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SUGGESTIES

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

1. onderstreept dat het recht om bij het Europees Parlement een verzoekschrift in te dienen 
een van de essentiële pijlers van het Europese burgerschap is en instrumenten biedt voor 
grotere participatie van de bevolking in de besluitvorming van de Europese Unie, en 
vestigt tegen deze achtergrond de nadruk op de cruciale rol van de Commissie 
verzoekschriften als doeltreffende schakel tussen de burger, het Parlement en de 
Commissie;

2. verzoekt de Europese Commissie de rol van verzoekschriften bij het toezicht op de 
toepassing van de EU-wetgeving te erkennen en wijst erop dat verzoekschriften vaak een 
eerste signaal vormen van problemen die verband houden met een incorrecte toepassing 
van EU-wetgeving;

3. herhaalt zijn eerder geuite wens dat aan de Commissie verzoekschriften duidelijke 
informatie wordt verstrekt over de stadia die zijn bereikt in inbreukprocedures welke ook 
onder nog niet afgesloten verzoekschriften vallen;

4. wijst op het grote aantal ontvangen verzoekschriften betreffende aangelegenheden in 
verband met de economische en maatschappelijke crisis en de bezuinigingsmaatregelen, 
die de sociale rechten van de burger dreigen te ondermijnen, en herinnert eraan dat Europa 
de burger voorop moet stellen en zich voor het welzijn van de burgers moet inzetten;

5. is van mening dat de EU-wetgeving in het licht van de huidige economische situatie nog 
doeltreffender en efficiënter moet zijn, voordelen tegen zo gering mogelijke kosten moet 
opleveren en de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid ten volle in aanmerking 
moet nemen;

6. onderstreept dat wanbeheer van een overheidssector leidt tot steeds grotere lasten voor de 
burgers; dringt daarom bij de Commissie en de lidstaten aan op meer inspanningen om het 
beheer van deze sector te verbeteren en de kosten te drukken;

7. wijst er nadrukkelijk op dat burgers, bedrijven en andere belanghebbenden eenvoudige en 
voorspelbare regelgeving willen; merkt op dat excessieve regelgeving het 
concurrentievermogen aantast en de groei van de economie vertraagt; pleit derhalve voor 
terugdringing van de bureaucratie en administratieve rompslomp en roept de Commissie 
op vast te stellen op welke wetgevingsterreinen de kosten in verband met regelgeving 
kunnen worden teruggedrongen;

8. dringt er bij de lidstaten op aan onnodige administratieve voorschriften en lasten voor
bedrijven te vermijden; de lidstaten dienen duidelijk te identificeren wat verplichte 
voorschriften uit de EU-wetgeving zijn en wat uitvoeringsmaatregelen zijn die door de 
parlementen op nationaal niveau worden voorgesteld, en zij moeten duidelijkheid 
verschaffen omtrent bijkomende (niet in de EU-wetgeving vermelde) bepalingen;



PE513.298v04-00 4/5 PA\1007189NL.doc

NL

9. is van mening dat de lidstaten bij het omzetten van EU-wetgeving in nationale wet- en 
regelgeving hetzij de bepalingen van richtlijnen letterlijk moeten overnemen, hetzij 
moeten toelichten waarom zij het nodig achten omzetbare bepalingen verder uit te breiden 
dan volgens de minimumeisen van de EU-wetgeving nodig is;

10. wijst erop dat een van de grootste hindernissen voor de lidstaten de formele juridische 
vereisten zijn die in de fasen van het ontwerpen, opstellen, plannen of goedkeuren van 
wetgevingshandelingen gelden; merkt op dat de omzetting van EU-wetgeving nog verdere 
vertraging oploopt als de samenstelling van de regering tijdens een van deze fasen 
verandert; daarnaast kunnen er problemen ontstaan als gevolg van een gebrek aan 
coördinatie of samenwerking tussen de afdelingen van administratieve instellingen die 
verantwoordelijk zijn voor de omzetting van bepalingen uit richtlijnen;

11. verzoekt om een gedetailleerde evaluatie van de werkelijke kosten en baten van de 
klachtenmechanismen (EU Pilot, Solvit, enz.);

12. onderstreept dat de eerste experimentele fase van EU Pilot is afgerond en dat het nu een 
beproefde werkmethode is, die de Commissie, de bij het project betrokken lidstaten en de 
burgers in staat stelt de noodzakelijke resultaten te boeken; stelt vast dat het gebrek aan 
betrokkenheid van indieners van klachten bij het EU Pilot-project en het gebrek aan 
publieke toegang tot documenten in EU Pilot als belangrijkste manco van dit instrument 
wordt beschouwd, en dat er daarom duidelijke regels omtrent de participatie van indieners 
van klachten moeten worden vastgesteld door middel van juridisch bindende maatregelen;

13. dringt erop aan dat de samenwerking bij en de efficiency van het EU Pilot-project worden 
verbeterd, in de eerste plaats om ervoor te zorgen dat de overeengekomen voorlopige 
eisen strikter worden nageleefd en daarnaast om de kwaliteit van de vragen van de 
Commissie en de antwoorden van de lidstaten te verbeteren;

14. dringt er bij de Commissie op aan de nationale instellingen bij te staan om adequate 
omzetting en toepassing van EU-regels te waarborgen en na te gaan wat de belangrijkste 
risicofactoren zijn als het gaat om tijdige en adequate omzetting van nieuwe (of 
gedeeltelijke gewijzigde) wetgeving, en aanbevelingen te doen over de factoren die de 
risico's bij toepassing kunnen helpen verminderen; dringt er verder op aan meer aandacht 
te besteden aan de ontwikkeling van bilateraal overleg tussen nationale administraties en 
de Commissie, en aan andere vormen van ondersteuning van de lidstaten;

15. verzoekt de Commissie openbare toegang te verlenen tot informatie over gevallen van 
inbreuk, en wel via een gebruikersvriendelijke databank die omvangrijke informatie bevat 
over inbreuken met betrekking tot specifieke wetgevingshandelingen van de EU of tot een 
lidstaat;

16. is van mening dat de Commissie een verordening zou moeten voorstellen met regels voor 
de pre-inbreukprocedure en de inbreukprocedure; vindt dat de ontwikkeling van dergelijke 
regels moet plaatsvinden via een proces van raadpleging dat voorafgaat aan de 
besluitvormingsprocedure voor wetgeving;

17. merkt op dat het aantal niet-afgeronde inbreukprocedures gestaag afneemt; waardeert het 
dat de lidstaten zich zeer inspannen om inbreuken te verhelpen zonder dat het tot een 
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gerechtelijke procedure komt.


