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SUGGESTIES

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
juridische zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

De wetgeving verbeteren

1. waardeert dat de Commissie aan de hand van afzonderlijke "belangrijke zaken" blijft 
nagaan of de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid door de EU-instellingen en de 
nationale parlementen worden toegepast, hetgeen ten goede komt aan de helderheid van 
het verslag "De wetgeving verbeteren";

2. wijst erop dat de nationale parlementen krachtens het Verdrag van Lissabon een grotere 
rol dan voorheen spelen door wetgevingsvoorstellen op subsidiariteit en evenredigheid te 
toetsen, en spoort de nationale parlementen aan om ondanks de praktische problemen 
daarbij meer gebruik van hun nieuwe rechten te maken en daarbij de Conferentie van 
commissies voor EU-aangelegenheden (COSAC) als platform voor de uitwisseling van 
beproefde methoden te gebruiken;

3. bepleit in dezen dat de nationale parlementen bij het uitbrengen van een advies zoveel 
mogelijk onderscheid maken tussen de subsidiariteits- en de evenredigheidsaspecten;

4. dringt erop aan dat de EUR-Lex-databank verbeterd wordt om haar inzichtelijker en meer 
gebruikersvriendelijk voor de nationale parlementen te maken;

Slimme regelgeving

5. stelt voor dat de EU-instellingen en de lidstaten tot een vorm van overeenstemming 
trachten te komen, en die vervolgens formeel bekrachtigen, over de wijze waarop de 
normen inzake "slimme regelgeving" moeten worden toegepast;

6. wijst erop dat de administratieve lasten en regelgevingsdruk niet in bruto- maar in 
nettocijfers moeten worden uitgedrukt;

7. beklemtoont dat er niet alleen voor 2012 streefwaarden voor de verlichting van de 
administratieve lasten en regelgevingsdruk moeten worden vastgesteld maar ook voor de 
periode daarna;

8. heeft waardering voor de tot dusver door de Dienst voor effectbeoordelingen verrichte 
toetsingen van de effectbeoordelingen van de Commissie; wijst er evenwel op dat deze 
toetsingen volkomen onafhankelijk van de Commissie moeten worden uitgevoerd, ofwel 
door deze taak uit te besteden ofwel door de dienst op de juiste wijze te organiseren; stelt 
dat een en ander niet onverenigbaar is met het initiatiefrecht of de prerogatieven van de 
Commissie, maar juist de geloofwaardigheid van de beoordelingen zou verhogen;

9. wijst erop dat tijdgebrek in de parlementaire procedure er soms toe leidt dat er geen 
effectbeoordeling wordt uitgevoerd van tijdens de commissiebehandeling ingediende 
"inhoudelijke amendementen" op Commissievoorstellen; herinnert er wel aan dat het 
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Parlement en de Raad in beginsel overeen zijn gekomen dat er een aanvullende 
effectbeoordeling wordt uitgevoerd wanneer er nieuwe elementen in het wetgevingsproces 
worden ingebracht die van invloed zijn op de juridische of economische inhoud van de 
wetstekst; dringt daarom aan op een betere inzet van beoordelingen vooraf;

10. stelt dat de Commissie het bij het Verdrag van Lissabon ingevoerde burgerinitiatief niet 
als een "bijproduct" van het Verdrag moet beschouwen maar als een element van 
participerende democratie dat past in haar concept van "slimme regelgeving" omdat het 
een nieuw wetgevingsspoor opent;

11. is van oordeel dat de omzetting van EU-richtlijnen in nationale wetgeving niet alleen 
binnen de gestelde termijn zijn beslag moet krijgen maar ook voor zover mogelijk 
gesynchroniseerd moet worden teneinde effecten als concurrentieverstoring tussen de 
relevante economische spelers, "vergulding" e.d. te voorkomen.


