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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over betere wetgeving, subsidiariteit en proportionaliteit en slimme regelgeving
(2011/2029(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het Interinstitutioneel Akkoord "Beter wetgeven"1,

– onder verwijzing naar zijn standpunt van 15 december 2010 over het voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement en de Raad over het burgerinitiatief2,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 9 februari 2010 over een herzien kaderakkoord 
tussen het Parlement en de Commissie voor de volgende zittingsperiode3,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 9 september 2010 over "De wetgeving 
verbeteren" overeenkomstig artikel 9 van het Protocol betreffende de toepassing van de 
beginselen van subsidiariteit en evenredigheid (vijftiende jaarverslag van de Commissie)4,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 25 november 2010 over het 26ste jaarlijkse 
verslag over de controle op de toepassing van het gemeenschapsrecht5,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van xx mei 2011 over het garanderen van 
onafhankelijke effectbeoordelingen6,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van xx juli 2011 over het 27ste jaarlijkse verslag van 
de Commissie over de controle op de toepassing van het EU-recht7,

– gezien de "Politieke richtsnoeren voor de volgende Commissie" van 3 september 2009, 
opgesteld door de voorzitter van de Commissie,

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Slimme regelgeving in de Europese 
Unie" (COM(2010)0543),

– gezien het verslag van de Commissie over subsidiariteit en evenredigheid (Zeventiende 
verslag "De wetgeving verbeteren" 2009) (COM(2010)0547),

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Derde strategische evaluatie op het 
gebied van betere regelgeving in de Europese Unie" (COM(2009)0015),

– gezien het werkdocument van de Commissie getiteld "De administratieve lasten in de 
Europese Unie verlagen – Voortgangsverslag 2008 en vooruitzichten voor 2009" 
(COM(2009)0016),

                                               
1 PB C 321 van 31.12.2003, blz. 1.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0480.
3 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0009.
4 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0311.
5 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0437.
6 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0xxx.
7 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0xxx.
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– gezien het werkdocument van de Commissie getiteld "Derde voortgangsverslag over de 
strategie voor de vereenvoudiging van de regelgeving" (COM(2009)0017),

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Actieprogramma ter vermindering van 
de administratieve lasten in de EU - Sectorale plannen ter vermindering van de lasten en 
acties in 2009" (COM(2009)0544),

– gezien het verslag van 17 september 2009 van de Groep van onafhankelijke 
belanghebbenden op hoog niveau inzake de administratieve lasten,

– gezien de conclusies van de Raad Mededinging van xx mei 2011 over slimme 
regelgeving,

– gezien het verslag getiteld "Smart Regulation: A cleaner, fairer and more competitive 
EU", dat in 2010 werd gepresenteerd door de regeringen van Denemarken, Nederland en 
het Verenigd Koninkrijk,

– gezien de brochure getiteld "Let's choose growth – Why we need reform to unlock 
Europe's potential", die in 2011 werd uitgegeven door de regering van het Verenigd 
Koninkrijk,

– gezien de brief van 18 maart 2011 van negen staatshoofden en regeringsleiders van de 
lidstaten aan de voorzitters van de Raad en de Commissie met als onderwerp "Getting 
Europe growing",

– gelet op artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie juridische zaken en de adviezen van de Commissie 
interne markt en consumentenbescherming en de Commissie constitutionele zaken (A7-
0000/2011),

A. overwegende dat de agenda voor slimme regelgeving werd ingevoerd als deel van de 
Europa 2020-strategie, die tot doel heeft tegen het jaar 2020 te komen tot "slimme, 
duurzame en inclusieve groei", in de eerste plaats door de vermindering van 
administratieve lasten voor bedrijven door middel van een betere kwaliteit en 
vereenvoudiging van de bestaande Europese regelgeving,

B. overwegende dat een correcte toepassing van de beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid onontbeerlijk is voor een goede werking van de Europese Unie en om 
ervoor te kunnen zorgen dat de werkzaamheden van haar instellingen beantwoorden aan 
de verwachtingen van burgers, op de interne markt opererende ondernemingen en 
nationale en lokale overheden, en dat besluiten zo dicht mogelijk bij de burger worden 
genomen,

C. overwegende dat de kwestie van slimme regelgeving niet alleen binnen de context van het 
wetgevingsprogramma van de Commissie moet worden beschouwd, maar ook in ruimere 
zin, die verband houdt met de voortgezette uitvoering van de nieuwe aspecten van het 
Verdrag van Lissabon die een invloed hebben op de wetgevende procedures,
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D. overwegende dat het Verdrag van Lissabon tot doel had het machtsevenwicht tussen de 
Europese instellingen te herstellen, en dat het Parlement erdoor op gelijke voet is geplaatst 
met de Raad voor wat regelgeving betreft krachtens de gewone wetgevingsprocedure,

E. overwegende dat raadpleging van alle belanghebbenden, met name kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo's), bij de voorbereiding van de ontwerpwetgeving, met inbegrip van 
effectbeoordelingen, van fundamenteel belang is,

F. overwegende dat het programma ter vermindering van de administratieve lasten als gevolg 
van de EU-regelgeving, dat sinds 2005 loopt, tot doel heeft de lasten tegen 2012 met 25% 
te verminderen, wat overeen zou komen met een verhoging van het BBP met 1,4%, 

G. overwegende dat, hoewel de Commissie maatregelen heeft voorgesteld om de 
administratieve lasten te verminderen die verder gaan dan het streefcijfer, het Parlement 
en de Raad nog steeds voorafgaande maatregelen moeten goedkeuren die 
overeenstemmen met ongeveer een kwart van de beoogde 25%,

H. overwegende dat de nulmeting van de administratieve kosten gebaseerd op het 
zogenaamde standaardkostenmodel een essentieel onderdeel van dit programma is,

I. overwegende dat herschikking en codering, twee technieken die instaan voor de 
vereenvoudiging en codificatie van de bestaande wetgeving, de uitgevoerde wijzigingen 
leesbaarder maken en voor cohesie zorgen,

J. overwegende dat een juiste en tijdige tenuitvoerlegging door de lidstaten van groot belang 
is waar het gaat om de EU-richtlijnen, evenals het nog steeds actuele probleem van 
"vergulding" van wetgeving (invoering van verplichtingen die verder gaan dan de 
Europese wetgeving verlangt),

K. overwegende dat afwijkingen veroorzaakt door een verschillende tenuitvoerlegging 
zorgen voor grote uitdagingen voor de efficiënte en effectieve werking van de interne 
markt, en ertoe leiden dat drie groepen lidstaten ontstaan, bestaande uit lidstaten 
gekenmerkt door onjuiste tenuitvoerlegging, onvolledige tenuitvoerlegging of 
onnauwkeurige tenuitvoerlegging, waardoor Europese ondernemingen en consumenten 
worden benadeeld, wat ten koste gaat van verdere groei,

L. overwegende dat de "kmo-toets" werd ingevoerd in het kader van de Small Business Act, 
maar tot dusver slechts in een zeer beperkt aantal van de mogelijke gevallen werd 
toegepast,

M. overwegende dat de vice-voorzitter van de Commissie, de heer Maroš Šefčovič, tijdens de 
gedachtewisseling in de vergadering van de Commissie juridische zaken van 27 januari 
2011 heeft verklaard zich met kracht te zullen inzetten voor de agenda voor slimme 
regelgeving, 

Algemene opmerkingen

1. benadrukt dat het noodzakelijk is eenvoudige en duidelijke wetgeving op te stellen die 
toegankelijk en gemakkelijk te begrijpen is;
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2. benadrukt met klem dat het nodig is dat terdege rekening wordt gehouden met de agenda 
voor slimme regelgeving in elk stadium van het wetgevingsproces, van de aanvankelijke 
formulering tot de uitvoering en beoordeling;

3. wijst erop dat alle Europese institutionele actoren een rol spelen bij de bevordering en de 
opstelling van betere regelgeving, in overeenstemming met de beginselen en richtsnoeren 
die zijn opgenomen in de agenda voor slimme regelgeving en het Interinstitutioneel 
Akkoord "Beter wetgeven"; is van mening dat door alle betrokken partijen blijk moet 
worden gegeven van een hernieuwde gehechtheid aan deze beginselen;

4. dringt er bij de komende voorzitterschappen en de Commissie op aan het proces van 
heronderhandeling van het Interinstitutioneel Akkoord "Beter wetgeven" op te starten; 
wijst op de punten in zijn resolutie van 9 februari 2010 betreffende het Kaderakkoord over 
de betrekkingen tussen het Parlement en de Commissie die kenmerkend zijn voor deze 
kwestie, met name de gezamenlijke toezegging van beide instellingen om 
overeenstemming te bereiken over wezenlijke veranderingen bij de voorbereidingen voor 
toekomstige onderhandelingen met de Raad van Ministers inzake de aanpassing van het 
Interinstitutioneel Akkoord "Beter wetgeven" aan de nieuwe bepalingen van het Verdrag 
van Lissabon;

Vermindering van administratieve lasten en zorgen voor een correcte tenuitvoerlegging

5. spreekt zijn bezorgdheid uit over de mogelijkheid dat de doelstelling in het kader van het 
programma voor de vermindering van de administratieve lasten om deze lasten tegen 2012 
met 25 % te verminderen niet zal worden bereikt, gedeeltelijk omdat het Parlement en de 
Raad niet bereid zijn de voorgestelde maatregelen te overwegen en goed te keuren; wijst 
in dit opzicht op het feit dat het nuttig kan zijn meer beroep te doen op versnelde 
procedures om deze voorstellen aan te nemen; verbindt zich ertoe wetgevingsvoorstellen 
met betrekking tot dergelijke maatregelen snel te behandelen en roept de Raad op al het 
mogelijke te doen om ervoor te zorgen dat de in het kader van het programma 
geïdentificeerde maatregelen ter vermindering van de administratieve lasten worden 
goedgekeurd; 

6. spoort de Groep van onafhankelijke belanghebbenden op hoog niveau inzake de 
administratieve lasten aan een dialoog op te starten met kmo's uit heel Europa om te 
identificeren welke obstakels volgens hen het meest de handel met andere lidstaten binnen 
de interne markt belemmeren, en maatregelen voor te stellen om deze obstakels voor meer 
groei weg te werken of te verkleinen;

7. benadrukt dat het nodig is het programma na 2012 voort te zetten om de ambtstermijn van 
de huidige Commissie te omvatten, met een ambitieuzer streefcijfer en een uitgebreide 
opdracht, om toe te laten dat het programma verder gaat dan enkel administratieve lasten 
en om regelgevingslasten en kosten die voortvloeien uit het geheel van EU-regelgeving 
aan te pakken, met inbegrip van door regelgeving veroorzaakte "overlast"; 

8. wijst erop dat de bestaande en toekomstige programma's voor vermindering van de lasten 
slechts kunnen slagen als de Commissie actief gaat samenwerken met de lidstaten om 
interpretatieverschillen en zogenaamde "vergulding" van de wetgeving (de toevoeging van 
strengere vereisten aan de nationale uitvoeringswetgeving die niet voortvloeien uit het 
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EU-recht) te vermijden;

9. roept de Commissie en de lidstaten op meer informatie op te nemen in de 
rapportageverplichtingen na de tenuitvoerlegging van specifieke regelgeving, om het 
probleem van "vergulding" aan te pakken; is van mening dat de tegenstrijdigheden 
aanzienlijk kunnen worden verminderd indien voor de lidstaten de verplichting zou gelden 
met redenen omklede adviezen te verstrekken om hun beslissing uit te leggen verder te 
gaan dan de in de uit te voeren richtlijnen opgenomen normen; 

10. spoort de Commissie aan door te gaan met de uitvoering van sectorale 
planningsmaatregelen ter vermindering van de administratieve lasten; 

Beleidsformulering

11. roept de Commissie op beter gebruik te maken van witboeken waarin ontwerpwetgeving 
ter overweging wordt voorgesteld; is van mening dat dit ervoor zou zorgen dat voorstellen 
minder frequent aanzienlijk, of zelfs volledig, herzien moeten worden in de loop van het 
wetgevingsproces; is verder van mening dat dit gunstig zou zijn voor de beoordeling van 
de proportionaliteit van voorgestelde wetgeving, die vaak wordt bemoeilijkt door het feit 
dat slechts ontwerpen van voorstellen worden gepresenteerd in de vorm van groenboeken;

12. is verheugd over het engagement van de Commissie om haar raadplegingsprocedures te 
herzien, en steunt het genomen besluit om de minimumperiode voor raadpleging uit te 
breiden tot 12 weken; benadrukt echter dat het nodig is te zorgen voor een grotere 
betrokkenheid van alle belanghebbenden en is van mening dat de Commissie manieren 
kan verkennen om inclusieve bewustmakingsprocedures in te voeren; is van oordeel dat in 
het kader van dergelijke procedures nationale en Europese belanghebbenden kunnen 
worden geïdentificeerd die relevant zijn voor bepaalde beleidsterreinen en voorstellen en 
ernaar kan worden gestreefd hen rechtstreeks te betrekken bij het raadplegingsproces;

13. is van mening dat de huidige asymmetrische methoden en vormen van raadpleging geen 
antwoorden van alle betrokken belanghebbenden aanmoedigen; wijst erop dat 
respondenten vaak ontevreden zijn met de vorm en inhoud van online vragenlijsten; is van 
oordeel dat een gemeenschappelijke aanpak met inbegrip van een standaardformulier voor 
reacties op raadplegingen voor vereenvoudiging zou kunnen zorgen voor respondenten en 
zou kunnen leiden tot de ontvangst van een meer gedetailleerde en onderbouwde reeks 
antwoorden, die de verscheidenheid aan mogelijke beleidskwesties en –opties dekt die aan 
bod komen in de raadpleging;

14. uit zijn bezorgdheid over de toenemende complexiteit van de raadplegingsdocumenten, en 
is van mening dat inspanning moeten worden geleverd, met inbegrip van een groter 
gebruik van witboeken, om deze documenten te vereenvoudigen, om op die manier de 
relevante belanghebbenden aan te moedigen te reageren en hen hierbij te helpen, terwijl 
de toegankelijkheid voor burgers van deze documenten tegelijkertijd wordt verhoogd; stelt 
de Commissie voor te onderzoeken of een "duidelijkheidstoets" kan worden ingevoerd om 
ervoor te zorgen dat raadplegingsdocumenten eenvoudig te verstaan zijn en er makkelijk 
op kan worden geantwoord;

15. benadrukt dat het belangrijk is de onafhankelijkheid en geloofwaardigheid van de 
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uitgevoerde analyses in het kader van de effectbeoordelingen van de Commissie te 
waarborgen om de algemene doelstellingen van de agenda voor slimme regelgeving veilig 
te stellen, en herhaalt het standpunt dat het Parlement heeft uitgedrukt in zijn resolutie van 
xx mei 2011 over deze kwestie; 

16. zegt zijn krachtige steun toe aan het voorstel om ervoor te zorgen dat wanneer nieuwe 
wetten zorgen voor kosten voor bedrijven, er gelijkwaardige kostcompensaties moeten 
worden geïdentificeerd, waardoor de regelgevingslast elders wordt verminderd; is van 
mening dat dit een wezenlijk onderdeel is van toekomstige programma's ter vermindering 
van obstakels en ter verbetering van het gehele regelgevingskader voor bedrijven; 

17. verzoekt de Commissie bij het opstellen van nieuwe regelgeving het grootste belang te 
hechten aan de mogelijke impact ervan op kmo's; vraagt de Commissie ernaar te streven 
kmo's vrij te stellen van regelgeving wanneer de bepalingen hen onevenredig zwaar 
zouden treffen en er geen krachtige reden bestaat om hen op te nemen in het 
toepassingsgebied van de wetgeving; is er ten stelligste van overtuigd dat dergelijke 
mitigerende bepalingen een positieve invloed kunnen hebben op de uitvoering en 
bruikbaarheid van regelgeving, met name voor kmo's; 

18. is in dit opzicht van mening dat de met de Small Business Act ingevoerde "kmo-toets" 
hierbij een belangrijke rol kan spelen, en verwacht dat de Commissie ten volle 
gebruikmaakt van deze toets; benadrukt dat het nodig is dat de Commissie ervoor zorgt 
dat de "kmo-toets" op een consistente manier wordt toegepast in al haar directoraten, en 
spoort de lidstaten aan gelijkaardige overwegingen op te nemen in hun nationale 
besluitvormingsprocessen;

Vereenvoudiging en evaluatie achteraf

19. vestigt de aandacht op zijn herhaalde oproep ervoor te zorgen dat richtlijnen op een 
systematische manier een bindende vereiste bevatten voor de lidstaten om een 
gedetailleerde concordantietabel op te stellen bij de omzetting van richtlijnen in nationaal 
recht; benadrukt bovendien zijn standpunt dat verslagen niet mogen worden opgenomen in 
de ontwerpagenda van de plenaire vergadering indien dergelijke concordantietabellen 
ontbreken;

20. onderstreept dat de methode van herschikking steeds moet worden gebruikt bij wijziging 
van de wetgeving; erkent en respecteert tevens de rechten van de Commissie in het 
wetgevingsproces; 

21. is verheugd over het toegenomen gebruik van evaluaties achteraf van toegepaste 
wetgeving; benadrukt echter dat dergelijke evaluaties moeten worden gebruikt voor alle 
wetgeving, en niet enkel voor belangrijke sectoren; merkt in dit opzicht op dat 
gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen eveneens moeten worden 
geëvalueerd; verzoekt de Commissie de evaluaties achteraf uit te breiden tot alle 
beleidsterreinen, en is van mening dat "beëindigingsbepalingen" om te zorgen voor de 
uitvoering van herzieningen een nuttige manier kunnen zijn om te waarborgen dat 
verordeningen die van kracht zijn nodig en evenredig zijn;

Zorgen voor leiderschap en blijvende waakzaamheid
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22. is verheugd over de persoonlijke steun die de voorzitter van de Commissie heeft 
uitgesproken voor de agenda voor slimme regelgeving; is van mening dat de kwestie 
voldoende belangrijk is om waar politiek leiderschap te vereisen van de Commissie om 
ervoor te zorgen dat deze kwestie hoog op de politieke agenda blijft, en stelt in dit opzicht 
voor de agenda op te nemen als belangrijk onderdeel van de portefeuille van een van de 
commissarissen; merkt op dat het Parlement op zijn beurt manieren moet onderzoeken om 
het belang dat binnen zijn commissies wordt gehecht aan betere wetgeving te verhogen, 
en is van mening dat verder moet worden overwogen of gebruik moet worden gemaakt 
van vergaderingen tussen commissies om deze kwestie aan te pakken;

23. verbindt zich ertoe waakzaam te blijven bij het houden van toezicht op de uitvoering door 
de Commissie van de agenda voor slimme regelgeving, en ziet uit naar het 
voortgangsverslag dat gepland is voor de tweede helft van 2012; 

24. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
de nationale parlementen.
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TOELICHTING

Algemene opmerkingen

De mededeling over slimme regelgeving bouwt voort op de conclusies van het 
voorzitterschap naar aanleiding van de voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad in 2007 
over de hernieuwde Lissabonstrategie voor groei en werkgelegenheid en de "Politieke 
richtsnoeren voor de volgende Commissie" van Commissievoorzitter Barroso, waarin werd 
voorgesteld de Lissabonstrategie om te vormen tot EU 2020-strategie, waarbij de nadruk 
moest komen te liggen op concurrentievermogen en verminderde administratieve lasten door 
middel van slimme regelgeving, om zo de markten te laten werken voor de mensen. Ook werd 
de aandacht duidelijk toegespitst op openbare raadplegingen, effectbeoordelingen, de 
comitéprocedure en de vereenvoudiging van bestaande wetgeving.

Hoewel dit alles op het eerste gezicht zou kunnen worden omschreven als niet meer dan een 
nieuwe verpakking voor de bestaande agenda voor betere regelgeving, moet het hoger op de 
agenda plaatsen van deze kwesties worden toegejuicht. Het Parlement moet nu, samen met de 
andere Europese instellingen en de lidstaten, zijn deel doen om ervoor te zorgen dat het 
hierdoor gecreëerde positieve klimaat behouden blijft en dat de activiteiten op alle relevante 
terreinen worden geïntensiveerd. 

Nationale parlementen

Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009 spelen de 
nationale parlementen een grotere rol bij het waarborgen van het beginsel van subsidiariteit. 
Hoewel tot dusver reeds een aanzienlijk aantal bijdragen en met redenen omklede adviezen is 
ontvangen, worden de exacte modaliteiten van deze vernieuwing, en met name het 
toepassingsgebied en de inhoud van de bijdragen, nog steeds uitgewerkt en gekalibreerd.

De mededeling van de Commissie over subsidiariteit en proportionaliteit heeft betrekking op 
het jaar 2009. De door het Verdrag van Lissabon geïntroduceerde vernieuwing was dus 
slechts een maand van de periode in kwestie van kracht. Het Parlement heeft tot dusver echter 
300 bijdragen van nationale parlementen ontvangen, en het zou dan ook gepast zijn dat het 
deze kans aangrijpt om zich uit te spreken over de effectieve werking van de systemen die 
binnen het Parlement opgezet zijn om om te gaan met deze vernieuwing en om eventuele 
tekortkomingen te identificeren en verbeteringen voor te stellen.  

Vermindering van administratieve lasten en zorgen voor een correcte tenuitvoerlegging

Het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat de doelstelling van het programma voor de vermindering 
van de administratieve lasten om deze lasten tegen 2012 met 25 % te verminderen zal worden 
bereikt zonder meer engagement en actie. De reeds genomen maatregelen dienen dan ook te 
worden versterkt en het ambitieniveau moet worden verdubbeld. Alle betrokken 
belanghebbenden moeten meer inspanningen leveren, niet alleen om de doelstelling van 25 % 
te bereiken, maar eveneens om de regelgevingskosten verder te verminderen tijdens de 
huidige ambtstermijn van de Commissie en ook na 2014. 



PR\857812NL.doc 11/11 PE458.789v01-00

NL

Interpretatieverschillen en "vergulding" van wetgeving zijn belangrijke kwesties die 
aangepakt moeten worden, in de eerste plaats door de lidstaten zelf bij de tenuitvoerlegging en 
omzetting van Europese wetgeving, maar eveneens door de Commissie, als hoedster van de 
Verdragen. De lidstaten moeten daarom verplicht worden hun beslissing te rechtvaardigen om 
strengere vereisten in te voeren in hun nationale wetgeving die verder gaan dan de normen die 
zijn opgenomen in de EU-wetgeving die ten uitvoer wordt gelegd.

Beleidsformulering

Voorstellen voor EU-wetgeving moeten worden voorafgegaan door een voorbereidingsfase, 
waarbij de presentatie door de Commissie van een witboek en het voeren van omvattende en 
inclusieve raadplegingen en effectbeoordelingen verplicht dienen te worden gesteld. Er dient 
steeds rekening te worden gehouden met de gevolgen voor kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo's), aangezien zij meer overstelpt worden door wettelijke eisen dan 
grotere ondernemingen.

Vereenvoudiging en evaluatie achteraf

Nogmaals dient te worden herhaald dat concordantietabellen nodig zijn bij de omzetting van 
richtlijnen door de lidstaten, en het Parlement dient zich innovatief op te stellen bij het 
bedenken van stimulansen om ervoor te zorgen dat dergelijke tabellen worden aangeleverd 
voor elk wetgevingsbesluit.

Het vereenvoudigingsprogramma van de Commissie dient meer gericht te zijn op de 
herschikkingstechniek, en het is belangrijk dat ervoor wordt gezorgd dat bestaande 
regelgeving voortdurend wordt geëvalueerd om te beoordelen of deze regelgeving moet 
worden vereenvoudigd, of, in voorkomend geval, ingetrokken.

Zorgen voor leiderschap en blijvende waakzaamheid

Echt politiek leiderschap is vereist van alle instellingen en de lidstaten om de agenda voor 
slimme regelgeving te versterken, maar de Commissie speelt een doorslaggevende rol bij het 
verzekeren dat deze kwestie hoog op de politieke agenda blijft. Een commissaris dient 
bevoegd te zijn voor deze kwestie, die het belangrijkste onderdeel van zijn portefeuille moet 
vormen. 

Het Parlement moet tegelijkertijd manieren onderzoeken om zijn engagement voor slimme 
regelgeving te verhogen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van vergaderingen tussen 
commissies.

In de tweede helft van 2012 zal de Commissie een voortgangsverslag uitbrengen over de 
agenda voor slimme regelgeving. Het Parlement dient elk aspect van deze kwestie van nabij te 
volgen.


