionens vitbok 
”Styrelseformerna i EU”2,

– med beaktande av sin resolution av den 8 april 2003 om kommissionens rapporter om 
bättre lagstiftning 2000 och om bättre lagstiftning 20013,

– med beaktande av sin resolution av den 26 februari 2004 om kommissionens rapport 
”Bättre lagstiftning 2002”4,

– med beaktande av sin resolution av den 9 mars 2004 om kommissionens meddelande om 
en bättre och enklare lagstiftning5,

– med beaktande av sin resolution av den 20 april 2004 om granskning av 
gemenskapsbestämmelsernas konsekvenser och samrådsförfarandena6,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandena från 
utskottet för konstitutionella frågor, budgetutskottet, budgetkontrollutskottet, utskottet för 
ekonomi och valutafrågor, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, utskottet 
för den inre marknaden och konsumentskydd, utskottet för medborgerliga fri- och 
rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och utskottet för framställningar (A6-…/2006), 
och av följande skäl:

A. En förenkling av lagstiftningen är ett av de viktigaste stegen mot en bättre lagstiftning, 
som i sig är en prioriterad fråga för EU inom ramen för den vidare målsättningen att stärka 
tillväxten och sysselsättningen.

B. I det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning fastställs skyldigheter och mål, 
särskilt sådana som är avsedda att förenkla och minska mängden gemenskapslagstiftning 
och sådana som avser gemenskapslagstiftningens konsekvenser i medlemsstaterna.

  
1 EGT C 197, 12.7.2001, s. 433.
2 EGT C 153 E, 27.6.2002, s. 314.
3 EUT C 64 E, 12.3.2004, s. 135.
4 EUT C 98 E, 23.4.2004, s. 155.
5 EUT C 102 E, 28.4.2004, s. 512.
6 EUT C 104 E, 30.4.2004, s. 146.
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C. Kommissionen, rådet och parlamentet har under de senaste åren oförtröttligt arbetat med 
att införa, definiera och förbättra tillämpningen av verktyg som förenklar lagstiftningen.

D. Det finns nu erfarenheter av att tillämpa interinstitutionella avtal om kodifiering och 
omarbetning, och dessa instrument är nödvändiga för att förenkla gemenskapens 
regelverk.

E. Sedan det interinstitutionella avtalet om omarbetning trädde i kraft har endast 
12 omarbetningsförslag lämnats in, varav 2 slutligen ledde till offentliggjorda nya akter, 2 
drogs tillbaka och 8 fortfarande är under arbete. Jämfört med de omkring 
2 400 rättsaktsgrupper som förfarandet skulle kunna tillämpas på har hittills endast 
49 kodifieringsförslag lämnats in till parlamentet.

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande om förenkling av 
lagstiftningen, åtagandet att utarbeta ett program för att förenkla rättsakter och de metoder 
och mål som upprättas för att genomföra detta program i verkligheten.

2. Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att låta större initiativ till förenklad 
lagstiftning ingå i sina årliga lagstiftningsprogram och att kommissionen har meddelat att 
den kommer att offentliggöra en rad kompletterande meddelanden för att täcka de olika 
sektorerna i gemenskapens ekonomi.

3. Europaparlamentet anser att kravet på att upphäva irrelevanta och föråldrade rättsakter är 
något som kommissionen måste prioritera utan dröjsmål, men när gemenskapslagstiftning 
upphävs av den anledningen måste en gemenskapsrättsakt samtidigt antas för att hindra 
medlemsstaterna från att reglera frågor som har avreglerats på gemenskapsnivå.

4. Europaparlamentet föreslår att kommissionen kontinuerligt skall övervaka den nationella 
lagstiftning som kan fortsätta att gälla efter det att den gemenskapslagstiftning som ledde 
till att den infördes har upphävts, och anser att kommissionen bör införa lämpliga 
översynsklausuler i sina förslag.

5. Europaparlamentet anser att kodifiering och omarbetning är de främsta verktygen för att 
förenkla gemenskapens regelverk och kräver att de skall användas i större utsträckning. 
Europaparlamentet anser att omarbetning endast har använts i begränsad omfattning och 
att detta beror på att parlamentets arbetsordning inte har kunnat anpassas tillräckligt 
mycket efter det interinstitutionella avtalet om omarbetning.

6. Europaparlamentet välkomnar de resultat som hittills har uppnåtts genom kodifiering av 
gemenskapens lagstiftning och hoppas att de berörda enheterna inom kommissionen 
kommer att utarbeta mer omfattande nya kodifieringsförslag, även för andra sektorer än de 
som har omfattats hittills, särskilt företagslagstiftning, immaterialrätt och 
konsumentskydd.

7. Europaparlamentet anser att om institutionerna verkligen vill förenkla lagstiftningen och 
använda omarbetning för detta, bör det interinstitutionella avtalet om omarbetning 
tillämpas mer systematiskt.

8. Europaparlamentet inser att om avsikten är att göra omarbetningen effektiv måste 
parlamentet och rådet i princip avstå från att ändra kodifierade delar av rättsakter. 
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Europaparlamentet anser att om institutionerna verkligen vill förenkla lagstiftningen och 
använda omarbetning för detta, bör kodifierade delar i en rättsakt i regel omfattas av 
bestämmelserna i det interinstitutionella avtalet om kodifiering, men erkänner att det bör 
finnas ett särskilt förfarande för att kunna ändra den kodifierade delen när detta behövs för 
att den skall vara förenlig med eller kopplas till en del som kan ändras.

9. Europaparlamentet anser att institutionerna lämpligen kan avgöra om det krävs en tredje 
typ av metod, vid sidan av kodifiering och omarbetning, för att förenkla gemenskapens 
rättsakter.

10. Europaparlamentet anser att det av det interinstitutionella avtalet om omarbetning tydligt 
bör framgå vilket förfarande som skall följas när det under ett lagstiftningsförfarande visar 
sig vara nödvändigt att ändra kodifierade delar i en rättsakt.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att med hänsyn till riktlinjerna ovan utan 
dröjsmål lämna in ett förslag till omarbetning av de interinstitutionella avtalen.

12. Europaparlamentet ger utskottet för konstitutionella frågor i uppdrag att avgöra vilka 
ändringar som kan göras i arbetsordningen för att göra det möjligt att tillämpa avtalet om 
omarbetning i praktiken, inte minst för att i större utsträckning använda de förenklade 
förfaranden som föreskrivs i arbetsordningen.

13. Europaparlamentet stöder bruket av samreglering och självreglering men påpekar att 
kommissionen måste fastställa vilka villkor och begränsningar som skall gälla för parterna 
under dessa omständigheter och att de endast bör användas när detta är absolut 
nödvändigt, under kommissionens överinseende och utan att det påverkar parlamentets 
rätt att motsätta sig att de används.

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

I. Inledning

1. Kommissionens meddelande (KOM(2005)0535) följer på de initiativ som kommissionen 
sedan länge har arbetat med för att förbättra gemenskapslagstiftningen. Det övergripande 
målet är att bidra till att skapa en lagstiftningsmiljö i EU som uppfyller lagstiftningskraven på 
säkerhet och stringens. Därför syftar Lissabonstrategin till att förbättra de delar av 
gemenskapens regelverk som påverkar industrins konkurrenskraft.

De senaste insatserna på detta område ledde till det interinstitutionella avtal om bättre 
lagstiftning som undertecknades den 16 december 20031 och som omfattar olika aspekter av 
frågan, från bättre samordning i lagstiftningsprocessen till ökad insyn och tillgänglighet, 
konsekvensanalyser och införlivande av gemenskapslagstiftning, kodifierings- och 
förenklingsteknik och utskottsförfaranden, samt att minska mängden lagstiftning.

Mer allmänt har kommissionen de senaste åren utarbetat många meddelanden och förslag som 
rör dessa frågor2. Europaparlamentet har för sin del ett flertal gånger klargjort sin ståndpunkt i 
fråga om problemen med kvaliteten på gemenskapens lagstiftning3.

2. Rådet har också behandlat frågan utförligt. I en omfattande diskussion vid sitt möte 
den 28-29 november 2005 välkomnade rådet meddelandet om förenkling och bekräftade att 
det är viktigt att vidta åtgärder för att åstadkomma förenkling. Framför allt erkände rådet att 
förordningar under vissa omständigheter kunde visa sig vara mer lämpliga instrument än 
direktiv i och med att de kan bidra till ökad rättssäkerhet och underlätta den inre marknadens 
funktion. Rådet anser i alla fall att man från fall till fall måste avgöra vilken typ av 
lagstiftning som är lämplig och att man alltid måste respektera subsidiaritets- och 
proportionalitetsprincipen.

Vid andra tillfällen har rådet noterat att det är oerhört viktigt för medborgarna och näringslivet 
att lagtexter är begripliga och påpekat den viktiga roll som kodifiering och 
konsekvensanalyser spelar.

II. Kommissionens meddelande

1. Med hänsyn till att förenklingen skall göra gemenskapslagstiftningen och den nationella 
lagstiftningen mindre otymplig och lättare att tillämpa, och därmed effektivare för att uppnå 

  
1 EUT C 321, 31.12.2003, s. 1.
2 Vid sidan av sina allmänna meddelanden lade kommissionen nyligen fram särskilda meddelanden med 
anknytning till detta omfattande ämne på områdena jordbruk-, fiskeri och miljö.
3 Bland annat genom följande resolutioner.
- Resolution av den 26 oktober 2000 om kommissionens rapport ...: Bättre lagstiftning 1998 – Ett delat ansvar.
- Resolution av den 29 november 2001 om kommissionens vitbok ”Styrelseformerna i EU”.
- Resolution av den 8 april 2003 om kommissionens rapporter om bättre lagstiftning 2000 och om bättre 
lagstiftning 2001.
- Resolution av den 26 februari 2004 om kommissionens rapport ”Bättre lagstiftning 2002”.
- Resolution av den 9 mars 2004 om kommissionens meddelande om en bättre och enklare lagstiftning.
- Resolution av den 20 april 2004 om granskning av gemenskapsbestämmelsernas konsekvenser och
samrådsförfarandena.
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de avsedda målen, försöker kommissionen att genom sitt meddelande (KOM(2005)0535) gå 
vidare på den inslagna vägen och bygga på de principer som upprättats tidigare för att utarbeta 
förenklingsprocessen.

Meddelandet är indelat i två delar enligt de grundläggande idéerna. Den första delen handlar 
om det rullande förenklingsprogrammet och där anges vilka rättsakter som kommissionen har 
för avsikt att se över och försöka förenkla under de kommande tre åren. Programmet beskrivs 
ingående i bilaga 2 till meddelandet och kommer att ses över och uppdateras regelbundet.

Kommissionen kommer dessutom att införliva de viktigaste förenklingsinitiativen i sina årliga 
arbetsprogram och har för avsikt att offentliggöra ett antal kompletterande meddelanden för 
att ta upp jordbruk, miljö och andra sektorer.

2. Meddelandets andra del, som är mer övergripande, handlar om målen, metoderna och 
förfarandena för förenkling.

Kommissionen föreslår fem metoder för att förenkla lagstiftningen: upphävande, kodifiering, 
omarbetning, ändrade metoder i lagstiftningen samt ökad användning av 
informationstekniken.

3. Upphävande innebär att de rättsakter som antagits sedan 1957 och som efterhand har blivit 
irrelevanta eller föråldrade som en följd av de tekniska framstegen, unionens politiska 
utveckling, förändringar i tillämpningen av de allmänna fördragsbestämmelserna eller 
tillkomsten av internationella bestämmelser och normer, tas bort.

4. Med kodifiering avses förfarandet då rättsakter som skall kodifieras återkallas och ersätts 
av en enda rättsakt, vilket inte innebär några ändringar i fråga om rättsakternas innehåll. Den 
konsoliderade texten omarbetas till en enda rättsakt, en sammanhängande och begriplig text 
som formellt ersätter ursprungsakten och alla efterföljande ändringsakter.

På praktisk nivå genomförs kodifieringen med hjälp av den rådgivande gruppen, som är 
sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen 
och som har till uppgift att granska kommissionens förslag och att garantera för parlamentet 
och rådet att de verkligen leder till kodifiering och att kommissionen inte i grunden har ändrat 
texterna.

Kodifiering innebär att helt och hållet ta bort föråldrade bestämmelser, harmonisera 
terminologin i den nya rättsakten och skriva ingressen, vilket gör det möjligt att minska 
lagstiftningens volym och samtidigt bevara dess innehåll.

5. Omarbetning är en process där en rättsligt bindande ny akt, som upphäver de akter den 
ersätter, dels ändrar det grundläggande politiska inslaget i lagstiftningen, dels kodifierar de 
återstående bestämmelser som skall förbli oförändrade.

Omarbetningsmetoden gör det inte bara möjligt att uppdatera rättsakter genom att ändra dem 
till innehållet, utan den kan också användas för att ändra rättsakter som ibland kan vara 
ganska spretiga. Därmed bidrar den till att förenkla lagstiftningen och göra den lättare att 
förstå.
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Omarbetning styrs av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 20011.

6. Ändringen av metoderna går i två riktningar. För det första ges större utrymme för 
alternativa lagstiftningsmetoder som samreglering och självreglering.

Samreglering är enligt definitionen i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning 
(punkt 18) den ”mekanism genom vilken en gemenskapsrättsakt överlåter förverkligandet av 
de mål som angetts av den lagstiftande myndigheten till på området erkända berörda parter 
(särskilt ekonomiska aktörer, arbetsmarknadens parter, icke-statliga organisationer eller 
sammanslutningar)”.

Med självreglering avses i stället ”möjligheten för de ekonomiska aktörerna, 
arbetsmarknadens parter, icke-statliga organisationer eller sammanslutningar att sinsemellan 
och för egen räkning anta gemensamma riktlinjer på europeisk nivå (särskilt uppförandekoder 
eller sektorsavtal)” (punkt 22 i det ovan nämnda interinstitutionella avtalet).

För det andra innebär de ändrade metoderna att rätt lagstiftningsinstrument skall väljas, 
genom direktiv skall ersättas med förordningar.

Det är allmänt känt att en förordning är tillämplig direkt, utan de snedvridningar som orsakas 
av införlivandet, utan de motsägelser som uppstår genom valet av genomförandeåtgärder och 
utan behov att göra tillägg till den nationella lagstiftningen.

Därför är förordningar viktiga i förenklingsarbetet. Direktiv bör bara föreslås när det följer av 
subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna att medlemsstaterna bör få ett mer omfattande 
självbestämmande.

7. Om informationsteknik används i större utsträckning går det att utnyttja dess möjligheter 
mer effektivt. Säker integrerad e-förvaltning kan betydligt minska de administrativa bördorna 
genom att påskynda förfarandena, minska pappersflödet, skapa en enhetligare tillämpning av 
lagstiftningen och minska risken för misstag.

8. Kommissionen avslutar med att uppmana institutionerna och medlemsstaterna att stödja 
förenklingsarbetet.

III. Föredragandens åsikt

1. Syftet med detta förslag till betänkande om förenkling är att svara på kommissionens 
meddelande och när så är möjligt lägga fram förslag för att effektivisera de föreslagna 
förenklingsmetoderna.

2. Framför allt kan föredraganden inte annat än stödja tekniken med upphävande.

Det verkar logiskt att inte enbart stödja utan också kräva att kommissionen föreslår att 
rättsakter som har blivit irrelevanta eller föråldrade upphävs.

Men det bör påpekas för kommissionen att det i sådana fall är nödvändigt inte bara att 
upphäva gemenskapslagstiftningen utan också att anta en ny gemenskapsrättsakt som, enligt 

  
1 EGT C 77, 28.3.2002, s. 1.
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teorin om förebyggande, förhindrar medlemsstaterna att reglera frågor som avreglerats på 
gemenskapsnivå. Därför bör kommissionen vidta de åtgärder som krävs i detta syfte.

Kommissionens tanke om att införliva översynsklausuler i sina lagstiftningsförslag verkar 
intressant och ett första övervägande ger vid handen att parlamentet kan stödja det förslaget.

3. Föredraganden är också mycket positivt inställd till kodifiering eftersom denna metod 
skapar begripliga och rättssäkra texter och alltså är att av de viktigaste förenklingsverktygen.

Det finns omkring 2 400 grupper av rättsakter som skulle kunna vara lämpliga för denna 
metod; ändå har parlamentet hittills endast behandlat 49 kodifieringsförslag, främst inom 
jordbrukssektorn och andra mycket specialiserade områden. Förhoppningsvis kommer 
kodifieringen inom de närmaste två åren att bli mer framträdande i viktiga ekonomiska 
områden som företagslagstiftning, immaterialrätt och konsumentskydd. Kommissionen 
förtjänar kritik för sin brist på ambitioner när det gäller denna metod. Kommissionen måste ta 
den politiska ledningen så att kodifieringen av frågor som är viktiga för industrins 
konkurrenskraft och medborgarnas intressen kan prioriteras.

4. Omarbetning är förmodligen den viktigaste förenklingsmetoden och den bör uppmuntras 
på alla sätt. När det till exempel gäller den inre marknaden eller miljön skulle kommissionens 
lagstiftningsinitiativ kunna tas i form av omarbetningsförslag.

Men omarbetningens kluvna karaktär – den tidigare rättsakten kodifieras och ändras och 
upphävs sedan genom en ny rättsakt – innebär att det är en mycket komplicerad metod. Detta 
förklarar varför kommissionen sällan använder den metoden utan i stället har visat en 
förkärlek för mer traditionella typer av initiativ, som enkla ändringar av eller tillägg till 
gällande rättsakter.

Endast tolv kända omarbetningsförslag har lämnats in enligt det interinstitutionella avtalet om 
omarbetning från 2002: Två offentliggjordes senare, två har återkallats och åtta är fortfarande 
under behandling. Det är svårt att förstå varför den viktigaste förenklingsmetoden används så 
sällan. Här kan parlamentet agera.

Föredraganden anser att omarbetning endast har använts i begränsad utsträckning och att detta 
beror på att parlamentets arbetsordning inte har anpassats i tillräckligt hög grad till det 
aktuella interinstitutionella avtalet.

Parlamentet kan också uppmana kommissionen att tillämpa det interinstitutionella avtalet mer 
systematiskt, särskilt för att göra en tydligare åtskillnad mellan den kodifierade delen av en 
rättsakt, som naturligtvis omfattas av det interinstitutionella avtalet från 1994 om kodifiering1, 
innehållsmässiga ändringar och ”rent formella eller redaktionella ändringar” (punkt 4, 
tredje strecksatsen i det interinstitutionella avtalet om omarbetning).

Precis som åtskillnad görs mellan de delar som ändrats innehållsmässigt och de som 
kodifierats, kanske det är möjligt att införa en tredje kategori av åtgärder vid sidan av 
kodifiering och omarbetning för att skapa lämpliga metoder för att förenkla gemenskapens 
rättsakter. Denna tredje kategori skulle kunna omfatta de formella eller redaktionella 
ändringar som avses i punkt 4 tredje strecksatsen i det interinstitutionella avtal som anges i 

  
1 EGT C 102, 4.4.1996, s. 2.
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föregående stycke. Formella ändringar eller justeringar av detta slag skulle granskas av den 
rådgivande gruppen (punkt 4 i det interinstitutionella avtalet om kodifiering), som skulle 
kontrollera att ändringarna är politiskt neutrala, enligt samma praxis som redan används vid 
kodifieringsförfaranden.

Det skulle dessutom vara önskvärt att avgöra om parlamentet och rådet skulle kunna införa ett 
snabbförfarande för omarbetningar, självklart utan att undergräva gemenskapens normala 
lagstiftningsprocess, utan i stället ge ett förfarande där omarbetningar till exempel skulle 
kunna behandlas av ett enda parlamentsutskott, eller där det ansvariga utskottet först skulle få 
besluta om det förenklade förfarandet (i enlighet med arbetsordningen) skall tillämpas på 
ett omarbetningsförslag.

I punkt 36 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning uppmanas de lagstiftande 
myndigheterna att ändra sina arbetsmetoder genom att införa ad hoc-strukturer för att förenkla 
lagstiftningen. En översyn av det interinstitutionella avtalet om omarbetning (eller ett nytt 
interinstitutionellt avtal eller ändring av det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning) 
skulle kunna omfatta sådana ad hoc-strukturer.

Med hänsyn till att omarbetning är ett så viktigt förenklingsverktyg bör parlamentet i alla fall 
överväga det interinstitutionella avtalet och skälen till att det tillämpas så sällan, och 
institutionerna bör ta sitt ansvar.

Om det finns en verklig önskan att göra omarbetningen effektiv, bör parlamentet och rådet 
framför allt godta de begränsningar som följer av tillämpningen av det interinstitutionella 
avtalet om kodifiering och avstå från att ändra de kodifierade bestämmelserna när en rättsakt 
omarbetas (detta är den slutsats som måste dras av punkt 8 i det interinstitutionella avtalet om 
omarbetning). Ett sådant åtagande skulle kunna gå hand i hand med ett särskilt förfarande för 
att ändra den kodifierade delen i en rättsakt, där så är nödvändigt för att skapa förenlighet med 
den del som går att ändra. Detta skulle naturligtvis innebära att punkt 8 i det 
interinstitutionella avtalet om omarbetning måste ändras eftersom den i sin nuvarande form 
förbjuder ett sådant förfarande.

5. När det gäller ändring av metoderna och samreglering gjorde parlamentet sin inställning 
klar i sin resolution av den 9 mars 2004 om kommissionens meddelande om en bättre och 
enklare lagstiftning och bekräftade sin rätt att motsätta sig ikraftträdandet av ett förslag till 
frivilligt avtal som antagits genom ett samregleringsförfarandet.

Det står klart att kommissionen måste agera med försiktighet när den använder samreglering 
och självreglering och att den undantagslöst måste hålla sig inom den referensram som skapas 
av det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning, där det föreskrivs att utkast till avtal 
skall lämnas till den lagstiftande myndigheten.

Kommissionens förslag om att utvidga samregleringen till att omfatta viktiga ekonomiska 
sektorer (till exempel tjänster) verkar helt rimligt. Det är avgörande att kommissionen 
tillämpar det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning och framför allt att den åtar sig 
att i sina lagstiftningsförslag ange under vilka villkor och inom vilka gränser som de berörda 
parterna får sluta frivilliga avtal.

6. Metoden att ersätta direktiv med förordningar är oerhört viktig för att förenkla 
lagstiftningen eftersom den undanröjer problemet med införlivande och i hög grad bidrar till 
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att minska lagstiftningsinstrumentens volym, under förutsättning att metoden används med 
försiktighet och inte inskränker medlemsstaternas befogenheter.

7. Föredraganden har inga invändningar mot kommissionens förslag att utnyttja 
informationsteknikens hela potential. Parlamentet kan stödja både den kommande 
handlingsplanen för e-förvaltning och lagstiftningsförslagen för att tillåta användning av ny 
teknik.

8. Sammanfattningsvis bör kommissionen gratuleras till sitt åtagande att fortsätta arbetet med 
strategin för att förenkla lagstiftningen i syfte – och detta får aldrig glömmas bort – att främja 
medborgarnas intressen och effektivisera institutionerna och lagstiftningsinstrumenten.

Men kommissionen bör ta hänsyn till kommentarerna ovan och försöka vara mer noggrann 
när det gäller att förbättra förenklingsmetoderna utan att bryta mot de lagstiftningsförfaranden 
som fastställts i fördragen. Som har nämnts flera gånger tidigare kan en översyn av det 
interinstitutionella avtalet om omarbetning ge förenklingsarbetet en rejäl knuff framåt, både 
vad gäller metoder och resultat.

Slutligen anser föredraganden att det är rätt att uppmana kommissionen att med hänsyn till 
riktlinjerna ovan utan dröjsmål lämna in ett förslag om omarbetning av de interinstitutionella 
avtalen.


