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SUGGESTIES 

De Commissie verzoekschriften verzoekt de ten principale bevoegde Commissie juridische 

zaken en de Commissie constitutionele zaken onderstaande suggesties in haar 

ontwerpresolutie op te nemen: 

1. neemt kennis van de doelstelling van de Commissie om nog in deze ambtstermijn te 

zorgen voor betere regelgeving en bevestigt dat er heldere, eenvoudige, effectieve en 

evenwichtige EU-wetgeving nodig is die hoge beschermingsniveaus waarborgt op sociaal, 

milieu-, en werkgelegenheidsgebied en gemakkelijk kan worden omgezet en uitgevoerd; 

2. merkt op dat betere wetgevingsprocedures op EU-niveau, met tijdige en intensievere 

interinstitutionele samenwerking, kunnen leiden tot een meer samenhangende en 

geharmoniseerde toepassing van EU-wetgeving; 

3. is van mening dat sterkere transparantie van het onderhandelingsproces, met name ten 

aanzien van het trans-Atlantische partnerschap voor handel en investeringen (TTIP) en de 

Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA), alsmede van het wetgevingsproces 

en versterkte toetsing van bestaande wetgeving de leidraad moeten vormen van de 

tenuitvoerlegging van het interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven"; 

4. benadrukt dat de onderhandelingen betreffende een uittredingsovereenkomst 

overeenkomstig artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie 

interinstitutioneel worden gevoerd; brengt in herinnering dat artikel 50 uitsluitend 

helderheid biedt betreffende de deelname van leden van de Europese Raad of van de 

Raad; benadrukt dat leden van het Europees Parlement van een uittredende lidstaat niet 

worden uitgesloten van deelname aan debatten en stemmingen in het Parlement en de 

parlementaire commissies; geeft aan dat de transparantie ten aanzien van 

uittredingsonderhandelingen moet worden verhoogd zowel op het niveau van het 

Parlement als op interinstitutioneel niveau; 

5. benadrukt dat het van belang is de rol van het Parlement als medewetgever te ontwikkelen 

en verder uit te breiden en te zorgen voor gelijkheid ten opzichte van de Raad, en om de 

rol van het Parlement als toezichtsorgaan van alle EU-instellingen te versterken; 

6. benadrukt dat doeltreffende EU-wetgeving, met name wanneer hiermee wordt beoogd te 

zorgen voor een hoog niveau van milieubescherming, moet waarborgen dat bij de 

tenuitvoerlegging ervan de erin opgenomen procedures overeenkomen met het 

onderliggende doel van de wetgevingshandeling zelf en het uiteindelijke doel van 

milieubescherming; 

7. herinnert aan de talrijke verzoekschriften over de economische en sociale crisis in de 

Europese Unie die er zijn ontvangen en is van mening dat er voorrang gegeven zou 

moeten worden aan wetgevingsinitiatieven om de economie te stimuleren en de 

werkloosheid, baanonzekerheid, sociale ongelijkheid en armoede te bestrijden; 

8. erkent het belang van de werkzaamheden van de Commissie verzoekschriften bij de 

beoordeling van de kwaliteit van EU-wetgeving met betrekking tot de feitelijke 

tenuitvoerlegging ervan, en als een uitgangspunt voor de verbetering van 
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wetgevingsteksten en -procedures; wijst in dit verband op het belang van werkelijk 

interinstitutionele samenwerking met de Commissie om ervoor te zorgen dat de 

verzoekschriften serieus worden beoordeeld; 

9. moedigt de ontwikkeling aan van een efficiënte wetgeving die erop is gericht de 

werkgelegenheid en het Europese concurrentievermogen te beschermen met speciale 

aandacht voor het midden- en kleinbedrijf, in alle sectoren van de economie; 

10. kant zich tegen elk wetgevingsinitiatief of rechtskader dat tot stand komt met deelname 

van welke EU-instelling dan ook dat kan leiden tot een onzekerder situatie op de 

arbeidsmarkt of tot een groter aantal mensen dat feitelijk onder de armoedegrens leeft of 

dat de grondrechten ondermijnt die zijn verankerd in het Handvest van de grondrechten 

van de EU; 

11. stelt dat er bij de effectbeoordelingen van nieuwe wetgevingsvoorstellen stelselmatig 

rekening moet worden gehouden met de feitelijke gevolgen, ook op de korte termijn, voor 

doelstellingen als de bescherming van de grondrechten van burgers, hogere niveaus van 

sociale inclusie, de kosten van geen-Europa en een werkgelegenheidssituatie waarin de 

sociale en loonrechten van burgers volledig worden beschermd, evenals toereikende 

milieubescherming; is van mening dat verder moet worden voorzien in controles van het 

midden- en kleinbedrijf; is er stellig van overtuigd dat de EU wetgeving moet aannemen 

die erop gericht is de hoogste niveaus van maatschappelijke rechtvaardigheid te 

waarborgen; acht het dan ook noodzakelijk dat alle maatregelen en instrumenten op EU-

niveau zodanig worden opgesteld en ten uitvoer worden gelegd dat ongelijkheden, 

bestaansonzekerheid en maatschappelijke uitsluiting op samenhangende en doeltreffende 

wijze worden bestreden; 

12. verzoekt om sterkere raadpleging van de sociale partners in een vroegtijdig stadium en een 

grotere betrokkenheid van het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van 

de Regio's, en wenst dat terdege rekening wordt gehouden met hun punten van zorg; 

13. merkt op dat de invoering van stelselmatige effectbeoordelingen niet mag leiden tot 

depolitisering van het wetgevingsproces, waardoor de belangrijke rol van het Parlement 

met het oog op de democratische werking van de Unie, als feitelijke vertegenwoordiger 

van de wil en de diversiteit van de EU-burgers, wordt aangetast, noch de wetgevende 

macht van het Parlement mag afzwakken, doordat zijn debatten verwateren of aan 

betekenis verliezen en de politieke besluiten die in het kader ervan worden getroffen, 

worden vervangen; 

14. onderstreept dat, gezien de doelstelling om volledige transparantie bij het 

besluitvormingsproces en hogere niveaus van maatschappelijke rechtvaardigheid te 

waarborgen, raadplegingen en effectbeoordelingen als voornaamste doel moeten hebben 

om burgers en maatschappelijke organisaties in de eerste plaats en volledig bij processen 

te betrekken en moeten leiden tot de aanneming van wetgeving waarin de volledige 

bescherming van de grondrechten van burgers en het milieu wordt gewaarborgd; is van 

mening dat raadplegingen en effectbeoordelingen deel moeten uitmaken van een breder 

democratiseringsproces dat leidt tot rechtstreekse deelname van burgers aan alle fasen van 

het besluitvormingsproces van de Europese Unie; 

15. is van mening dat de onafhankelijkheid van de Raad voor regelgevingstoetsing (RRT) van 
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de Commissie moet worden versterkt en dat zijn rol duidelijker moet worden gedefinieerd 

en stelt voor dat er een gemeenschappelijk orgaan wordt opgericht voor de drie 

instellingen, bijvoorbeeld een adviesorgaan "Beter wetgeven"; 

16. is verheugd over de deelname van EP-deskundigen aan de vergaderingen van de Raad 

voor regelgevingstoetsing (RRT) van de Commissie en de stelselmatige publicatie van 

ontwerpen van gedelegeerde handelingen en uitvoeringsmaatregelen en de opening van 

een register van gedelegeerde handelingen; 

17. dringt erop aan dat het Parlement wordt uitgenodigd voor de vergaderingen van de 

werkgroep van de Raad en het Coreper en dat de agenda's van deze vergaderingen 

structureel worden toegezonden aan het Parlement; 
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