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Pressmeddelande 
Luxemburg den 24 maj 2018 

 
 

EU:s revisorer granskar allmänhetens deltagande i 
lagstiftningsprocessen 
Europeiska revisionsrätten genomför för närvarande en revision av allmänhetens deltagande i 
EU:s lagstiftningsprocess. Framför allt kommer vi att granska offentliga samråd med 
intressenter som Europeiska kommissionen har hållit när den utarbetat lagförslag. Revisorerna 
har i dag offentliggjort ett bakgrundsdokument om samråd med allmänheten när lagstiftning 
utarbetas med information till dem som är intresserade av ämnet. 

Innan kommissionen föreslår nya lagstiftningsinitiativ bedömer den deras potentiella 
ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser. Den samråder också med berörda parter, 
såsom medborgare, företag och andra organisationer. Revisorerna kommer att bedöma 
ändamålsenligheten, lämpligheten, insynen och öppenheten i dessa offentliga samråd med 
intressenter. 

”Offentliga samråd ska främja insyn och redovisningsskyldighet samt säkerställa en bred 
acceptans och ett brett stöd bland allmänheten för EU-initiativ”, sade Annemie Turtelboom, den 
ledamot av Europeiska revisionsrätten som ansvarar för revisionen. ”Vi kommer att granska i 
vilken mån de uppfyller dessa mål.” 

Revisorerna kommer att granska kommissionens ram för offentliga samråd och undersöka ett 
urval av dem. Rapporten ska enligt planerna offentliggöras i mitten av 2019. 

Meddelande till redaktörer 

Efter valet till Europaparlamentet 2014 antog Europeiska kommissionen en ”agenda för bättre 
lagstiftning”. Syftet med den var att se över EU:s rutiner för utarbetandet av lagstiftning och 
säkerställa att de uppfyller moderna krav och medborgarnas förväntningar på största möjliga 
insyn och omfattande samråd. Den rekommenderade också att man skulle erbjuda berörda 
medborgare och andra intressenter fler möjligheter att delta under hela livscykeln för 
utformningen och genomförandet av politiken. 

Avsikten med detta pressmeddelande är att presentera huvudbudskapen i Europeiska 
revisionsrättens bakgrundsdokument. Hela dokumentet finns på www.eca.europa.eu. 
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