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SUGGESTIES 

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de bevoegde Commissie juridische zaken 

onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. stelt vast dat het aantal in 2016 door nationale parlementen ingediende gemotiveerde 

adviezen (65) het op twee kalenderjaren na hoogste aantal is sinds de invoering van het 

subsidiariteitscontrolemechanisme in het Verdrag van Lissabon; constateert de sterke 

stijging (+713 %) in vergelijking met de acht gemotiveerde adviezen ontvangen in 

2015; erkent voorts de aanzienlijke stijging, van 350 tot 620, van het aantal door de 

Commissie ontvangen adviezen in het kader van de politieke dialoog; wijst erop dat 

deze trends naar voren zijn gekomen tegen de achtergrond van een daling van de 

wetgevende activiteit, wat ook aantoont dat de deelname van de nationale parlementen 

is geëvolueerd in vergelijking met eerdere jaren; is ingenomen met de duidelijk 

gebleken belangstelling van de nationale parlementen voor de besluitvorming van de 

EU; 

2. herinnert eraan dat subsidiariteit een grondbeginsel van federale systemen is, alsook een 

onbepaald juridisch begrip, dat bijgevolg een politieke invulling moet krijgen; 

3. is van oordeel dat het subsidiariteitsbeginsel niet kan worden gebruikt voor een 

restrictieve interpretatie van de bevoegdheden die de Unie krachtens de Verdragen zijn 

toegekend; 

4. is van mening dat iedere discussie over subsidiariteit en de controle daarvan moet 

plaatsvinden in het kader van de groeiende wens van burgers dat de Unie oplossingen 

biedt voor grote wereldwijde uitdagingen, zoals intercontinentale geldstromen, 

veiligheid, migratie en de klimaatverandering; 

5. merkt op dat in 2016 de derde gelekaartprocedure (en de eerste in de mandaatperiode 

van de huidige Commissie) is gestart in verband met de herziening van de richtlijn 

terbeschikkingstelling werknemers (Richtlijn 96/71/EG); wijst erop dat het groeiende 

bewustzijn van de rol van de nationale parlementen en een betere samenwerking 

daartussen het subsidiariteitstoezicht ex ante kan versterken; 

6. is ingenomen met het feit dat meer nationale kamers een gemotiveerd advies hebben 

uitgebracht (26 van de 41 in 2016, tegen 8 in 2015); neemt nota van het aanzienlijke 

verschil tussen de kamers actief in het kader van de politieke dialoog en gemotiveerde 

adviezen; benadrukt dat de nationale parlementen meer belangstelling blijven hebben 

voor het beïnvloeden van de inhoud van de EU-wetgeving dan voor het identificeren 

van gevallen waarin de subsidiariteit een probleem kan zijn; merkt op dat de 

bevoegdheid van de nationale parlementen om toezicht te houden op de eerbiediging 

van de beginselen van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid ook een recht 

omvat om de Europese wetgever te vragen om waar nodig op Europees niveau op te 

treden; 

7. is ingenomen met het feit dat met betrekking tot de subsidiariteits- en 
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evenredigheidsmechanismen het Parlement steeds meer en steeds vaker de rol speelt 

van gesprekspartner van en tussenpersoon tussen de nationale parlementen; is van 

mening dat het verbeteren van de dialoog op politiek niveau met de nationale 

parlementen een middel kan zijn om subsidiariteits- en evenredigheidscontroles te 

rationaliseren door een betere behandeling van de inhoudelijke kant van 

wetgevingsvoorstellen; 

8. wijst op de noodzaak om de bestaande samenwerkingsvormen te verbeteren en 

mogelijkheden te creëren om het IPEX-platform te verbeteren teneinde nationale 

parlementen bewuster te maken van hun rol bij de subsidiariteits- en 

evenredigheidscontrole, hen te helpen de informatie te verwerken die zij ontvangen in 

het kader van het systeem voor vroegtijdige waarschuwing, en hun samenwerking en 

coördinatie te verbeteren; 

9. prijst de plaatsing van subsidiariteit en evenredigheid in het hart van de Europese 

besluitvorming, zoals blijkt uit de politieke prioriteiten van de Commissie en de 

vaststelling van het pakket voor betere regelgeving; is ingenomen met de vaststelling 

van dit pakket dat ervoor zal zorgen dat de beginselen van subsidiariteit en 

evenredigheid op een meer geïntegreerde en omvattende wijze zullen worden toegepast, 

wat op zijn beurt zal bijdragen aan een hogere mate van transparantie van de 

besluitvorming van de EU; is verheugd over het feit dat de Commissie zich er op grond 

van het interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven" toe heeft verbonden de 

effectbeoordelingen van haar wetgevings- en niet-wetgevingsvoorstellen aan de 

nationale parlementen ter beschikking te stellen; herinnert eraan dat in dit akkoord ook 

de nadruk werd gelegd op de noodzaak van meer transparantie in de 

wetgevingsprocedure, alsook dat de informatie die aan de nationale parlementen wordt 

verstrekt hen in staat moet stellen om hun prerogatieven krachtens de verdragen 

volledig uit te oefenen; roept de Commissie op om de kwaliteit van haar toelichtingen 

inzake subsidiariteit en haar betrokkenheid bij de gemotiveerde adviezen te verbeteren;  

10. merkt op dat de toepassing van de agenda voor betere wetgeving de Commissie ertoe 

heeft gebracht sterkere interne instrumenten en procedures te ontwikkelen om inbreuken 

op het subsidiariteitsbeginsel te voorkomen; benadrukt dat effectbeoordelingen een 

belangrijk middel zijn om ervoor te zorgen dat de beginselen van subsidiariteit en 

evenredigheid worden nageleefd en om de verantwoordingsplicht te bevorderen; spoort 

de Commissie aan om een sterkere nadruk te leggen op subsidiariteit en evenredigheid 

bij het uitvoeren van effectbeoordelingen in het kader van de richtsnoeren inzake betere 

regelgeving; wijst met name op de rol van de Raad voor regelgevingstoetsing, en is 

verheugd dat subsidiariteit en evenredigheid nu deel uitmaken van de kwaliteitscontrole 

die deze raad uitvoert; benadrukt niettemin dat de onafhankelijkheid van de Raad voor 

regelgevingstoetsing verder kan worden versterkt;  

11. wijst opnieuw op de noodzaak om te zorgen voor een grotere flexibiliteit van het 

systeem van vroegtijdige waarschuwing, en met name van de termijn van acht weken 

voor het indienen van gemotiveerde adviezen, binnen de grenzen van de EU-Verdragen, 

en de formele verlenging van de termijn te overwegen wanneer de Verdragen worden 

gewijzigd, zodat de nationale parlementen beter voorbereid kunnen deelnemen aan het 

EU-wetgevingsproces; beklemtoont de noodzaak om ook verder te blijven nadenken 

over de invoering van een groenekaartprocedure overeenkomstig de voorstellen zoals 
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vervat in het verslag inzake de tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen 

betreffende nationale parlementen, waarbij de nationale parlementen met redenen 

omklede adviezen kunnen indienen bij de Commissie met als doel het Europees beleid 

positief te beïnvloeden; is van mening dat dit een positief en constructief instrument kan 

zijn om de betrokkenheid van de nationale parlementen bij het wetgevingsproces van de 

EU te vergroten; 

12. is teleurgesteld over sommige antwoorden van de Commissie aan de nationale 

parlementen in de gevallen waarin gele kaarten zijn gegeven; is van mening dat het 

noodzakelijk is dat de Commissie uitvoerig ingaat op alle bezwaren die door de 

nationale parlementen worden aangevoerd; onderstreept hoe belangrijk het is om de 

noodzaak van wetgevingsinitiatieven en de effecten daarvan voldoende toe te lichten, en 

met name de economische, sociale en milieueffecten, met inachtneming van de 

beginselen van subsidiariteit en evenredigheid; 

13. merkt de oprichting op van de taskforce Subsidiariteit, evenredigheid en "minder, maar 

efficiënter"; houdt er rekening mee dat de taskforce alle beleidsgebieden kritisch zal 

onderzoeken om ervoor te zorgen dat de EU alleen optreedt wanneer dit een 

toegevoegde waarde heeft; verzoekt de Commissie om de beoogde bevoegdheden en 

werkwijze nader te specificeren; kijkt uit naar het verslag van de taskforce, dat op 15 

juli 2018 wordt verwacht, waarin aanbevelingen moeten worden gedaan over hoe de 

Europese Unie beter rekening kan houden met de beginselen van subsidiariteit en 

evenredigheid, in verband met zowel de toekenning als de uitoefening van haar 

bevoegdheden, alsook om manieren vast te stellen waarop regionale en lokale 

overheden beter bij de EU-beleidsvorming betrokken kunnen worden; is van mening dat 

dit initiatief kan helpen om vast te stellen wanneer bepaalde acties op toereikende en 

doeltreffendere wijze kunnen worden verwezenlijkt door de Unie, de lidstaten en 

regionale overheden; spreekt de hoop uit dat de voorstellen die in dit kader worden 

gedaan spoedig door de Commissie zullen worden uitgevoerd; 

14. spoort de nationale parlementen ertoe aan advies uit te brengen inzake 

Commissievoorstellen, die te allen tijde beschikbaar zijn voor raadpleging op de interne 

databank Connect; dringt er bij de nationale en regionale parlementen op aan hun 

betrekkingen met het Comité van de Regio’s, dat een groep van deskundigen heeft om 

de wetgevingsvoorstellen in het licht van de beginselen van subsidiariteit en 

evenredigheid te analyseren, verder te ontwikkelen; is van oordeel dat een op 

interparlementaire samenwerking gebaseerd informeel mechanisme kan bijdragen tot 

versterking van de politieke dialoog met de nationale parlementen; 

15. benadrukt dat voor de vaststelling van rechtshandelingen een grote meerderheid in de 

Raad – samengesteld uit de nationale ministers van alle lidstaten, die politieke 

verantwoording verschuldigd zijn aan hun nationale parlementen – vereist is; 

16. is ingenomen met de verwijzing naar subsidiariteit in de Verklaring van Rome van 25 

maart 2017; is van mening dat subsidiariteit een prominente plaats moet innemen in de 

discussie over de toekomst van de EU.  
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