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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie juridische zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. onderstreept dat de Dienst effectbeoordelingen (IAB) van de Commissie, die bestaat uit 
zelfstandige, niet bij het dagelijks bestuur betrokken leden die verantwoording 
verschuldigd zijn aan en benoemd worden door het Europees Parlement, onafhankelijk 
dient te zijn van de Europese Commissie; 

2. is van mening dat de IAB in staat moet worden gesteld om ten behoeve van 
effectbeoordelingen (EB’s) opgemaakte kostenberekeningen te verifiëren en zelf 
onafhankelijke kostencalculaties uit te voeren, waar nodig met de hulp van onafhankelijke 
deskundigen;

3. is van mening dat er voor elk wetgevingsvoorstel stelselmatig een EB moet worden 
uitgevoerd en roept de Commissie ertoe op om in de uitzonderlijke gevallen waarin geen 
EB kan worden uitgevoerd, altijd een met redenen omklede verklaring te geven waarom 
dat zo is;

4. pleit ervoor dat in elke EB een afweging wordt gemaakt van potentiële 
beleidsalternatieven en dringt er bij de Commissie op aan een mechanisme in te stellen ter 
bevordering van de interinstitutionele samenwerking op dit gebied;

5. onderstreept dat EB’s in de loop van het besluitvormingsproces moeten worden 
bijgewerkt en met name aangepast wanneer er in het oorspronkelijk door de Commissie 
gedane wetgevingsvoorstel substantiële veranderingen worden doorgevoerd, en dat de 
aangepaste versie vóór de definitieve stemming in het Parlement beschikbaar dient te zijn;

6. benadrukt dat de administratieve formaliteiten die uit hoofde van nieuwe wetgeving aan 
bedrijfsleven en overheid worden opgelegd een van de kernelementen moeten zijn die bij 
EB’s moeten worden geëvalueerd, en dat de daaraan verbonden administratieve en 
nalevingskosten zo mogelijk dienen te worden gekwantificeerd; dringt erop aan dat de 
gevolgen van nieuwe regelgeving voor het bedrijfsleven grondig worden geëvalueerd en 
dat er consequent een mkb-toets wordt uitgevoerd ter beoordeling van het effect van 
nieuwe regelgeving voor met name kleine en middelgrote bedrijven;

7. is van mening dat de ter bepaling van de door de IAB te hanteren 
effectbeoordelingsprocedures gebezigde methodiek geregeld wordt geëvalueerd door een 
onafhankelijke instantie zoals de Rekenkamer; dringt erop aan dat er evaluaties achteraf 
worden uitgevoerd om te kunnen bepalen of het gevoerde beleid effectief is geweest en 
om de voor EB’s gebezigde methodiek te optimaliseren.


