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Pressmeddelande 
Luxemburg den 30 juli 2020 

”Bättre lagstiftning” måste fortsätta stå i 
centrum för EU:s lagstiftning, säger EU:s 
revisorer 
”Bättre lagstiftning” är den uppsättning principer och verktyg som kommissionen använder för att 
utveckla sin politik och utarbeta sina lagstiftningsförslag. Det har varit en viktig aspekt i EU:s 
politiska beslutsfattande i snart 20 år och är internationellt sett ett av de mest avancerade 
systemen, enligt en ny översikt från Europeiska revisionsrätten. Men mer skulle kunna göras för 
att samråda med medborgare och andra berörda parter, stärka evidensbasen för beslutsfattandet 
och främja, övervaka och verkställa genomförandet och tillämpningen av EU:s lagstiftning. 

EU:s regelverk utvecklas hela tiden i takt med att lagstiftning antas, ändras, upphävs eller upphör 
att gälla. Kommissionen föreslår lagstiftning och har även en nyckelroll i övervakningen av 
lagstiftningens tillämpning och utvärderingen av dess resultat.  

Strategin för bättre lagstiftning syftar till att säkerställa att beslutsfattandet är öppet och 
transparent, att medborgare och berörda parter kan bidra genom hela den politiska 
lagstiftningsprocessen, att EU-åtgärder baseras på evidens och förståelse av de sannolika effekterna 
samt att regelbördan för företag, enskilda medborgare och offentliga förvaltningar blir så liten som 
möjligt. Kommissionen har tillämpat principerna för bättre lagstiftning i snart 20 år. Enligt en aktuell 
OECD-studie har kommissionen inrättat ett av världens mest avancerade system för bättre 
lagstiftning. 

”Bättre lagstiftning handlar om att se till att EU:s lagstiftning är välgrundad och evidensbaserad, 
ligger rätt i tiden och präglas av öppenhet och ansvarsskyldighet”, säger Pietro Russo, den ledamot 
av Europeiska revisionsrätten som ansvarar för översikten. ”Genom den här översikten vill vi bidra 
till den offentliga debatten om hur vi kan få EU att fungera bättre. Behovet av evidensbaserad politik 
växer sig allt starkare och bättre lagstiftning måste fortsätta att stå i centrum för EU:s lagstiftning 
för att gynna våra medborgare och företag.” 

I sin översikt påminner revisorerna om att bättre lagstiftning har varit en av kommissionens 
prioriteringar sedan 2015. De noterar också att kommissionen nyligen gjort en genomgång av hur 
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väl de olika verktygen och processerna för bättre lagstiftning fungerar. Samtidigt identifierar 
revisorerna ett antal utmaningar när det gäller EU:s arbete för bättre lagstiftning:  

o Att se till att EU:s politik och lagstiftningsinitiativ underbyggs av uppgifter och evidens av 
tillräckligt hög kvalitet och aktualitet som underlag för samråd och konsekvensbedömning innan 
beslut fattas (t.ex. kvantifiera kostnaderna för och fördelarna med olika alternativ) och att säkra 
övervakning under och utvärdering av effekterna efter genomförandet av en politisk åtgärd.  

o Att ytterligare förenkla EU:s lagstiftning (t.ex. ta bort onödiga regler eller förfaranden och 
ha tydligheten för stödmottagare och myndigheter som främsta mål, särskilt genom förklarande 
dokument) och övervaka dess genomförande och tillämpning i medlemsstaterna (t.ex. använda EU-
budgeten för att se till att EU-lagstiftningen tillämpas och utveckla en övergripande 
övervakningsram med prioriteringar och riktmärken för hantering av överträdelseärenden).  

o Att göra lagstiftningsprocessen mer transparent för medborgare och andra berörda parter, 
till exempel genom att göra samråden mer synliga och tillgängliga. 

För att målen med bättre lagstiftning ska uppnås krävs också ett ändamålsenligt samarbete mellan 
kommissionen, Europaparlamentet och rådet, och därför understryker revisorerna att det är 
avgörande att medlagstiftarna agerar i enlighet med de åtaganden som gjorts i det 
interinstitutionella avtalet från 2016 för att främja ett öppet, evidensbaserat beslutsfattande. Även 
i detta avseende anser revisorerna att mer skulle kunna göras, dels för att ytterligare förbättra 
bedömningen av de ändringar som görs av medlagstiftarna, dels för att öka öppenheten kring vissa 
delar av lagstiftningsförfarandet (t.ex. trepartsdialoger och lobbyverksamhet). 

Meddelande till redaktörer  
Revisionsrättens översikt Lagstiftandet i Europeiska unionen efter nästan 20 år med strategin 
”bättre lagstiftning” finns på revisionsrättens webbplats eca.europa.eu på 23 EU-språk. I en översikt 
fastställs och presenteras fakta om ett visst ämne. En översikt är inte en revision. Den här översikten 
utgår ifrån relevanta resultat från tidigare revisioner, internationell riktmärkning, analys av allmänt 
tillgänglig information och akademisk forskning samt samråd med berörda aktörer och experter på 
området. 

Revisorerna har nyligen offentliggjort ett par rapporter inom samma område, om allmänhetens 
deltagande i EU:s lagstiftningsprocess och genomförandet av EU-rätten i praktiken. 

 
Information om revisionsrättens åtgärder med anledning av covid-19-pandemin finns här. 
 
Presskontakt för den här översikten 
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