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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie juridische zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. wijst er met nadruk op dat lering moet worden getrokken uit de evaluatie achteraf van 
bestaande wetgeving en van een analyse van de ter zake dienende jurisprudentie van het 
HvJ, en dat er, alvorens er nieuwe wetgeving wordt voorgesteld, een behoorlijke 
gedachtewisseling plaats moet hebben over de strategische keuzes die op een bepaald 
beleidsgebied beschikbaar zijn;

2. wijst op de noodzaak van grondige effectbeoordelingen als voorwaarde voor 
hoogwaardige wetgeving en correcte omzetting, toepassing en handhaving;

3. wijst erop dat de Commissie, wil een effectbeoordeling objectief zijn, stelselmatig alle 
belanghebbende partijen moet raadplegen, met inbegrip van MKB en organisaties voor 
consumentenbescherming ;

4. beschouwt de effectbeoordeling als een “levend document” dat deel vormt van het 
wetgevingsproces; wijst erop dat voldoende soepelheid gewaarborgd moet zijn, zodat 
tijdens het wetgevingsproces aanvullende effectbeoordelingen kunnen worden uitgevoerd;

5. verzoekt de Commissie erop toe te zien dat rekening wordt gehouden met eisen op het 
gebied van consumentenbescherming  door ervoor te zorgen dat in het kader van 
effectbeoordelingen wordt nagegaan welke gevolgen voorstellen kunnen hebben voor 
consumenten, en welke gevolgen zij zullen hebben voor economie, maatschappij en 
milieu;  

6. verzoekt de Commissie met klem ervoor te zorgen dat effectbeoordelingen een zinnige 
beoordeling bevatten van de maatschappelijke gevolgen van voorstellen;

7. spreekt er zijn waardering voor uit dat de nieuwe richtsnoeren van de Commissie voor 
effectbeoordelingen de toezegging bevatten dat de gevolgen worden onderzocht die 
voorstellen kunnen hebben voor het MKB;

8. wijst er met nadruk op dat de werkzaamheden van het Comité voor effectbeoordeling 
moeten worden verbeterd door erop toe te zien dat uit alle betrokken beleidssectoren 
deskundigen van de Commissie, alsook het Europees Parlement, vertegenwoordigd zijn;

9. moedigt al zijn commissies aan alvorens een wetgevingsvoorstel te overwegen, met de 
Commissie een diepgaand gesprek te voeren over de effectbeoordeling.


