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SUGGESTIES

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

A. overwegende dat initiatieven tot vereenvoudiging van de regelgeving bij de Europese 
instellingen al meer dan 10 jaar aan de orde van de dag zijn, in verschillende vormen en  
richtingen,

B. overwegende dat de Commissie in haar mededeling van 25 oktober 2005 over de uitvoering 
van het gemeenschappelijk programma van Lissabon - procedure tot vereenvoudiging van de 
regelgeving (COM(2005)0535) - de vereenvoudiging terecht niet als wetgevende techniek 
voorstelt die verschilt van de opstelling, omwerking of gewone intrekking van regelgevende 
teksten maar als een algemene methode die al die werkwijzen omvat en bestemd is om de 
Europese en nationale regels gemakkelijker toepasbaar en daardoor ook minder 
geldverslindend te maken,

C. overwegende dat de methode voor de Commissie een werktuig in dienst van de strategie van 
Lissabon is,

D. overwegende dat een dergelijke methode een partnerschap op de eerste plaats tussen de 
Europese instellingen onderling en vervolgens tussen de Europese instellingen en de 
autoriteiten van de lidstaten veronderstelt,

E. overwegende dat de ervaringen van de Commissie, de Raad en het Europees Parlement met 
de omwerking van wetgevende teksten onlangs geëvalueerd zijn in een rapport van de 
juridische diensten van de drie instellingen, dat de vinger op een aantal 'kinderziekten' legt, 
maar ook nuttige leringen voor de toekomst bevat1,

F. overwegende dat de vereenvoudigingspogingen die sinds de aanvatting van het tweede
vereenvoudigingsprogramma (COM(2003)0071) in februari 2003 ondernomen zijn, zeer 
verschillend van aard en omvang geweest zijn, van herziening van richtlijnen op detailpunten 
tot omwerking van de regelgeving voor een bepaald beleidsterrein in zijn geheel, zodat de 
procedurele benaderingswijze moeilijk eenvormig te maken is,

1. onderlijnt dat, voorzover er sprake van overreglementering van een aantal beleidsterreinen is, 
de toestand grotendeels aan de wetgevende activiteiten van de lidstaten te wijten is, en dat 
bijgevolg, als er Europese regels ingetrokken worden, die intrekking gevolgd moet worden 
door afschaffing van de overeenkomstige nationale bepalingen;

2. verwondert zich over het feit dat de hervorming van het huidig systeem van delegatie van de 
regelgevende functie (het systeem-"comitologie") in de bewuste mededeling van de 
Commissie alleen maar in het kort en in het voorbijgaan ter sprake komt2, terwijl die 
hervorming het afgeleid Europees recht aanzienlijk kan helpen vereenvoudigen door de 
Commissie de mogelijkheid te geven om uitvoeringsbepalingen aan te nemen met procedures
die vlugger verlopen;

3. stelt vast dat het 'slaagpercentage' van de vereenvoudigingsinitiatieven sinds 2003 niet 

  
1 Evaluatieverslag over de toepassing van het Interinstitutioneel Akkoord voor stelselmatiger gebruikmaking van 

omwerking van rechtsakten, 21 september 2005.
2 In punt 3 letter d, in fine.
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teleurstelt en dat de gemiddelde duur van de procedures in vergelijking met de 
ingewikkeldheid van de materies niet overdreven is1;

4. stelt niettemin vast dat de vereenvoudigingsinitiatieven die sindsdien aangevat zijn, zeer 
beperkt in aantal zijn en dat de doelstellingen voor inperking van de verworvenheden van de 
Gemeenschap, die aanvankelijk vastgelegd waren, nog lang niet bereikt zijn;

5. stipt ook aan dat de procedures voor een aantal werkwijzen die in de 
vereenvoudigingstrategie gevolgd worden, meer in het bijzonder bij omwerkingen, 
duidelijker de bevoegdheid van elke afzonderlijke instelling zouden kunnen vastleggen om 
proceduregeschillen en de blokkeringen die er het gevolg van kunnen zijn, te voorkomen;

6. verklaart zich bereid om sterker bij te dragen tot de vereenvoudigingspogingen die door de 
drie instellingen samen ondernomen moeten worden om de operatie vereenvoudiging weer 
op gang te trekken;

7. verbindt er zich van zijn kant toe om na te denken over verbetering van zijn eigen procedures 
en interne wetgevende technieken om de vereenvoudigingen te bespoedigen, met 
inachtneming van de procedures die door het primair recht voorgeschreven zijn, in dit geval 
het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap;

8. meent dat als uitgangspunt voor een dergelijke werkwijze de ontleding van de 
vereenvoudigingsinitiatieven moet dienen die sinds 2003 aangevat zijn, die vervolgens 
mogelijkheden kan aanwijzen om de technieken en procedures die bij het Europees 
Parlement in gebruik zijn, te verbeteren;

9. verzoekt zijn Voorzitter om de vraag of er eventueel wijzigingen in zijn Reglement aan te 
brengen zijn, naar de bevoegde commissie te verwijzen.

  
1 De Commissie wijst er in haar mededeling op (in een voetnoot op blz. 26) dat 15 wetgevende voorstellen die 

volgens het vereenvoudigingsprogramma van 2003 ingediend zijn, nog altijd bij de wetgever in behandeling zijn. 
Nieuwe bijwerking van de gegevens, momenteel aan de gang, toont aan dat meer dan de helft inmiddels 
aangenomen is of binnenkort aangenomen wordt.


