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SUGGESTIES 

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de bevoegde Commissie juridische 

zaken en de bevoegde Commissie constitutionele zaken onderstaande suggesties in hun 

ontwerpresolutie op te nemen: 

1. neemt nota van het Interinstitutioneel Akkoord (IIA) over beter wetgeven en van de 

opname van nieuwe, innovatieve elementen die erop gericht zijn de kwaliteit van de 

regelgeving te verbeteren, die kunnen helpen bij het realiseren van een echte 

toegevoegde waarde op het gebied van concurrentievermogen, groei en banen, met 

name door de invoering van een jaarlijks lastenoverzicht, doelstellingen voor het 

reduceren van de lasten, kmo- en concurrentivermogentests, die de leidraad van elke 

effectbeoordeling moeten zijn, en de betrokkenheid van de Raad voor 

regelgevingstoetsing (RRT) bij het toezicht op de kwaliteit van effectbeoordelingen, 

maar ook door verbeterde wetgevingsprocedures, een loyale samenwerking tussen de 

Europese instellingen en een grotere transparantie van het wetgevingsproces, met 

inachtneming van de fundamentele beginselen van het Unierecht, zoals democratische 

legitimiteit, subsidiariteit en evenredigheid; 

2. beschouwt het akkoord over beter wetgeven een interinstitutionele exercitie die erop 

gericht de kwaliteit van de Unie-wetgeving te verbeteren; herinnert eraan dat de 

EU-wetgeving in veel gevallen zorgt voor harmonisering van de verschillende regels 

in de 28 lidstaten, of deze vervangt, waardoor nationale markten wederzijds en voor 

iedereen in gelijke mate toegankelijk worden en de totale administratieve kosten 

afnemen om een volledig functionele interne markt tot stand te brengen; 

3. onderstreept het belang van transparante samenwerking in goed vertrouwen tussen het 

Parlement, de Raad en de Commissie, hetgeen zich in de praktijk moet vertalen in een 

daadwerkelijke bereidheid bij de Commissie om het Parlement en de Raad op voet van 

gelijkheid te betrekken bij de implementatie van haar programmeringsregelingen, en 

herinnert de Commissie eraan dat zij snel op wetgevende en niet-wetgevende 

initiatiefverslagen moet reageren; betreurt dat op meerdere initiatiefverslagen niet is 

gereageerd, en verzoekt de Commissie de medewetgevers binnen drie maanden de 

redenen voor de intrekking van een tekst toe te lichten en daarnaast met redenen 

omkleed te reageren op verzoeken om wetgevings- en niet-wetgevingsvoorstellen; 

4. onderstreept dat er op dit moment een informatieasymmetrie bestaat tussen het 

Parlement en de Raad, aangezien de parlementaire commissievergaderingen openbaar 

zijn, terwijl die van de Raad dat niet zijn; dringt derhalve aan op het onverwijld ten 

uitvoer leggen van punt 34 van het Akkoord, waarin staat dat het Parlement en de Raad 

in hun hoedanigheid van medewetgevers tijdens de interinstitutionele onderhandelingen 

nauw contact moeten onderhouden, met name door uitwisseling van standpunten en 

wederzijdse informatie; 

5. neemt, als medewetgever belast met het controleren van de Commissie, kennis van de 

oprichting van de Taskforce subsidiariteit, evenredigheid en "minder, maar efficiënter" 

van de Commissie, die hand in hand moet opereren met het IIA om te helpen het 

vertrouwen van de burgers te vergroten, die het subsidiariteitsbeginsel als een essentieel 

onderdeel van het democratisch proces beschouwen en die verwachten dat de EU daar 
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optreedt waar er een daadwerkelijke meerwaarde kan worden gerealiseerd en hen 

nauwer bij het besluitvormingsproces op het niveau van de EU betreft; 

6. gelooft dat het "denk eerst klein"-principe een belangrijke rol moet vervullen bij het 

creëren van banen en groei door het verminderen van de ongerechtvaardigde kosten 

van wetgeving voor kmo's; wijst erop dat wetgeving uiteenlopende gevolgen kan 

hebben voor grote ondernemingen enerzijds en kmo's anderzijds, waarmee in het hele 

wetgevingsproces rekening moet worden gehouden; spoort de Commissie aan te 

onderzoeken op welke wijze bij het opstellen van wetgeving beter met de behoeften 

van kmo's rekening kan worden gehouden en kmo-tests te houden om te bepalen hoe 

kmo's door haar voorstellen worden geraakt, en door te gaan met het waarborgen van 

een hoog niveau van consumenten-, werknemers-, gezondheids- en milieubescherming, 

ongeacht de omvang van de betrokken ondernemingen; geeft aan dat samenwerking met 

de sociale partners kan helpen om maatregelen zonder onnodige bureaucratie ten uitvoer 

te leggen, ook in kleine en middelgrote ondernemingen; 

7. dringt er in de context van beter wetgeven bij de Commissie op aan de sociale en 

milieugevolgen van haar beleid beter te beoordelen, evenals de gevolgen voor de 

fundamentele rechten van burgers, door ook oog te hebben voor de kosten van het niet 

uitvaardigen van wetten op Europees niveau en het feit dat kosten-batenanalyses lang 

niet alle aspecten dekken; 

8. wijst in het bijzonder op het Handboek effectbeoordelingen, alsook op de richtsnoeren 

voor effectbeoordelingen met betrekking tot inhoudelijke wijzigingen; is stellig van 

mening dat effectbeoordelingen van amendementen van het Parlement zullen bijdragen 

tot een versterking van de positie van het Parlement; geeft aan dat effectbeoordelingen 

weliswaar de kwaliteit van de EU-wetgeving mede kunnen helpen verbeteren, maar dat 

in het IIA ook staat dat ze niet in onnodige vertragingen van het wetgevingsproces 

mogen leiden of schade mogen toebrengen aan de mogelijkheid voor medewetgevers 

om wijzigingen voor te stellen, of het politieke besluitvormingsproces mogen 

vervangen; 

9. herinnert eraan dat, zoals ook staat in het IIA over beter wetgeven, elk van de drie 

instellingen de wijze bepaalt waarop haar werkzaamheden met betrekking tot 

effectbeoordelingen, met inbegrip van de interne organisatorische middelen en de 

kwaliteitscontrole, worden georganiseerd; 

10. onderstreept dat het belangrijk is dat, uit hoofde van het IIA, "de initiële 

effectbeoordeling van de Commissie en eventuele bijkomende werkzaamheden die 

de instellingen in verband met de effectbeoordelingen tijdens het wetgevingsproces 

verrichten", uiterlijk aan het einde van het wetgevingsproces openbaar worden gemaakt, 

teneinde de transparantie ten opzichte van burgers en belanghebbenden te waarborgen; 

11. onderstreept het belang van tijdige, publieke en transparante betrokkenheid en 

raadpleging van de belanghebbenden, met voldoende tijd voor zinvolle antwoorden; 

herhaalt dat het essentieel is dat de publieke raadplegingen door de Commissie in de 

voorbereidende fase in alle officiële talen worden gehouden; 

12. onderstreept het belang van het overeengekomen jaarlijkse lastenoverzicht als een 

instrument dat kan helpen bij het in kaart brengen van de resultaten van de inspanningen 
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van de EU om overregulering te vermijden en de kwaliteit van de EU-wetgeving te 

verbeteren, die ambitieus moeten zijn; 

13. dringt er bij de Commissie op aan onverwijld alle in het IIA aangekondigde maatregelen 

te nemen, met name die met betrekking tot oprechte samenwerking tussen de 

instellingen en met name het jaarlijks lastenoverzicht, aangezien dit een essentiële rol 

kan vervullen in de uitvoering en correcte toepassing van EU-wetgeving, met name het 

toezicht op de omzetting van richtlijnen door de lidstaten en van alle nationale 

maatregelen die verder gaan dan de EU-wetgeving ("vergulden"), gegeven het feit dat 

het de lidstaten te allen tijde vrijstaat om hogere normen toe te passen indien in het 

Unierecht alleen minimumnormen worden vastgesteld; is in dit verband van mening dat 

het jaarlijkse lastenoverzicht een bijkomende gelegenheid biedt om de toegevoegde 

waarde van EU-wetgeving eens te meer aan te tonen en onze burgers transparantie te 

bieden; 

14. merkt op dat de RRT een welkome eerste stap is in de richting van een onafhankelijke 

raad voor toetsing; meent dat de nieuwe RRT blijk moet geven van meer ambitie; vraagt 

dat de RRT bij het vervullen van zijn taak om toe te zien op en objectief advies te geven 

over de kwaliteit van de effectbeoordelingen, regelmatig geëvalueerd en opgevolgd 

wordt; beschouwt het nuttig indien RTT-adviezen gelijktijdig met de resultaten van 

effectbeoordelingen openbaar zouden worden gemaakt; 

15. is verheugd dat in het IIA wordt bepaald dat bij de vaststelling van de 

wetgevingsagenda niet enkel rekening moet worden gehouden met de "Europese 

meerwaarde" van elk voorstel tot optreden van de Unie, maar ook met de "kosten van 

geen Europa" indien niet op Unieniveau zou worden opgetreden; wijst erop dat de 

"kosten van geen Europa" op 1,75 biljoen EUR per jaar kunnen worden geraamd, wat 

overeenkomt met 12 % van het bbp van de EU (2016)1; waardeert in deze context het 

werk van het directoraat Effectbeoordeling en Europese Meerwaarde van de 

Onderzoeksdienst van het Europees Parlement (EPRS); 

16. beklemtoont dat de keuze van de rechtsgrond van een voorstel van de Commissie 

gemaakt moet worden op objectieve gronden die voor rechterlijke toetsing vatbaar zijn; 

wijst echter op het recht van het Parlement, als medewetgever, om op basis van zijn 

interpretatie van de Verdragen wijzigingen in de rechtsgrond voor te stellen; 

17. benadrukt dat beter wetgeven minder gericht moet zijn op het reduceren van de 

regelgeving en meer op kwaliteitswetgeving en het vermogen om de belangen van 

de EU-burgers te beschermen en te bevorderen; wijst er in het bijzonder op dat bij 

de wettelijke controles van de geschiktheid van de wetgeving evenveel belang moet 

worden gehecht aan grondrechten en overwegingen inzake werkgelegenheid, 

gezondheid en veiligheid, als aan financiële overwegingen; wijst erop dat grondrechten 

in het geval van conflicterende overwegingen altijd voorrang moeten hebben; 

18. herinnert eraan dat, zoals staat in het IIA, "de Commissie beoordeelt [...] hoe haalbaar 

het is om in REFIT [het programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving] 

doelstellingen vast te stellen voor het terugdringen van lasten in specifieke sectoren", 

teneinde te werken aan de verlaging van de totale administratieve en regelgevingslast; 

                                                 
1  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603239/EPRS_STU%282017%29603239_EN.pdf 
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verzoekt de Commissie uitleg te verschaffen over ongerechtvaardigde lasten in 

essentiële sectoren en, in voorkomend geval, doelstellingen voor het reduceren daarvan 

vast te stellen, zonder het moeilijker te maken de ambitieuze strategische doelstellingen 

van de EU te verwezenlijken; 

19. herinnert eraan dat het Parlement in zijn besluit van 9 maart 2016 over het nieuwe IIA 

heeft verklaard dat de in het IIA opgenomen formulering de drie instellingen er 

onvoldoende toe verplicht kmo- en concurrentievermogenstests op te nemen in hun 

effectbeoordelingen; is er stellig van overtuigd dat verdere stappen moeten worden 

ondernomen om alle drie de instellingen ertoe te verplichten kmo- en 

concurrentievermogenstests op te nemen in hun effectbeoordelingen; 

20. verzoekt zijn Commissie werkgelegenheid en sociale zaken regelmatig tijd vrij te 

maken voor het analyseren van de tenuitvoerlegging van wetgeving; is van mening 

dat zij de Commissie regelmatig zou moeten uitnodigen om haar effectbeoordelingen 

tijdens een vergadering van de voltallige commissie voor te leggen; 

21. verzoekt al zijn commissies de effectbeoordelingen van de Commissie systematisch 

te evalueren en de voorafgaande effectbeoordelingsanalyse van het Europees Parlement 

zo vroeg mogelijk in het wetgevingsproces te evalueren. 
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