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NL In verscheidenheid verenigd NL

16.6.2021 A9-0191/1

Amendement 1
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jean-Paul Garraud, Jaak Madison
namens de ID-Fractie

Verslag A9-0191/2021
Mislav Kolakušić
Gezonde regelgeving en subsidiariteit en evenredigheid in de Europese Unie - verslag over 
beter wetgeven betreffende de jaren 2017, 2018 en 2019
(2020/2262(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst erop dat overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel, zoals neergelegd in 
artikel 5 VWEU, de besluitvorming op het 
meest geschikte beleidsniveau en zo dicht 
mogelijk bij burgers en ondernemingen 
moet plaatsvinden, en dat dit beginsel te 
allen tijde geëerbiedigd moet worden, en 
dat maatregelen op EU-niveau 
gerechtvaardigd moeten zijn in het licht 
van de mogelijkheden die er zijn op 
nationaal, regionaal of lokaal niveau, 
waarbij de volgende drie processen van 
belang zijn: ex-postbeoordeling, 
effectbeoordeling en raadpleging van 
belanghebbenden; spoort de Commissie 
aan de afstand tussen de EU en haar 
burgers nog kleiner te maken; wijst erop 
dat lokale en regionale overheden ongeveer 
70 % van de EU-wetgeving uitvoeren en 
toepassen; is van mening dat het 
zorgvuldig raadplegen van de gekozen 
vertegenwoordigers van de burgers over 
EU-aangelegenheden een zeer 
doeltreffende manier is om de afstand 
tussen de EU en haar burgers te verkleinen; 
verzoekt de nationale autoriteiten van de 
lidstaten en de relevante belanghebbenden 
om zich in een vroeg stadium van het 
besluitvormingsproces actiever op te 
stellen en subsidiariteits- en 
evenredigheidscontroles en beoordelingen 
van de administratieve lasten uit te voeren, 

3. wijst erop dat overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel, zoals neergelegd in 
artikel 5 VWEU, de besluitvorming op het 
meest geschikte beleidsniveau en zo dicht 
mogelijk bij burgers en ondernemingen 
moet plaatsvinden, en dat dit beginsel te 
allen tijde geëerbiedigd moet worden, en 
dat maatregelen op EU-niveau 
gerechtvaardigd moeten zijn in het licht 
van de mogelijkheden die er zijn op 
nationaal, regionaal of lokaal niveau, 
waarbij de volgende drie processen van 
belang zijn: ex-postbeoordeling, 
effectbeoordeling en raadpleging van 
belanghebbenden; spoort de Commissie 
aan de afstand tussen de EU en haar 
burgers nog kleiner te maken; wijst erop 
dat lokale en regionale overheden ongeveer 
70 % van de EU-wetgeving uitvoeren en 
toepassen; is van mening dat het 
zorgvuldig raadplegen van de gekozen 
vertegenwoordigers van de burgers over 
EU-aangelegenheden een zeer 
doeltreffende manier is om de afstand 
tussen de EU en haar burgers te verkleinen; 
verzoekt de nationale autoriteiten van de 
lidstaten en de relevante belanghebbenden 
om zich zo vroeg mogelijk in het 
besluitvormingsproces actiever op te 
stellen en subsidiariteits- en 
evenredigheidscontroles en beoordelingen 
van de administratieve lasten uit te voeren, 
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om te waarborgen dat de EU op andere 
gebieden dan de gebieden waarop zij een 
exclusieve bevoegdheid heeft niet optreedt, 
tenzij optreden op EU-niveau 
doeltreffender is dan optreden op 
nationaal, regionaal of lokaal niveau; 
wijst er voorts op dat het 
evenredigheidsbeginsel met zich 
meebrengt dat het optreden van de EU niet 
verder mag gaan dan wat nodig is om de 
doelstellingen van de Verdragen te 
verwezenlijken; spoort de Commissie aan 
om de doeltreffendheid en doelmatigheid 
van de procedure voor het toetsen van de 
subsidiariteit te evalueren om de zwakke 
punten ervan in kaart te brengen en aan te 
pakken;

om te waarborgen dat de EU op andere 
gebieden dan de gebieden waarop zij een 
exclusieve bevoegdheid heeft niet optreedt; 
wijst er voorts op dat het 
evenredigheidsbeginsel met zich 
meebrengt dat het optreden van de EU niet 
verder mag gaan dan wat nodig is om de 
doelstellingen van de Verdragen te 
verwezenlijken; spoort de Commissie aan 
om de doeltreffendheid en doelmatigheid 
van de procedure voor het toetsen van de 
subsidiariteit te evalueren om de zwakke 
punten ervan in kaart te brengen en aan te 
pakken;

Or. en
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16.6.2021 A9-0191/2

Amendement 2
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jean-Paul Garraud, Jaak Madison
namens de ID-Fractie

Verslag A9-0191/2021
Mislav Kolakušić
Gezonde regelgeving en subsidiariteit en evenredigheid in de Europese Unie - verslag over 
beter wetgeven betreffende de jaren 2017, 2018 en 2019
(2020/2262(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 4 bis. herinnert eraan dat rechterlijke 
toetsing van EU-handelingen en 
nationale uitvoeringshandelingen, 
waaronder op nationaal niveau, integraal 
deel uitmaakt van het 
subsidiariteitsbeginsel; betreurt in dit 
verband het besluit van de Commissie om 
een inbreukprocedure tegen Duitsland te 
openen op basis van de bewering dat het 
Duitse grondwettelijk hof het beginsel van 
voorrang van het EU-recht heeft 
geschonden door de verdeling van de 
bevoegdheden onder de loep te nemen;

Or. en
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16.6.2021 A9-0191/3

Amendement 3
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jean-Paul Garraud, Jaak Madison
namens de ID-Fractie

Verslag A9-0191/2021
Mislav Kolakušić
Gezonde regelgeving en subsidiariteit en evenredigheid in de Europese Unie - verslag over 
beter wetgeven betreffende de jaren 2017, 2018 en 2019
(2020/2262(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van mening dat ieder voorstel 
van de Commissie een positief effect moet 
hebben op het leven van burgers, en dat de 
kosten van elk voorstel evenredig en op te 
brengen moeten zijn;

10. is van mening dat ieder voorstel 
van de Commissie een positief effect moet 
hebben op het leven van burgers, en dat de 
kosten van elk voorstel zo laag mogelijk en 
op te brengen moeten zijn, en door alle 
burgers en lidstaten gelijk moeten worden 
gedragen;

Or. en
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16.6.2021 A9-0191/4

Amendement 4
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jean-Paul Garraud, Jaak Madison
namens de ID-Fractie

Verslag A9-0191/2021
Mislav Kolakušić
Gezonde regelgeving en subsidiariteit en evenredigheid in de Europese Unie - verslag over 
beter wetgeven betreffende de jaren 2017, 2018 en 2019
(2020/2262(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. herinnert eraan dat de toepassing 
van het “denk eerst klein”-beginsel, zoals 
vastgelegd in de “Small Business Act”, een 
essentieel onderdeel is van de 
evenredigheidsbeoordeling die 
voorafgaand aan ieder wetgevingsvoorstel 
moet worden uitgevoerd en dat er hiermee 
naar gestreefd wordt te waarborgen dat de 
standpunten van kmo’s worden gehoord en 
hun belangen in een zo vroeg mogelijk 
stadium worden meegewogen, om een 
gunstig ondernemingsklimaat te creëren 
voor de ontwikkeling van kmo’s, die de 
ruggengraat van de Europese economie 
vormen;

18. herinnert eraan dat de toepassing 
van het “denk eerst klein”-beginsel, zoals 
vastgelegd in de “Small Business Act”, een 
essentieel onderdeel is van de 
evenredigheidsbeoordeling die 
voorafgaand aan ieder wetgevingsvoorstel 
moet worden uitgevoerd en dat er hiermee 
naar gestreefd wordt te waarborgen dat de 
standpunten van kmo’s worden gehoord en 
hun belangen in een zo vroeg mogelijk 
stadium worden meegewogen, om een 
gunstig ondernemingsklimaat te creëren 
voor de ontwikkeling van kmo’s, die de 
ruggengraat van de Europese economie 
vormen; is van mening dat enquêtes onder 
echte kmo’s, hun eigenaren en personeel 
een beter middel zijn om de standpunten 
van kmo’s te beoordelen dan de mening 
vragen van bepaalde lobbygroepen die 
beweren dat ze kmo’s vertegenwoordigen;

Or. en
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16.6.2021 A9-0191/5

Amendement 5
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jean-Paul Garraud, Jaak Madison
namens de ID-Fractie

Verslag A9-0191/2021
Mislav Kolakušić
Gezonde regelgeving en subsidiariteit en evenredigheid in de Europese Unie - verslag over 
beter wetgeven betreffende de jaren 2017, 2018 en 2019
(2020/2262(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. steunt de consolidatie van 
antwoorden indien zeven of meer nationale 
parlementen gemotiveerde adviezen 
uitbrengen over een van de 
wetgevingsvoorstellen van de Commissie, 
maar de drempel voor het initiëren van de 
“gele kaart”-procedure niet is bereikt; is 
van mening dat de standpunten van de 
nationale parlementen hierdoor meer 
zichtbaarheid krijgen;

33. steunt de consolidatie van 
antwoorden indien zeven of meer nationale 
parlementen gemotiveerde adviezen 
uitbrengen over een van de 
wetgevingsvoorstellen van de Commissie, 
maar de drempel voor het initiëren van de 
“gele kaart”-procedure niet is bereikt; is 
van mening dat de standpunten van de 
nationale parlementen hierdoor meer 
zichtbaarheid krijgen; wijst erop dat de 
drempels in het huidige rechtskader te 
hoog zijn; stelt derhalve voor de drempel 
voor een “gele kaart” te verlagen van een 
derde tot een vierde en de drempel voor 
een “oranje kaart” te verlagen van een 
gewone meerderheid tot een derde;

Or. en


