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1. Inleiding

Toen voorzitter Romano Prodi het programma van de huidige Commissie in februa-
ri 2000 aan het Europees Parlement presenteerde, betitelde hij de bevordering van
nieuwe vormen van bestuur als een van de vier strategische doelstellingen voor de
ambtstermijn van deze Commissie (1).

Op 25 juli 2001 is door de Europese Commissie een witboek over Europese governan-
ce goedgekeurd dat sindsdien via Internet (2) toegankelijk is voor het publiek en dat
ook op grote schaal als brochure is verspreid. Aan dit witboek zijn diverse debatten,
seminars, artikelen en studies gewijd. 

Vervolgens werd begonnen met een officiële openbare raadpleging, die liep tot 
31 maart 2002, om burgers de gelegenheid te geven commentaar te leveren op het wit-
boek. In het witboek kondigde de Commissie aan dat zij voor het einde van 2002 ver-
slag zou uitbrengen over de vorderingen van governance-initiatieven en dat zij reke-
ning zou houden met de resultaten van de openbare raadpleging. De Commissie was
van mening dat hierdoor een basis voor verdere samenwerking tussen de instellingen
zou ontstaan met het oog op de hervorming van de Europese governance in het kader
van de bestaande Verdragen. De Commissie wees er echter ook op dat zij daarnaast
voornemens was actief deel te nemen aan de werkzaamheden van de conventie over de
toekomst van de Unie en aan de activiteiten van de volgende intergouvernementele
conferentie, die beide tot taak hebben een nieuw Verdrag te ontwerpen. Tegen de
achtergrond van deze doelstelling zei de Commissie inspiratie te willen putten uit de
ervaringen die zij bij de tenuitvoerlegging van het witboek had opgedaan. 

Het bevorderen van nieuwe vormen van bestuur is bij lange na niet de uitsluitende
verantwoordelijkheid van de Europese instellingen, en nog minder de exclusieve taak
van de Commissie. Het is de verantwoordelijkheid van overheidsorganen, particulie-
re ondernemingen en maatschappelijke organisaties op alle niveaus, want burgers aan
het begin van de 21e eeuw verwachten dat er sprake is van een efficiënt bestuur, dat
wil zeggen openheid, participatie, verantwoordingsplicht, doeltreffendheid en samen-
hang. Het witboek kan dus niet elk aspect van de governance bestrijken. Een andere
beperking wordt gevormd door het besluit van de Commissie in 2001 om uitsluitend
voorstellen in te dienen die binnen het bestaande institutionele kader toegepast kun-
nen worden, met andere woorden in het kader van de bestaande Verdragen. Dit was ook
de enig mogelijke optie gezien het besluit van de Europese Raad van Nice in decem-
ber 2000 om de volgende intergouvernementele conferentie (IGC), waaraan zo veel
mogelijk betrokken partijen zouden moeten deelnemen, te belasten met de taak uiter-
lijk in 2004 een nieuw institutioneel kader te presenteren. 
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(1) Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en
Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s over de strategische doelstellingen 2000-2005, februari
2000; COM(2000) 154.

(2) http://europa.eu.int/comm/governance/index_en.htm
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Het onderscheid tussen het bestaande institutionele kader en een toekomstig, herzien
institutioneel kader kan echter niet al te rigide worden geïnterpreteerd waar het gaat
om het commentaar dat vanuit de maatschappij op het witboek over Europese gover-
nance werd geuit. Veel mensen die op het witboek reageerden, hebben namelijk tege-
lijkertijd hun visie op een toekomstig Verdrag gegeven. 

De Commissie zal aan de conventie aparte bijdragen overleggen betreffende de her-
vorming van de Verdragen. Deze bijdragen zullen tevens gebaseerd zijn op de inhou-
delijke inzichten en processen die door het witboek zijn ontstaan. Op deze manier
wordt de noodzakelijke koppeling gelegd met de werkzaamheden van de conventie en
de IGC.
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2. Lessen die uit de reacties op het
witboek kunnen worden getrokken

2.1. Openbare raadpleging 

De openbare raadpleging over het witboek over governance duurde acht maanden,
van 25 juli 2001 tot en met 31 maart 2002. Informatie over het verloop van de open-
bare raadpleging en de belangrijkste commentaren zijn opgenomen in de bijlage (1).

Het aantal reacties op de openbare raadpleging van de Commissie is weliswaar beschei-
den (260 bijdragen), maar die reacties zijn qua inhoud bijzonder interessant. Het wit-
boek heeft zeer gevarieerde reacties opgeleverd en heeft een reële toegevoegde waarde
gehad voor de beleidsontwikkeling die de Commissie daarna ter hand heeft genomen.
De raadpleging vormde ook een uitdaging voor de Commissie om bij de vervolgont-
wikkeling van de Europese governance rekening te houden met de standpunten van
de diverse partijen, hetgeen ook geleid heeft tot het vertragen of schrappen van maat-
regelen die niet op voldoende steun konden rekenen. 

De meeste reacties op de afbakening van de achterliggende beginselen van de Europese
governance — openheid, participatie, verantwoordingsplicht, doeltreffendheid en samen-
hang — waren positief, terwijl er ook voorstellen voor aanvullende beginselen zijn
gedaan, zoals democratische legitimiteit en subsidiariteit.

Het is opvallend dat enkele Europese instellingen en verschillende lidstaten geen bij-
drage aan de openbare raadpleging hebben geleverd. Daarnaast is er met betrekking
tot de bijdragen ook sprake van een geografische onevenwichtigheid in de EU, wat een
uiting vormt van verschillen in cultuur en traditie op het gebied van openbare raad-
plegingen. Uit de ontvangen bijdragen bleek bovendien een aanzienlijke mate van ver-
scheidenheid in de perceptie van de Europese governance. Dat wil zeggen dat de reac-
ties op de in het witboek voorgestelde onderwerpen en benaderingswijzen mede
afhankelijk waren van het prisma waardoor de respondenten naar de kwestie van de
Europese governance keken, zodat bijvoorbeeld ook twijfels over de democratische
legitimiteit, constitutionele of institutionele aspecten of efficiëntiecriteria en zelfs
overwegingen op het gebied van politieke bruikbaarheid aan de orde kwamen.
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(1) De volledige resultaten van de openbare raadpleging, inclusief een gedetailleerdere analyse van de
correlatie tussen respondenten en de onderwerpen waarop zij reageerden c.q de voorstellen die zij
deden, zijn beschikbaar op de website van de Europese Commissie over governance: http://euro-
pa.eu.int/comm/governance/ index_en.htm
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2.2. Belangrijkste lessen van de openbare raadpleging

Hoewel het witboek niet over de gehele linie onderschreven werd, is de Commissie
verheugd over het feit dat uit de openbare raadpleging is gebleken dat er steun bestaat
voor de volgende cruciale governanceaspecten.

• Verbeteren van de „bottom-up”-betrokkenheid bij het ontwikkelen en ten uitvoer
leggen van EU-beleid

De voorstellen in het witboek inzake een „grotere betrokkenheid” en het raadplegen
van de maatschappelijke organisaties heeft veel meer reacties opgeleverd dan de ande-
re thema’s. Een breed scala aan respondenten prijst het witboek omdat daarin de lage
participatiegraad en de geringe betrokkenheid van burgers in de EU aan de orde wor-
den gesteld. Uit de reacties blijkt ook duidelijk dat er een fundamentele bereidheid
bestaat om een rol te spelen bij de raadpleging omtrent en de participatie in de beleids-
vorming van de EU.

De reacties bevestigen dat meer openheid en een betere raadpleging zowel op de korte
als op de lange termijn in het belang van de EU zijn, niet alleen voor een betere
beleidsvorming, maar ook voor een efficiëntere tenuitvoerlegging. Een efficiënte trans-
parantie vereist een proactieve aanpak en kan niet beperkt blijven tot de toegang tot
documenten. Zowel nationale en lagere overheden als niet gouvernementele organisa-
ties en belanghebbenden dienen bij de beleidsvorming betrokken te worden. De
publieke reacties bevestigen ook de noodzaak om de rol van het Comité van de Regio’s
en van het Europees Economisch en Sociaal Comité te herzien, in de zin dat zij eer-
der bij de beraadslagingen van de Commissie betrokken zouden kunnen worden, en
wijzen op het belang van een betere vertegenwoordiging van lagere overheden en
maatschappelijke organisaties en van een bredere proactieve dialoog met de kiezers,
die verder moet gaan dan raadplegingen over specifieke onderwerpen. 

• Uitbreiden van de keuze aan instrumenten om in te kunnen spelen op nieuwe
governance-uitdagingen

De Commissie wordt gesteund in haar opvatting dat er behoefte bestaat aan flexibe-
lere beleidsinstrumenten als onderdeel van en aanvulling op de traditionele wetge-
ving. De communautaire instrumenten dienen beter afgestemd te worden op een
efficiëntere tenuitvoerlegging. Door een beter kader voor beleid en regelgeving te cre-
eren, worden de voorwaarden geschapen waardoor wetgevingsinstrumenten en alter-
natieve methoden, zoals coregulering of de open coördinatiemethode, op de meest
adequate en efficiënte manier gehanteerd kunnen worden. 

De keuze aan instrumenten dient daarnaast ook gebaseerd te zijn op meer feitelijke
overwegingen, zoals ex-ante effectbeoordelingen met een geïntegreerde evaluatie van
de economische, ecologische en sociale gevolgen, een gestructureerde aanpak voor
het verzamelen en gebruiken van kennis alsook een raadpleging van de burgers en
belanghebbende partijen. Daarbij dienen transparante procedures gehanteerd te wor-
den die een kritische toetsing door het publiek mogelijk maken.

8



LESSEN DIE UIT DE REACTIES OP HET WITBOEK KUNNEN WORDEN GETROKKEN

• Taakgerichtere Europese instellingen met duidelijkere verantwoordelijkheden

De Commissie is van mening dat de openbare raadpleging nog eens onderstreept heeft
hoe belangrijk het is om een duidelijkere, transparantere verdeling van bevoegdheden
met afgebakende verantwoordelijkheden te creëren tussen de Europese instellingen,
zoals is verwoord in het witboek van de Commissie en in het kader van de conventie.
Dat vereist een scherper onderscheid tussen de wetgevende en uitvoerende functies en
een verduidelijking en bevestiging van de uitvoerende functies van de Commissie ten
opzichte van de lidstaten. 

Om dit te realiseren heeft de Commissie voorstellen aan de conventie voorgelegd met
het oog op het aanpassen van het Verdrag. In afwachting van mogelijke toekomstige
Verdragswijzigingen heeft de Commissie daarnaast voorstellen ingediend om de
genoemde doelstellingen te verwezenlijken op basis van de bestaande mogelijkheden
binnen de huidige Verdragen. De Commissie stelt met name wijzigingen voor met
betrekking tot het algemene systeem van comités van vertegenwoordigers van de lid-
staten die de Commissie bijstaan bij de uitoefening van haar uitvoeringsbevoegdheden
(de zogenaamde „comitologie”) en met betrekking tot een kader voor het oprichten
van regelgevende agentschappen op communautair niveau. 

In overeenstemming met de sleutelrol van de Commissie inzake de waarborging van
de toepassing en handhaving van de communautaire wetgeving is een nieuwe en effi-
ciëntere aanpak voorzien van vermeende inbreuken op het Gemeenschapsrecht. 

2.3. Op weg naar een gemeenschappelijk begrip van 
Europese governance

Uit een aantal reacties op de openbare raadpleging blijkt teleurstelling over de beperk-
te reikwijdte van het begrip „governance” in het witboek, omdat de aandacht met
name uitgaat naar de effectiviteit en efficiëntie van de besluitvorming in de EU, ter-
wijl onderwerpen die als belangrijker gezien worden, zoals de democratische legiti-
miteit en het democratische tekort in de Europese integratie, genegeerd worden. 

De Commissie heeft benadrukt dat het thema van de Europese governance niet
beperkt dient te worden tot het witboek of tot de onderwerpen die daarin aan de orde
komen. Het witboek is bedoeld om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van
de Europese governance door, op basis van bepaalde veronderstellingen, de aandacht
op specifieke kwesties te richten. In het witboek is meer in het bijzonder uitgegaan van
een stabiel institutioneel en Verdragskader waarbij een versterking van de commu-
nautaire methode centraal stond. Dat betekent dat onderzoek naar de mogelijkheden
die Verdragswijzigingen voor de governance kunnen hebben in beginsel tot het taken-
pakket behoort van het aparte conventieproces dat nu gaande is, in de aanloop naar
de intergouvernementele conferentie in 2004. Wat de rol van de Commissie in de
Europese governance betreft, is in het witboek vooral ook de nadruk gelegd op het ver-
beteren van de rol van de Commissie bij het initiëren en uitvoeren van beleid, en niet
zozeer op haar rol als een Europese openbare dienst en bestuurlijk apparaat (waarop
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het lopende interne hervormingsprogramma van de Commissie betrekking heeft).
Deze beperkende vooronderstellingen in het witboek hebben wellicht de indruk van
een beperkte governanceaganda gewekt, maar het is juist de wens van de Commissie
om een breed perspectief inzake Europese governance te handhaven.



3. Tenuitvoerlegging van het witboek

In het witboek over Europese governance staan essentiële voorstellen voor wijzigingen
op vier brede actiegebieden centraal: „grotere betrokkenheid”, „beter beleid, betere
regelgeving en betere resultaten”, „de bijdrage van de EU aan mondiale governance”
en „heroriëntatie van de beleidslijnen en de instellingen”.

3.1. Grotere betrokkenheid

De voorstellen in het witboek inzake het vergroten van de betrokkenheid van niet-
institutionele partijen bij de beleidsvorming en — tot op zekere hoogte — bij de
beleidsuitvoering stonden centraal in het proces waarmee beoogd werd de governan-
ce te hervormen om de Europese Unie dichter bij haar burgers te brengen. Omdat de
Commissie zich ervan bewust is dat zij gezien wordt als een instelling die „te ver van
de burgers staat”, maar met name ook met het oog op een concrete inspanning om
haar beleidsvorming te verbeteren, is in het witboek plaats ingeruimd voor een „bot-
tom-up”-betrokkenheid via een aantal processen en actoren.

3.1.1. Eerste actiepunt: informatie en communicatie/meer openheid 
in het functioneren van de Unie 

1. In het witboek wordt een lans gebroken voor verbetering van de voorlichting, het
creëren van meer openheid en het zorgen voor een proactievere communicatie tus-
sen de Europese partijen in de publieke sector (instellingen, lidstaten) en de
Europese burgers. Wat communicatie betreft, blijft de Commissie overigens een
uitgesproken voorstander van een meertalige omgeving. In het witboek wordt
voorgesteld dat de Europese instellingen in 2002 de ontwikkeling van EUR-Lex
gezamenlijk voortzetten teneinde te komen tot één enkel on-lineaanspreekpunt in
alle talen, waar iedereen beleidsvoorstellen kan volgen op hun weg door het besluit-
vormingsproces. Het Europees Parlement en de Raad zouden over alle stadia van het
medebeslissingsproces sneller informatie ter beschikking moeten stellen, met name
in de laatste, zogeheten „bemiddelingsfase”. Tot slot worden de lidstaten in het
witboek opgeroepen om het openbare debat over Europese aangelegenheden te
bevorderen.

2. Zoals aangekondigd in het witboek is de mededeling van de Commissie betreffen-
de een nieuw samenwerkingskader voor het voorlichtings- en communicatiebeleid
van de Europese Unie (1) een uiting van het streven om — in een voortdurende,
eendrachtige samenwerking met andere partnerinstellingen — het grote publiek op
een actievere manier van informatie over Europese aangelegenheden te voorzien.
De Raad en het Parlement hebben positief gereageerd op dit initiatief. De

11
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Commissie heeft inmiddels een tweede mededeling betreffende de inhoud en con-
cretisering van de actie goedgekeurd onder de titel „Een voorlichtings- en com-
municatiestrategie voor de Europese Unie” (1), waarin een nieuwe tweeledige bena-
dering wordt uiteengezet.

• De Europese Unie dient in staat te zijn boodschappen te formuleren en te ver-
spreiden die aangepast zijn aan en gericht zijn op haar verschillende prioritaire the-
ma’s. Dit vermogen dient op een alomvattende en samenhangende manier ont-
wikkeld te worden, op basis van duidelijke doelen die de instellingen zichzelf heb-
ben gesteld.

• Een vrijwillig en operationeel partnerschap met de lidstaten waardoor een reële
synergie kan worden ontwikkeld tussen enerzijds structuren en capaciteiten van
de lidstaten en anderzijds de acties van de Europese Unie.

3. Via de centrale dienst Europe Direct (2), die zowel per telefoon als via Internet toe-
gankelijk is, kan nog steeds op veel vragen van algemene aard antwoord worden
verkregen. In 2002 is daarnaast opnieuw een start gemaakt met een
Wegwijzerdienst voor burgers (3) die informatie verschaft over de rechten van bur-
gers en over problemen die verband houden met de interne markt. Gebruikers
kunnen deze diensten — via een gratis telefoonnummer of via het web — in elk
van de elf officiële talen raadplegen; de deskundigen die verantwoordelijk zijn voor
het beantwoorden van de vragen dienen binnen drie werkdagen te reageren. Sinds
juli 2002 is Solvit (4) on line operationeel. Dit is een voorziening die specifiek op
bedrijven is gericht en die voortbouwt op de coördinatiecentra van de lidstaten die
sinds 1997 verantwoordelijk zijn voor het oplossen van problemen die bedrijven
met betrekking tot de interne markt ondervinden. Door deze diensten via een net-
werk aan elkaar te koppelen, dient de „peer pressure” bevorderd te worden en moe-
ten synergieën ontstaan die leiden tot verbetering van de kwaliteit van de diensten
en de bijbehorende informatievoorziening. Via de sites „Dialoog met de burgers”
en „Dialoog met het bedrijfsleven”  kan toegang verkregen worden tot informatie
over het uitoefenen van rechten binnen de interne markt; deze sites bieden ook een
probleemoplossende dimensie.

4. Sinds de goedkeuring van het witboek in juli 2001 heeft de interactieve commu-
nicatie waarover burgers kunnen beschikken een snelle ontwikkeling doorgemaakt.
De Futurum-website (5), die beheerd wordt door de Commissie, en de officiële
website van de conventie bieden iedereen de mogelijkheid een mening te geven en
suggesties te doen in het kader van het debat over de toekomst van de Unie. Via de
Governance-website werd er zowel vóór als na de aanneming van het witboek
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(1) COM(2002) 350.
(2) http://europa.eu.int/europedirect/nl/index_nl.html
(3) http://europa.eu.int/citizensrights/signpost/front_end/signpost_nl.htm
(4) http://europa.eu.int/comm/internal_market/solvit/index_en.htm
(5) http://europa.eu.int/citizens/ en http://europa/eu.int/business
(6) Zie respectievelijk : http://europa.eu.int/futurum, http://european-convention.eu.int, http://euro-

pa.eu.int/comm/governance, http://europa.eu.int/yourvoice
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ruimte geboden voor een dialoog. De website die bekend staat als „Uw stem in
Europa” (1) en die deel uitmaakt van het project Interactieve beleidsvorming, biedt
burgers, consumenten en ondernemingen nu al de gelegenheid een actieve rol te
spelen bij het tot stand brengen van het beleid van de Commissie. Op basis van de
mededeling „Europa — de tweede generatie” (2) zullen de interactieve methoden
gemeengoed worden.

5. Er is veel verbeterd in de openheid van de werkzaamheden van de instellingen. De
verordening van het Europees Parlement en de Raad (3) inzake de toegang van het
publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie is
inmiddels in werking getreden. De Commissie heeft haar interne procedures gewij-
zigd (4). Sinds januari 2002 zijn de notulen van de vergaderingen van de
Commissie ook via Internet toegankelijk. Daarnaast is er sinds juni on line een
openbaar register met documenten van de Commissie beschikbaar. Bovendien is er
op grond van de bepalingen van de nieuwe verordening ook een wegwijzer voor
iedereen beschikbaar betreffende de toegang tot de documenten. Het Europees
Parlement heeft in verband met de toepassing van bovengenoemde verordening
een aantal interne maatregelen vastgesteld (via een wijziging van zijn Reglement en
van de verplichtingen van ambtenaren en andere personeelsleden van het Europees
Parlement). Het officiële register van het Parlement is vervolgens in 2002 voor
iedereen opengesteld. Het register van de Raad is ook on line beschikbaar en bevat
verwijzingen naar documenten van de Raad vanaf 1999. Uit het register blijkt
welke documenten voor het publiek toegankelijk zijn; die documenten kunnen
rechtstreeks via de databank worden weergegeven of opgevraagd worden via de
dienst van de Raad die verantwoordelijk is voor „het toegangsbeheer van de docu-
menten”.

De openheid van de wetgevende werkzaamheden van de Raad is tijdens de
Europese Raad in maart in Barcelona aan de orde geweest middels een verwijzing
naar een verslag van de secretaris-generaal van de Raad. Tijdens de Europese Raad
van juni in Sevilla is besloten om de vergaderingen van de Raad meer openbaar te
maken in de verschillende fasen van de besluitvormingsprocedure. De lijst van de
betreffende voorstellen wordt aan het begin van elk halfjaar door de Raad opge-
steld. In de laatste fase van de procedure zal het publiek toegang krijgen tot de
stemming en de stemverklaringen.

6. Via het EUR-Lex-portaal naar de Europaserver kan toegang verkregen worden tot
het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, waardoor burgers de moge-
lijkheid hebben om de communautaire wetgeving op alle gebieden te raadplegen.
Sinds de start in juni 2001 is er veel aan het portaal verbeterd om de toegang
gemakkelijker en het geheel gebruiksvriendelijker te maken. Sinds januari 2002
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(1) http://europa.eu.int/yourvoice
(2) Mededeling van de voorzitter aan de Commissie, met instemming van vice-voorzitter Kinnock en

commissaris Liikanen C(2001) 1753/2.
(3) Verordening (EG) nr. 1049/2001.
(4) C(2001) 3714.
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zijn alle documenten die via EUR-Lex toegankelijk zijn, gratis te raadplegen. Dit
geldt met name voor de documenten die in het Publicatieblad gepubliceerd wor-
den, ongeacht de datum van goedkeuring of publicatie en ongeacht het formaat.
Voor de toegang tot de professionele database CELEX blijft een vergoeding ver-
schuldigd (via een abonnement of per sessie). Sinds april 2002 biedt de EUR-Lex-
dienst een geharmoniseerde presentatie van alle pagina’s die via „Europa” en de
websites van het Europees Parlement en de Raad toegankelijk zijn. De PreLex-data-
base van de Commissie verschaft in alle talen informatie over de voortgang van de
wetgevingsprocedure over een bepaalde wetstekst, met hyperlinks naar aanverwan-
te teksten en naar OEIL, het overzicht van het Europees Parlement van de stand
van de wetgeving. Op deze manier kunnen burgers niet alleen informatie krijgen
over het wetgevingsproces, over wetgevingsvoorstellen die door de Commissie zijn
goedgekeurd en over persberichten, maar ook over de definitieve tekst. Er wordt
gewerkt aan het opnemen in deze database van gemeenschappelijke standpunten
van de Raad, wetgevings- en begrotingsresoluties, initiatieven van het Europees
Parlement, en initiatieven van het Europees Economisch en Sociaal Comité en van
het Comité van de Regio's.

3.1.2. Tweede actiepunt: de burger bereiken via regionale 
en lokale democratie

1. De Commissie heeft in het witboek onderstreept dat zij voornemens is om in een
vroeg stadium van de beleidsvorming een meer stelselmatige dialoog aan te gaan
met Europese en nationale verenigingen van regionale en lagere overheden en ook
om — bij wijze van proef — op bepaalde, duidelijk gedefinieerde gebieden gebruik
te maken van „tripartiete overeenkomsten op basis van streefdoelen”. Op deze
manier zouden de wetgevende en uitvoerende taken en beleidsmaatregelen vereen-
voudigd kunnen worden en zou tevens een grotere territoriale uitstraling ontstaan.

De Commissie heeft daarnaast het Comité van de Regio’s opgeroepen om een meer
proactieve rol te spelen bij het onderzoeken van beleidsvoorstellen, bijvoorbeeld
door verkennende rapporten op te stellen voordat de Commissie met een voorstel
komt en door een uitwisseling van beproefde methoden te organiseren over de
wijze waarop regionale en lagere overheden op nationaal niveau betrokken kunnen
worden bij de voorbereidende fase van de Europese besluitvorming. De Commissie
heeft de lidstaten opgeroepen om te bestuderen hoe de betrokkenheid van regio-
nale en lokale organisaties bij de besluitvorming van de EU vergroot kan worden
en hoe het gebruik van contractuele afspraken met hun regio’s en gemeenten bevor-
derd kan worden, met volledige inachtneming van de constitutionele stelsels van
de lidstaten.

2. De Commissie heeft in haar witboek over governance vastgesteld dat het, in aan-
vulling op de raadpleging van het grote publiek, ook noodzakelijk is de betrekkin-
gen met regionale en lagere overheden te verbeteren, via hun nationale en
Europese organisaties. In dit verband zijn de diensten van de Commissie bezig met
de voorbereidingen van een werkdocument dat gericht is op het definiëren van de
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maatregelen die een brug kunnen slaan naar de nationale en Europese verenigin-
gen van regionale en lagere overheden en het bepalen van de reikwijdte van, en de
voorwaarden voor, een dergelijke dialoog.

De Commissie zal het werkdocument op haar website publiceren en onder de
belangrijkste interregionale en lokale verenigingen verspreiden teneinde alle
belanghebbenden te kunnen raadplegen. Ook zullen het Europees Parlement, het
Comité van de Regio’s en de lidstaten geraadpleegd worden. Na deze raadpleging
zou de Commissie in het eerste kwartaal van 2003 in staat moeten zijn om een
mededeling aan te nemen waarvan de tenuitvoerlegging door alle diensten van de
Commissie ter hand genomen zou moeten worden.

3. Het Comité van de Regio’s heeft bijzondere belangstelling getoond voor het deel
van het witboek dat betrekking heeft op de regionale en lokale democratie. In
maart 2002 heeft het Comité van de Regio’s een advies uitgebracht waarin het zich
verheugd toont over de publicatie van het witboek en waarin met name verwezen
wordt naar die gedeelten die betrekking hebben op decentralisatie en op de samen-
werking met regionale en lagere overheden. Er wordt ook gerefereerd aan de ver-
anderingen die in de werkmethodiek noodzakelijk zijn als het Comité een proac-
tievere rol zou moeten spelen bij de toetsing van communautaire acties. Het
Comité verzoekt in dat verband om onderzoeksbevoegdheden teneinde de compa-
tibiliteit met het subsidiariteitsbeginsel vast te kunnen stellen en om een mandaat
teneinde toezicht te kunnen houden op de gevolgen van richtlijnen en verordenin-
gen voor regionale en lagere overheden. Inmiddels is door de voorzitters van de
Commissie en het Comité van de Regio’s een samenwerkingsprotocol ondertekend
waarin de governancebeginselen en de procedures voor samenwerking zijn neer-
gelegd. Dit protocol is gericht op verbetering van de uitvoering van de adviseren-
de taken van het Comité, en van de betrokkenheid van het Comité bij het politie-
ke debat. Ook bevat het richtlijnen voor een intensievere samenwerking bij het
voorlichtings- en communicatiebeleid.

3.1.3. Derde actiepunt: de civiele maatschappij bij de beleidsvorming
betrekken. Een effectievere en meer open raadpleging bij de 
beleidsvorming van de EG

1. In het witboek wordt opgeroepen tot meer algemene openheid en raadpleging van
de maatschappelijke organisaties bij de ontwikkeling van EG-beleidsvorming. De
geplande betrokkenheid en raadpleging van de maatschappelijke organisaties moet
worden onderscheiden van de institutionele dialoog (met het Europees Parlement,
het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's) en de
sociale dialoog tussen werkgevers en werknemers, als bedoeld in artikel 137 tot en
met 139 van het Verdrag.

Gezien hun representativiteit hebben vakbonden en organisaties van werkgevers
een bijzondere rol te vervullen bij het vormgeven van het sociale beleid. Op com-
munautair niveau verplicht het EG-Verdrag de Commissie ertoe de sociale partners
te raadplegen bij de vormgeving van het sociale beleid. Onder bepaalde voor-
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waarden kunnen de sociale partners bindende overeenkomsten sluiten, die dan in
de communautaire wetgeving worden opgenomen. Deze rol van de sociale partners
is gevestigd en erkend.

2. De werkzaamheden ter verbetering van de governance hebben ertoe geleid dat de
relaties tussen de Commissie en de maatschappelijke organisaties nu geformaliseerd
zijn en doorzichtiger zijn geworden. De Commissie heeft algemene beginselen 
en minimumnormen voor de raadpleging van niet-institutionele belanghebben-
den (1) vastgesteld voor alle belangrijke beleidsinitiatieven die zij voorstelt. Deze
minimumnormen zijn met ingang van 2003 van toepassing. De achterliggende
gedachte is dat het door het toepassen van deze normen mogelijk wordt precies te
achterhalen wie met wie contact moet opnemen bij het opstellen van nieuwe
beleidsmaatregelen. Doel is alle belanghebbenden beter en op een meer gelijk-
waardige basis bij het proces te betrekken. De Commissie zal ervoor zorgen dat de
benodigde informatie om adequaat te kunnen reageren breed toegankelijk zal wor-
den gemaakt via Internetportalen. De minimumnormen houden onder andere in
dat reacties gedurende een periode van minimaal acht weken mogelijk zijn, dat er
een ontvangstbevestiging wordt verstuurd en dat de resultaten van de openbare
raadpleging op Internet gepubliceerd worden.

Een raadplegingsdocument is onderwerp geweest van de openbare raadpleging die
tot en met 31 juli 2002 heeft plaatsgevonden (2). Het definitieve pakket van alge-
mene beginselen en minimumnormen geeft niet alleen een duidelijker beeld van de
reikwijdte ervan, maar illustreert ook de duidelijke koppeling met de effectbeoor-
delingsprocedures van de Commissie. De operationele gevolgen van de algemene
beginselen zijn duidelijker uitgewerkt, terwijl ook het gebruik van selectiecriteria
voor een gerichte raadpleging nader wordt toegelicht. Door duidelijke doelgroepen
te definiëren, zou de Commissie in staat moeten zijn alle betrokken partijen de
gelegenheid te geven hun standpunten over te brengen. De Commissie heeft ook
uitgelegd waarom ze geen gebruik maakt van juridisch bindende raadplegingspro-
cedures en aangegeven dat er een duidelijke scheidslijn bestaat tussen haar raad-
plegingsactiviteiten en officiële besluitvormingsprocedures.

3. De Commissie onderzoekt verder om in bepaalde sectoren uitgebreidere partner-
schapsovereenkomsten te sluiten met een aantal maatschappelijke organisaties.
Gezien de reacties die de Commissie tijdens de raadpleging over het witboek heeft
ontvangen, geeft zij de voorkeur aan een pragmatische benadering om een geslaag-
de tenuitvoerlegging van algemene normen te waarborgen. Daarbij dient bedacht
te worden dat de doelstelling van deze actie tweeledig was, namelijk i) de
Commissie in staat stellen de partnersectoren uitvoeriger te raadplegen dan op
basis van minimumnormen vereist zou zijn, en ii) bevorderen dat de maatschappe-
lijke organisaties op basis van deze overeenkomsten hun interne structuren effi-
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ciënter zouden inrichten en waarborgen zouden verstrekken inzake hun openheid en
representativiteit en tevens zouden bevestigen dat zij in staat zijn informatie door
te geven en debatten in de lidstaten te voeren. Met name het Europees Parlement
hechtte er groot belang aan dat deze organisaties niet geheel of gedeeltelijk dezelf-
de rol zouden vervullen als partijen met een politieke verantwoordelijkheid die via
het algemeen kiesrecht zijn gekozen. In bepaalde geledingen van de civiele maat-
schappij werd ook de bezorgdheid geuit dat er de facto een stelsel van geprivile-
gieerde verenigingen zou ontstaan. 

4. De Coneccs-database (Consultation, European Commission and Civil Society -
Raadpleging, Europese Commissie en civiele maatschappij) is sinds juni 2002 vol-
ledig operationeel. Deze database bevat informatie over maatschappelijke organisa-
ties die op Europees niveau actief zijn en over de raadplegingskaders die de
Commissie gebruikt om de civiele maatschappij te raadplegen. Via de website van
Coneccs (1) heeft het grote publiek toegang tot informatie over de maatschappe-
lijke non-profitorganisaties die op Europees niveau zijn opgericht en over de comi-
tés en andere adviserende organen die de Commissie gebruikt indien de maat-
schappelijke organisaties formeel en op structurele wijze worden geraadpleegd.
Organisaties kunnen op vrijwillige basis in de index opgenomen worden. Die index
is overigens uitsluitend als informatiebron bedoeld en niet als een instrument om
de instemming van die organisaties „af te dwingen”. Het is een dynamisch instru-
ment dat voortdurend verbeterd wordt en dat als een positief onderdeel van het
georganiseerde raadplegingsproces over de minimumnormen voor raadpleging
wordt beschouwd, met dien verstande dat het geen systeem dient te worden om
bepaalde organisaties als „goedgekeurd door de Commissie” te bestempelen.

5. Naast dit algemene instrument zijn er on-linediensten beschikbaar om die gele-
dingen van de civiele maatschappij te bereiken die een groter belang hebben bij
bepaalde kwesties (zoals de internationale handel, het onderwijs en de cultuur).
Deze on-linediensten zijn opgezet door de diensten van de Commissie die verant-
woordelijk zijn voor specifieke beleidsterreinen.

6. Het Europees Economisch en Sociaal Comité staat zeer positief tegenover het wit-
boek. In zijn advies inzake het witboek van maart 2002 heeft het Comité gewezen
op de sterke koppeling tussen deze tekst en de conventie over de toekomst van de
Unie. Het Comité heeft tevens op de noodzaak gewezen om de inachtneming van
de horizontale en verticale subsidiariteit te waarborgen en om de criteria voor de
representativiteit van maatschappelijke organisaties te definiëren. Het Comité is
van mening dat het een cruciale rol zou kunnen vervullen bij het definiëren en
structureren van de maatschappelijke dialoog en benadrukt dat het van belang is de
hoeveelheid informatie die burgers ontvangen over essentiële aspecten van de Unie
te vergroten en het gebruik van andere instrumenten dan wetgeving te intensive-
ren. De Commissie en het Comité hebben een protocol ondertekend waarin is
vastgelegd dat het Comité in het kader van het zoeken naar nieuwe vormen van
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bestuur bij uitstek geschikt is om uit te groeien tot een geprivilegieerde interme-
diaire organisatie die de schakel vormt tussen de instellingen van de Unie en de maat-
schappelijke organisaties. Het protocol bevat ook de expliciete bepaling dat de
Commissie het Comité om „verkennende standpunten” dient te verzoeken en dat
zij gebruik zal maken van het Comité om de betrekkingen met de maatschappe-
lijke organisaties te verbeteren.

3.1.4. Vierde actielijn: aanhaken bij netwerken

1. In het witboek wordt geconstateerd dat en onderzocht waarom netwerken zowel op
Europees als internationaal niveau een steeds grotere maatschappelijke en politieke
rol spelen. Onder netwerken wordt een non-hiërarchische interactie tussen perso-
nen en/of organisaties verstaan (gemeenschappen, regionale en lagere overheden,
ondernemingen, besturen, onderzoekscentra en dergelijke) waarbij elke deelnemer
verantwoordelijk is voor een deel van de middelen die nodig zijn om het geza-
menlijke doel te bereiken. Het meest gebruikte netwerkinstrument is tegenwoor-
dig de elektronische communicatie. Daarom sprak de Commissie het voornemen
uit een meer stelselmatige en proactieve benadering voor samenwerking met
belangrijke netwerken te ontwikkelen, teneinde deze in staat te stellen bij te dragen
tot de besluitvorming en uitvoering van het beleid, en te onderzoeken hoe het
kader voor transnationale samenwerking tussen regionale of lokale organisaties op
het niveau van de EU beter zou kunnen worden gesteund met het oog op de pre-
sentatie van voorstellen.

2. De Commissie heeft eveneens geconstateerd dat economische organisaties steeds
vaker via netwerken georganiseerd zijn. In het algemeen worden horizontale
Europese federaties over alle kwesties geraadpleegd, terwijl de brancheorganisaties
geraadpleegd worden over kwesties die specifiek een bepaalde sector betreffen.
Deze organisaties gebruiken in toenemende mate elektronische kanalen om terug
te vallen op hun nationale en plaatselijke vertegenwoordigers, waardoor de inter-
actieve participatiegraad steeds hoger wordt. Deze interactieve communicatie
wordt overigens mede mogelijk gemaakt door de instrumenten die de Commissie
ter beschikking heeft gesteld.

De Commissie heeft een project interactieve beleidsvorming (Interactive Policy
Making, IPM) (1) ontwikkeld om spontane feedback on line mogelijk te maken.
Het Europese Netwerk van bureaus voor consumentenvoorlichting dat deelneemt
aan het project interactieve beleidsvorming is een belangrijke schakel tussen de
Commissie en de Europese consumenten. Dit netwerk is erop gericht de Europese
consumenten te helpen beter gebruik te maken van de interne markt en heeft
tevens tot doel de Commissie te voorzien van actuele informatie. Op dit moment
bestaat het netwerk uit veertien Europese Bureaus voor consumentenvoorlichting
in twaalf lidstaten; dat aantal wordt in de toekomst uitgebreid. Het netwerk van
Euro Info Centers is gericht op het MKB op lokaal niveau en bestaat op dit
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moment uit 258 informatie- en adviescentra (waarvan vijftig in de kandidaat-lan-
den). Dit netwerk functioneert zowel in verticale zin, in beide richtingen (Brussel,
lokaal niveau en weer terug), als in horizontale zin, als schakel tussen de betrokken
partners. De constante informatievoorziening, met name over concrete vergelij-
kende casestudy’s inzake de wijze waarop de wetgeving wordt toegepast, levert een
bijdrage aan de tenuitvoerlegging of aanpassing van beleidsmaatregelen. Eigen ini-
tiatieven van de netwerken, zoals de jaarlijkse autoloze dag en het Netd@ys-project
voor scholen, zijn een groot succes gebleken.

3. De Commissie heeft een follow-upactieplan voor e-Europe 2002 aangenomen.
Het plan, e-Europe 2005 genaamd, is gericht op het bevorderen van veilige dien-
sten, toepassingen en op inhoud gebaseerde voorzieningen via een op grote schaal
beschikbare en veilige breedbandinfrastructuur, waarbij er tegelijkertijd voor
gezorgd wordt dat alle burgers geïntegreerd worden in de informatiemaatschappij.

4. Niet alleen zijn financiële bijdragen beschikbaar gesteld voor Solvit en het project
Interactieve beleidsvorming, maar ook heeft de gegevensuitwisseling tussen over-
heidsdiensten (het IDA-programma, Interchange of Data between
Administrations) geleid tot een nieuwe overheidsdienst die zich momenteel in een
proeffase bevindt: het Portal of the EU Administrations (het portaal van de over-
heidsdiensten van de EU). Dit portaal is in het leven geroepen om de uitwisseling
van on-linediensten met relevante grensoverschrijdende dimensies tussen de
Europese overheidsdiensten te stimuleren. Het moet gaan fungeren als uniek toe-
gangspunt voor alle openbaar beschikbare on-line-informatie en -diensten tenein-
de de Europese burgers en ondernemingen te assisteren bij hun grensoverschrij-
dende activiteiten.

3.2. Beter beleid, betere regelgeving en betere resultaten

De toezeggingen in het witboek inzake beter beleid, betere regelgeving en betere resulta-
ten hebben tot significante resultaten geleid. De Commissie heeft initiatieven ont-
plooid voor verbeteringen in de hele beleidsvormingscyclus: van beleidsontwerp en
keuze van instrumenten tot aan tenuitvoerlegging en handhaving van regelgeving. Bij
deze initiatieven is de Commissie niet alleen gesteund en geïnspireerd door de vele
voorbereidende werkzaamheden die door lidstaten en internationale organisaties zijn
uitgevoerd, maar ook door de — over het algemeen — positieve reacties van belang-
hebbenden op de basisprincipes van het witboek.

3.2.1. Betere regelgeving

1. Zoals aangekondigd in het witboek heeft de Commissie in juni 2002 een breed
actieplan voor de vereenvoudiging en verbetering van de regelgeving (1) gepre-
senteerd, met als overkoepelende doelstelling de ontwikkeling van een nieuwe
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gemeenschappelijke wetgevingscultuur in de EU. Het actieplan voor verbetering
van regelgeving is gebaseerd op ideeën uit het witboek en bevat initiatieven betref-
fende onder andere efficiëntere beleidsvoorbereiding via het verbeteren van de hui-
dige procedures voor raadpleging en effectbeoordeling, het uitbreiden van de
beschikbare beleidsinstrumenten, het beperken van voorstellen tot de essentiële ele-
menten (waardoor er meer ruimte ontstaat om de technische details nader in te
vullen bij de tenuitvoerlegging van maatregelen) en het lanceren van een program-
ma voor de vereenvoudiging van de communautaire wetgeving. Dit actieplan
omvat acties die voorgelegd worden aan het Europees Parlement en de Raad in hun
hoedanigheid als communautaire wetgevers, en acties om de effectieve omzetting
en toepassing van wetgeving door de lidstaten te waarborgen.

In het actieplan worden onder andere de volgende voorstellen gedaan: een nauwe-
re samenwerking op wetgevingsgebied tussen de instellingen, een jaarlijkse beoor-
deling van de kwaliteit van wetgeving en een betere toegang van het publiek via
EUR-Lex tot wetgeving die in voorbereiding is of die reeds bestaat, een adequater
gebruik van het instrumentarium voor wetgeving, een vereenvoudiging en vermin-
dering van de communautaire wetgeving en het waarborgen van de kwaliteit van
goedgekeurde wetgeving. Wat de lidstaten betreft, voorziet het actieplan in toezen-
ding van de nationale kennisgevingen via elektronische weg, in nationale raadple-
gingen en effectbeoordelingen en in nauwere samenwerking in verband met de
omzetting van communautaire wetgeving in nationaal recht. De Commissie deed
daarom een beroep op de essentiële medewerking van het Parlement, de Raad en
de lidstaten. Er zijn intussen interinstitutionele onderhandelingen gestart met het
oog op de sluiting van een interinstitutioneel akkoord over betere regelgeving (1).

2. Wat haar eigen aandeel betreft, heeft de Commissie ingrijpende maatregelen geno-
men bij de voorbereiding van initiatieven, met name via het openbare raadple-
gingskader (zie hierboven), via richtsnoeren voor de gebruikmaking van expertise
en via het kader voor de effectbeoordeling van geplande wetgevings- en beleidsini-
tiatieven. De beginselen die ten grondslag liggen aan deze initiatieven dienen een
essentieel onderdeel van goed bestuurlijk gedrag te gaan vormen, ook voor de ande-
re communautaire instellingen en organen en voor de lidstaten.

3. In de mededeling van de Commissie over de verkrijging en gebruikmaking van
expertise (2) komen essentiële beginselen en interne richtsnoeren aan de orde voor
de verkrijging en de gebruikmaking van deskundig advies door de diensten van de
Commissie in alle fasen van het beleidsvormingsproces. Dit initiatief bouwt voort
op de bestaande beste praktijken binnen en buiten de Commissie en biedt een alge-
meen kader voor de bevordering van dergelijke beste praktijken op alle relevante
gebieden. De voorgestelde beginselen en richtsnoeren hebben een tweeledige doel-
stelling:
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• waarborgen dat de diensten van de Commissie de meest adequate expertise
inschakelen en gebruiken met het oog op een efficiëntere kennisbasis voor bete-
re beleidsvorming; en 

• bewerkstelligen dat ook op dit gebied de belangrijkste Commissiebeginselen
inzake kwaliteit, openheid en effectiviteit geïntegreerd worden.

De richtsnoeren van de Commissie hebben betrekking op de verkrijging en
gebruikmaking van expertise en kennis in brede zin; het betreft dus niet alleen
wetenschappelijke expertise. De richtsnoeren zullen ook van toepassing zijn op
raadplegingen die worden uitgevoerd via deskundigengroepen die door de
Commissie zijn ingesteld. Deze richtsnoeren vallen echter buiten de officiële
besluitvormingsprocedures zoals vastgelegd in de Verdragen en maken ook geen
deel uit van de secundaire wetgeving. De richtsnoeren treden vanaf 2003 in wer-
king en zullen voortdurend gecontroleerd worden; de effectiviteit ervan zal drie jaar
na de inwerkingtreding geëvalueerd worden. Zoals ook aangegeven in het witboek
over Europese governance zal de Commissie nader onderzoeken in welke mate haar
eigen richtsnoeren op dit gebied de basis kunnen vormen voor een gemeenschap-
pelijke aanpak voor alle instellingen en lidstaten.

4. In haar mededeling over effectbeoordeling (1) verbindt de Commissie zich ertoe
om vanaf 2003 geleidelijk effectbeoordelingen uit te voeren naar alle belangrijke
wetgevings- en beleidsinitiatieven, met inbegrip van een beoordeling van de effec-
ten van regelgeving en van de duurzaamheidseffecten (op economisch, sociaal en
milieugebied). Door deze effectbeoordeling zal het eenvoudiger worden om te
beslissen of er op communautair niveau actie ondernomen moet worden — op
basis van de Verdragen en het protocol over de toepassing van het subsidiariteits-
en het evenredigheidsbeginsel — en zullen de kwaliteit en de samenhang van het
communautaire beleid verbeterd worden.

De aanpak van de Commissie betreffende de effectbeoordeling markeert een
belangrijke stap op weg naar een nieuwe regelgevingscultuur, waarbij alle bestaan-
de sectorale beoordelingen van de directe en indirecte effecten van voorgestelde
maatregelen geïntegreerd worden in één enkel instrument. Momenteel worden er
gedetailleerde richtsnoeren voor de uitvoering van effectbeoordelingen door de
diensten van de Commissie vastgesteld.

De Commissie heeft voorgesteld dat de andere instellingen eveneens effectbeoor-
delingen uitvoeren inzake substantiële wijzigingen van voorstellen van de
Commissie. Deze kwestie wordt op dit moment nader bekeken in het kader van de
onderhandelingen over een interinstitutioneel akkoord inzake betere regelgeving.
De Commissie heeft ook de lidstaten opgeroepen om effectbeoordelingen uit te
voeren teneinde de kwaliteit van nationale omzettingsmaatregelen te verbeteren,
met name met betrekking tot aanvullende bepalingen op wetsbesluiten en met
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betrekking tot de maatregelen waarvan de Commissie in kennis dient te worden
gesteld krachtens Richtlijn 98/34/EG (1).

Een specifiek initiatief om te zorgen voor input en feedback met betrekking tot de
effecten van geplande wetgevings- en beleidsinitiatieven is het Europees toetspanel
van het bedrijfsleven. Door middel van instrumenten voor interactieve beleidsvor-
ming is de Commissie op dit moment met steun van de lidstaten bezig met het
opzetten van een Europees toetspanel van bedrijven dat vierduizend ondernemin-
gen van alle bedrijfsgroottes en uit alle sectoren moet omvatten.

5. In het actieplan voor betere regelgeving komt ook de bredere kwestie van de keuze
van geschikte en evenredige instrumenten voor communautaire acties aan de
orde. In dit verband heeft de Commissie zich het recht voorbehouden om aanvul-
lende voorstellen te doen in het kader van de werkzaamheden van de conventie
over de toekomst van Europa (2).

De Commissie heeft erop gewezen dat verordeningen en richtlijnen in overeen-
stemming met de letter en de geest van het EG-Verdrag gebruikt dienen te worden:
een verordening dient enkel voor acties te worden gebruikt die op gelijke wijze voor
alle lidstaten gelden; een richtlijn dient in overeenstemming te zijn met de oor-
spronkelijke definitie van een richtlijn zoals neergelegd in het Verdrag, dat wil zeg-
gen een instrument waarmee een wettelijk kader wordt vastgelegd, alsmede doel-
stellingen met een bindend karakter.

De Commissie is voornemens om waar mogelijk te waarborgen dat richtlijnen
algemeen van aard zijn en betrekking hebben op de doelstellingen, geldigheidspe-
rioden en essentiële aspecten van wetgeving. Het is de taak van de wetgever om
door middel van een beleidsbesluit te beslissen welke vorm deze essentiële aspecten
dienen aan te nemen en om ervoor te zorgen dat technische details en een nadere
uitwerking via uitvoeringsmaatregelen worden geregeld. Dit streven naar het beper-
ken van het gebruik van richtlijnen, onder andere met het oog op het vereenvou-
digen van de wetgeving, mag de wetgevende prerogatieven van het Europees
Parlement en de Raad uiteraard niet aantasten. In de praktijk zal het tegendeel eer-
der het geval zijn, want door deze beperking zullen het Parlement en de Raad juist
in staat zijn om zich op de fundamentele aspecten van wetgeving te concentreren.

6. In het witboek en het daaruit voortvloeiende actieplan inzake betere regelgeving
stelt de Commissie voor om meer gebruik te maken van alternatieven voor tradi-
tionele wetgeving zonder daarbij de bepalingen van het Verdrag of de prerogatie-
ven van de wetgever aan te tasten. In het witboek wordt er nogmaals op gewezen,
onder verwijzing naar de artikelen 138 en 139, krachtens welke de sociale partners
overeenkomsten op communautair niveau kunnen sluiten, dat het Verdrag al in
bepaalde vormen van coregulering voorziet.
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(1) Richtlijn 98/34/EG bepaalt een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voor-
schriften.

(2) COM (2002) 275.
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Er bestaan verschillende instrumenten die in bepaalde omstandigheden gebruikt
kunnen worden om de doelstellingen van het Verdrag te verwezenlijken, terwijl
tegelijkertijd de wetgevende activiteiten en de wetgeving zelf vereenvoudigd kun-
nen worden (coregulering, zelfregulering, open coördinatiemethode).

Binnen het kader van een wetsbesluit biedt coregulering de mogelijkheid om doel-
stellingen die door de wetgever gedefinieerd zijn ten uitvoer te leggen via maatre-
gelen die uitgevoerd worden door actieve en erkende organisaties en actoren op het
betreffende terrein. De Commissie blijft ervan overtuigd dat coregulering een
instrument kan zijn om bij wetgevende activiteiten prioriteit te verlenen aan de
essentiële elementen en om de tenuitvoerlegging te vereenvoudigen en te verbete-
ren — mits daarbij bepaalde criteria zoals vastgelegd in een toekomstig interinsti-
tutioneel akkoord inzake betere regelgeving in acht worden genomen. Bij zelfregu-
lering gaat het om een groot aantal gebruiken, gemeenschappelijke regels, gedrags-
codes en vrijwillige overeenkomsten met ondernemingen, maatschappelijke orga-
nisaties, NGO’s en georganiseerde groeperingen waardoor een vrijwillige basis
wordt gecreëerd om activiteiten te reguleren en te structureren. Anders dan bij
coregulering is voor zelfregulering geen wetsbesluit nodig. De Commissie heeft een
aantal criteria en modaliteiten voorgesteld voor het gebruik van deze en soortge-
lijke alternatieve instrumenten om de doelstellingen van het Verdrag te verwezen-
lijken. Over deze voorstellen wordt op dit moment onderhandeld in het kader van
een interinstitutioneel akkoord. De Commissie heeft in het witboek algemene lij-
nen uitgezet voor de rol van de open coördinatiemethode, en in aansluiting daar-
op spreekt ze in haar jaarlijkse beleidsstrategie voor 2003 de verwachting uit dat er
een strategische evaluatie uitgevoerd kan worden van de wijze waarop de methode
functioneert op de terreinen waar ze voor het eerst toegepast is.

7. De Commissie heeft voorgesteld om met de steun van de Raad en het Europees
Parlement een serieuze poging te ondernemen om het corpus van het Gemeen-
schapsrecht te vereenvoudigen en de omvang ervan te verminderen. De Com-
missie stelt voor dat de instellingen gezamenlijk een programma voor de vereenvou-
diging van communautaire wetgeving vaststellen. De Commissie zal de prioritaire
sectoren definiëren waarin die vereenvoudiging nodig is en zal de wetgever dien-
overeenkomstig informeren. Het Europees Parlement en de Raad zullen uiteinde-
lijk, in hun hoedanigheid als wetgever, de voorstellen voor eenvoudigere wetten
moeten goedkeuren. Zij zouden tevens hun werkmethodieken moeten aanpassen
om tot snellere en efficiëntere procedures te komen teneinde het Gemeen-
schapsrecht te vereenvoudigen. De Commissie vindt het essentieel dat dit aspect
vastgelegd wordt in een interinstitutioneel akkoord inzake betere regelgeving.
Daarnaast dienen ook de lopende activiteiten met betrekking tot het door de
Commissie in november 2001 geïntroduceerde codificatieprogramma (1) alsmede
de werkzaamheden betreffende de herschikking van besluiten (2) in een dergelijk
akkoord geïntegreerd en bekrachtigd te worden.
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3.2.2. Betere tenuitvoerlegging

1. Op basis van de betere regelgeving en betere resultaten en de heroriëntatie van de
beleidslijnen en instellingen zoals beschreven in het witboek en op basis van de voor-
stellen van de Commissie inzake een grotere betrokkenheid en betere beleidsvor-
ming, heeft de Commissie ook een aantal belangrijke voorstellen voor een betere
tenuitvoerlegging van de actie van de Gemeenschap goedgekeurd.

2. In artikel 202 van het EG-Verdrag wordt het fundament gelegd voor de uitvoe-
rende rol van de Commissie. De toepassing van dat artikel, zoals geregeld door de
relevante secundaire wetgeving inzake het vaststellen van de voorwaarden voor de
uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (de
zogenaamde „comitologie” (1)), is dan ook van cruciaal belang voor de heroriënta-
tie van de instellingen en voor de gewenste verbeteringen op het gebied van de legi-
timiteit, effectiviteit en geloofwaardigheid van de Gemeenschap.

De Commissie stelt in het witboek dat de doelstelling van heroriëntatie van de
instellingen aanleiding zou moeten zijn tot een heronderzoek, zo niet de afschaf-
fing, van de bestaande procedures voor beheer en regelgeving. Dat zou plaats moe-
ten vinden in combinatie met de hernieuwde onderlinge afstemming van de taken
van de instellingen, waarbij de Commissie de hoofdverantwoordelijkheid voor de
uitvoering van wetgeving zou moeten krijgen, en de twee communautaire wetge-
vende organen (het Parlement en de Raad) meer mogelijkheden om de uitoefening
van de uitvoeringsbevoegdheden van de Commissie te controleren, in ieder geval
op gebieden waar de medebeslissing van kracht is (artikel 251 van het EG-
Verdrag).

Op basis van deze hoofdlijnen, en met behoud van de mogelijkheid een beroep te
doen op de onmisbare expertise van de vertegenwoordigers van de lidstaten, stelt
de Commissie voor om Besluit 1999/468/EG van de Raad (2) te wijzigen. De
Commissie stelt met name voor om de bestaande procedure voor regelgeving, voor
de tenuitvoerlegging van maatregelen die onder medebeslissing vallen, te herzien
door de invoering van twee afzonderlijke fasen. In de eerste fase, de uitvoeringsfase,
zal de Commissie een ontwerp-maatregel voorleggen aan een comité van vertegen-
woordigers van de lidstaten. Als het comité binnen de termijn die door de
Commissie is vastgesteld bezwaar maakt tegen de ontwerp-maatregel, krijgt de
Commissie een bepaalde periode de tijd om een oplossing te zoeken. De ontwerp-
maatregel van de Commissie wordt vervolgens, in de tweede fase, de controlefase,
aan het Europees Parlement en de Raad voorgelegd. Beide instellingen kunnen
binnen een bepaalde termijn bezwaar maken tegen de ontwerp-uitvoeringsmaatre-
gel van de Commissie, in welk geval de Commissie kan besluiten ofwel een wetge-
vingsvoorstel in te dienen ofwel de uitvoeringsmaatregel goed te keuren, eventueel
gewijzigd op basis van de standpunten van het Parlement en de Raad. Deze proce-
dure wordt aangevuld met een noodprocedure die het in werking treden van uit-
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voeringsmaatregelen mogelijk maakt vóórdat de wetgever zijn controlerende func-
tie heeft kunnen uitvoeren. Deze wijziging van de comitologieprocedures zal
slechts een tijdelijk karakter hebben, in afwachting van een systeem voor het dele-
geren van uitvoeringsbevoegdheden dat gebaseerd is op een herziening van de
Verdragen (zie punt 3.4).

3. In het witboek wordt gesteld dat de regels in de gehele Unie door regelgevende
organen op afgebakende gebieden op een betere manier toegepast en ten uitvoer
gelegd zouden kunnen worden. In het witboek wordt ook een steeds grotere rol
voor dergelijke organen voorzien en worden tevens voorstellen gedaan voor bepaal-
de voorwaarden waaraan dergelijke organen zouden moeten voldoen. De
Commissie heeft tevens aangekondigd dat zij een gedetailleerd kader zal opstellen
voor de oprichting, het functioneren en het toezicht op toekomstige regelgevende
organen.

Om dit te verwezenlijken heeft de Commissie een mededeling ingediend met een
kader voor regelgevende organen (1) om de oprichting van dergelijke organen te
vergemakkelijken, zonder dat daardoor de eenheid en integriteit van de uitvoeren-
de macht op EG-niveau aangetast wordt. Het gedetailleerde kader bevat criteria
voor de oprichting van regelgevende organen (oprichtingsbesluit, juridische status,
locatie), het functioneren ervan (verantwoordelijkheden, bestuurlijke organen, sta-
tus van directeuren, verhaalsmogelijkheden, administratieve en budgettaire proce-
dures) en de controlemechanismen van de Commissie ten opzichte van dergelijke
organen (administratieve, politieke, financiële en juridische controlemechanis-
men). De Commissie heeft het Parlement en de Raad uitgenodigd om een kader
voor de oprichting van regelgevende organen te formaliseren dat op de in haar
mededeling uiteengezette beginselen gebaseerd is.

4. In het witboek wordt ook het idee geopperd van tripartiete overeenkomsten op
basis van streefdoelen, teneinde een grotere flexibiliteit te creëren met betrekking
tot wetgevende en uitvoeringstaken en beleidsmaatregelen met grote territoriale
gevolgen. Tijdens de openbare raadpleging hebben veel territoriale lichamen (re-
gio’s en gemeenten) aangegeven bereid te zijn mee te werken aan het sluiten van over-
eenkomsten zodra de doelstellingen, de aard en de werkingssfeer ervan door de
Commissie nader zouden zijn uitgelegd. Dit heeft geleid tot een mededeling van
de Commissie over een kader voor tripartiete overeenkomsten op basis van
streefdoelen tussen de Europese Gemeenschap, de lidstaten en territoriale over-
heden (2). In deze mededeling wordt een onderscheid gemaakt tussen tripartiete
overeenkomsten op basis van streefdoelen (die worden gesloten krachtens het recht-
streeks van toepassing zijnde primaire Gemeenschapsrecht) en tripartiete akkoor-
den op basis van streefdoelen (die buiten het kader van het Europees recht worden
gesloten tussen de Europese Gemeenschap — vertegenwoordigd door de
Commissie —, een lidstaat en territoriale overheden). De mededeling beschrijft
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uiteraard ook de doelstellingen en werkingssfeer van zowel de akkoorden als de
overeenkomsten. Wat de uitvoeringsprocedures betreft, wordt in de mededeling
voorgesteld om in voorstellen voor een verordening, richtlijn of beschikking een
machtigingsclausule voor een tripartiete overeenkomst op te nemen en tevens de
essentiële elementen van een model voor een tripartiete overeenkomst of tripartiet
akkoord aan te geven. De Commissie wil om te beginnen tripartiete akkoorden lan-
ceren, bij wijze van proefprojecten (1). Pas na evaluatie van deze proefprojecten zou
de Commissie overwegen om tripartiete overeenkomsten voor te stellen.

In de mededeling wordt er ook nogmaals op gewezen dat de regeringen van de lid-
staten de bevoegde regionale of lagere overheden dienen aan te wijzen. Bovendien
mogen tripartiete overeenkomsten of akkoorden op basis van streefdoelen geen ver-
storing van de eerlijke mededinging op de interne markt veroorzaken. 

5. Klachten en inbreuken — De procedure voor het verzamelen van informatie over
de toepassing van het Gemeenschapsrecht die met het witboek over Europese
governance in gang is gezet, is gebaseerd op de wens de kwaliteit van de commu-
nautaire wetgeving en de handhaving ervan te verbeteren.

Het eerste aspect wordt behandeld in het actieplan van de Commissie voor betere
regelgeving. Het tweede aspect heeft met name betrekking op handhaving in ver-
band met inbreukprocedures en vorderingen wegens nalatigheid bij de nakoming
van verplichtingen. Daarbij zijn twee fundamentele vragen van belang.

• In welke mate spelen acties om de Gemeenschapswetgeving via inbreukprocedu-
res te handhaven in op de vereisten op het gebied van effectiviteit (het resultaat
van goede vormen van bestuur)? 

• Hoe kan die effectiviteit verbeterd worden? Dient de Commissie meer inspan-
ningen te leveren om haar initiatief te verwezenlijken? Kan de uitoefening van de
discretionaire bevoegdheid van de Commissie inzake het starten van procedures
effectiever worden ingevuld?

Met betrekking tot de prioriteitsstelling van de Commissie bij het onderzoeken van
vermeende inbreuken op het Gemeenschapsrecht wordt in de mededeling van de
Commissie (2) over de behandeling van mogelijke inbreuken een nieuwe, effectie-
vere aanpak voorgesteld. In die mededeling wordt uiteengezet wanneer de
Commissie formele inbreukprocedures in gang zal zetten en op welke gebieden er
alternatieven voor schendingen van het Gemeenschapsrecht zijn voorzien. De
mededeling biedt ook een basis voor een aanzienlijke verbetering van de preventie-
ve aanpak van de Commissie en voor een grotere administratieve samenwerking
met de lidstaten, en omvat een voorstel betreffende het garanderen van de toegang
tot de rechter op het niveau van de lidstaten.
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(1) De Commissie zal de mogelijkheid van een financiering van dergelijke proefakkoorden op basis van
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waarin ook de inhoud van het interinstitutioneel akkoord over de begrotingsdiscipline van mei
1999 is opgenomen.

(2) COM(2002) 725.
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De Commissie is zich bewust van de cruciale rol van de klager bij het vaststellen
van inbreuken. De Commissie heeft daarom een mededeling (1) goedgekeurd
betreffende betrekkingen met de klager inzake inbreuken op het
Gemeenschapsrecht. In overeenstemming met de bevindingen van de Europese
Ombudsman worden in het betreffende richtsnoer de verschillende administratie-
ve stadia gecodificeerd van het onderzoek van de Commissie naar een klacht, waar-
bij onder andere bepaald is dat klagers op de hoogte gesteld dienen te worden van
de resultaten van dat onderzoek.

6. In het witboek over Europese governance heeft de Commissie — op basis van de
ervaringen met de kandidaat-landen — voorgesteld jumelages tussen nationale
administraties tot stand te brengen om „beste praktijken” uit te wisselen op het
gebied van de tenuitvoerlegging in specifieke sectoren en om nationale rechtban-
ken en juristen meer vertrouwd te maken met het Gemeenschaprecht. Met het oog
op een aanpassing van het „jumelage-programma” (2) dat nu in een overgangspe-
riode loopt, is de Commissie voornemens om in 2003 jumelageregelingen voor 
te stellen.

3.3. Bijdrage van de EU aan mondiale governance 

1. In het witboek wordt benadrukt dat de Unie in de eerste plaats moet zorgen voor
succesvolle interne hervormingen van haar eigen governance voordat zij op een
geloofwaardige manier veranderingen op internationaal niveau kan bepleiten; ver-
anderingen waarnaar zij overigens met onverminderde inzet moet blijven streven.

2. De acties van de Commissie op internationaal gebied dienen gebaseerd te zijn op
het naleven van de rechten en beginselen die zijn neergelegd in het Handvest van
de grondrechten van de Europese Unie zoals afgekondigd tijdens de top van Nice in
december 2002. Door het handvest worden het doorslaggevende belang en de
grote relevantie van de grondrechten zichtbaarder voor de Europese burgers en
wordt tevens de samenhang tussen de interne en externe aanpak van de EU bevor-
derd. In 2002 heeft de Commissie mededelingen goedgekeurd over een wereldwijd
partnerschap voor duurzame ontwikkeling (3), over antwoorden op de uitdagingen
van de globalisering (4) en over de sociale verantwoordelijkheid van bedrijven (5).
Een van de meest zichtbare activiteiten van de EU is het bevorderen op interna-
tionaal niveau van de governancebeginselen die zij voor zichzelf handhaaft. De
EU zet zich in voor een meer geïntegreerde globaliseringsagenda, die erop gericht
is te waarborgen dat de marktliberalisering zich in een breder regelgevingskader
voltrekt (WTO-bijeenkomst in Doha, november 2001). De EU heeft ook een bij-
drage geleverd aan de wereldconferentie ter bestrijding van racisme (Durban,
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augustus/september 2001), zich ingespannen voor meer officiële ontwikkelings-
hulp, en de noodzaak benadrukt om de participatie van ontwikkelingslanden en
landen met een overgangseconomie bij de internationale economische besluitvor-
ming en normgeving uit te breiden en te intensiveren (internationale conferentie
inzake ontwikkelingsfinanciering, Monterrey, maart 2002). Daarnaast heeft de
Unie een inventarisatie gemaakt van de interne en externe dimensies van de wereld-
wijde duurzame ontwikkeling en heeft zij nogmaals haar inspanningsverplichting
bekrachtigd inzake de tenuitvoerlegging van een dergelijke ontwikkeling via een
multidimensionele aanpak. In dit verband worden de overkoepelende doelstellin-
gen gevormd door het uitbannen van de armoede en het veranderen van niet-duur-
zame productie- en consumptiepatronen (VN-wereldtop over duurzame ontwik-
keling — Johannesburg, augustus/september 2002). 

In het kader van de bevordering van de inwerkingtreding van het Statuut van
Rome (juli 2002) (1), dat voorziet in de oprichting van het Internationaal Strafhof,
heeft de EU ook initiatieven ontplooid om te waarborgen dat genocide, oorlogs-
misdaden en andere misdaden tegen de mensheid nooit meer onbestraft zullen
blijven. De EU heeft nogmaals haar steun uitgesproken (2) voor een snelle oprich-
ting en een effectief functioneren van het Internationaal Strafhof en is vastbesloten
om een zo groot mogelijke internationale steun voor deze instelling te bewerkstel-
ligen. Om dat laatste doel te verwezenlijken, heeft de EU voorgesteld om over dit
onderwerp een bredere dialoog tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten te
ontwikkelen. Dit heeft er eveneens toe geleid dat de EU een richtsnoer heeft ont-
wikkeld voor lidstaten die nadenken over de noodzaak en reikwijdte van eventue-
le overeenkomsten met de VS; die worden opgeroepen de Verenigde Staten in die
context duidelijk te maken dat het wenselijk is dat ze zich opnieuw bij de proce-
dure rond het Internationaal Strafhof aansluiten.

3. Op een minder zichtbaar niveau is de Commissie bezig met de ontwikkeling van
een dialoog met gouvernementele en niet-gouvernementele actoren in derde lan-
den over het gebruik van nieuwe instrumenten op mondiaal niveau als aanvulling
op bindende internationale wetgeving en over het bevorderen van de discussie over
de vraag op welke manier de Unie kan bijdragen aan een uitgebreide hervorming
van de multilaterale instellingen. Op deze wijze legt de Commissie een steeds bre-
der wordende basis voor de totstandkoming van nieuwe mechanismen en betere
samenwerking op het gebied van een wereldwijde governance. Tijdens een door de
Commissie georganiseerd internationaal seminar is de vraag aan de orde gesteld of
en op welke voorwaarden gouvernementele en niet-gouvernementele actoren 
in derde landen betrokken zouden moeten worden bij de beleidsvorming van de
EU (3). De eerste oriënterende besprekingen met actoren uit derde landen over de
mate waarin deelname van regeringen, de industriële sector en maatschappelijke
organisaties aan het overlegproces inzake de EU-beleidsvorming legitiem of
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gewenst is, bevestigen de opvattingen zoals neergelegd in het witboek over gover-
nance. Het belangrijkste argument om de standpunten van actoren in derde lan-
den bij dat overleg over de beleidsvorming van de EU te betrekken is dat deze werk-
wijze tot betere besluiten kan leiden, waardoor de acties van de EU een groter effect
en meer geloofwaardigheid krijgen. Tegelijkertijd beseffen zowel de EU als de acto-
ren in derde landen dat er een duidelijke scheiding bestaat tussen de overlegfase in
de beleidsvorming en de definitieve vaststelling van het beleid. De noodzaak van
een evenwicht op dit vlak is bijvoorbeeld onlangs nog eens benadrukt in een docu-
ment dat de diensten van de Commissie samen met de handelsgezant van de
Verenigde Staten hebben opgesteld. In de richtsnoeren voor samenwerking in
regelgeving en transparantie wordt politieke steun uitgesproken voor vrijwillige
samenwerking tussen regelgevers aan beide zijden van de Atlantische Oceaan (1).

4. Tegen de achtergrond van de discussies over regelgevende alternatieven binnen de
beleidsvorming van de EU heeft de Commissie ook de reikwijdte van de moge-
lijkheden van „zachte wetgeving” op internationaal niveau onderzocht (2). Op
grond van de eerste resultaten heeft de Commissie moeten concluderen dat de
mondiale omstandigheden en beleidsdimensies minder betrouwbaar en transparant
zijn dan in de EU het geval is. Dat betekent dat er op mondiaal niveau meer
behoefte bestaat aan „harde, bindende wetgeving”, teneinde de benodigde
betrouwbaarheid en transparantie te verwezenlijken. De Commissie is desalniette-
min van mening dat de mogelijkheden van „zachte wetgevingsinstrumenten”
onderzocht kunnen worden als een innovatieve aanvulling op de harde wetgeving,
maar niet als een vervanging ervan. Dit is met name het geval bij de sociale ver-
antwoordelijkheid van bedrijven, een concept dat verder ontwikkeld zou kunnen
worden als een potentieel succesvolle optie die in het bedrijfsleven toegepast kan
worden.

5. Met betrekking tot de vraag hoe de Unie een bijdrage kan leveren aan een uitge-
breide hervorming van multilaterale instellingen en aan versterking van de samen-
werking tussen die instellingen ontwikkelt de Commissie op dit moment een meer
omvattende en meer strategische aanpak voor de betrekkingen van de Commissie
en de EU met de Verenigde Naties en de instellingen van Bretton Woods. De
Commissie tracht daarbij de systematische EU-coördinatie ten opzichte van de
gehele VN-organisatie te consolideren en te bevorderen. Daarnaast wordt voorge-
steld om de vertegenwoordiging van de EU binnen de instellingen van Bretton
Woods in toenemende mate te versterken en om een grotere beleidssamenhang tus-
sen de VN, de WTO en de instellingen van Bretton Woods te stimuleren. Op basis
van de nieuwe modellen die het mogelijk maken adequater te reageren op een snel
veranderende wereld kan de EU een belangrijke rol spelen in de bevordering van
de samenwerking tussen instellingen. Die rol mag echter niet beperkt blijven tot
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(1) De richtsnoeren voor samenwerking in regelgeving en transparantie zijn opgesteld in het kader van
het Trans-Atlantisch Economisch Partnerschap (TEP), een gezamenlijk handelsinitiatief van de EU
en de VS.

(2) „Handel, governance en duurzame ontwikkeling”, ibidem.
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het ontwikkelen van procedures. De EU richt zich ook op het verbeteren van de
gebrekkige participatie van ontwikkelingslanden. Die gebrekkige participatie is
namelijk de reden dat de legitimiteit van internationale organisaties vaak ter dis-
cussie gesteld wordt. Met betrekking tot bovenstaande onderwerpen onderzoekt de
Commissie de mogelijkheden voor het creëren van een niet-bureaucratisch forum
voor beleidsdiscussies teneinde een vrijere uitwisseling van standpunten te bevor-
deren buiten het officiële „onderhandelingsstramien” om.

6. Om de verantwoordelijkheden van een wereldmacht te kunnen uitoefenen en een
bijdrage aan wereldwijde governance te leveren, zal de EU vaker met één stem
moeten kunnen spreken. Wat de herziening van de vertegenwoordiging van de EU
(in het kader van de bestaande Verdragen) betreft heeft de Commissie al een eerste
standpunt aan de conventie voorgelegd (1), waarin zij een aantal voorstellen doet,
zoals een nauwere samenwerking tussen de hoge vertegenwoordiger en de
Commissie, het uitbouwen van de politieke rol van de externe delegaties van de
Commissie en een gezamenlijke participatie van de Commissie en de Raad op een
aantal werkterreinen. De Commissie heeft daarbij niet alleen gewezen op een even-
tuele gecoördineerde participatie in de debatten van het Europees Parlement, maar
ook op de mogelijkheid gezamenlijke initiatieven en documenten te presenteren.
In haar tweede bijdrage voor de conventie (2) heeft de Commissie eerste institutio-
nele veranderingen voorgesteld, door het creëren van de functie van secretaris van
de Europese Unie, een vice-voorzitter van de Commissie met een bijzondere status.
Deze secretaris van de Unie, die door de Europese Raad en de genomineerde voor-
zitter van de Commissie in gezamenlijk overleg benoemd zou moeten worden, zou
de Europese Unie vertegenwoordigen op het gebied van het buitenlands beleid en
zou verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van gemeenschappelijke besluiten.

3.4. Heroriëntatie van de beleidslijnen en de instellingen

1. Het witboek is gebaseerd op de hypothese van een ongewijzigd Verdrag. Tegen die
achtergrond heeft de Commissie voorgesteld gebruik te maken van haar initiatief-
recht om de debatten meer op de samenhang van het beleid en op het vaststellen
van langetermijndoelstellingen toe te spitsen, waarbij de huidige mechanismen
voor strategische planning en programmering als uitgangspunt dienen. Daarnaast
heeft de Commissie ook aangekondigd tijdens de volgende intergouvernementele
conferentie voorstellen in te dienen om de uitvoeringsverantwoordelijkheid van de
Commissie te heroriënteren en tegelijkertijd de controle te stroomlijnen en te
bevorderen die door de wetgever wordt uitgeoefend op de manier waarop de
Commissie van haar uitvoeringsbevoegdheden gebruik maakt. 

2. Met haar voorstel voor een kader voor de oprichting van regelgevende agent-
schappen op communautair niveau streeft de Commissie naar een betere tenuit-
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voerlegging en handhaving van de communautaire regelgeving, terwijl tegelijker-
tijd ook de nadruk wordt gelegd op het waarborgen van de eenheid en integriteit
van de uitvoeringsfunctie op EG-niveau. In het voorstel legt de Commissie dui-
delijk haar eigen verantwoordelijkheid vast voor het uitoefenen van deze uitvoe-
ringsfunctie en geeft zij de modaliteiten aan van de oprichting en het functioneren
van en de controle op regelgevende agentschappen, in overeenstemming met hun
publieke taak en operationele autonomie.

Het voorstel van de Commissie om de comitologieprocedures te herzien, binnen
het kader van het bestaande Verdrag, door de uitvoerende en controlerende func-
ties duidelijker te scheiden, is gericht op het creëren van een nieuw evenwicht in,
en het versterken van het toezicht op, de uitvoeringsfunctie van de Commissie
door beide onderdelen van de communautaire wetgever (het Parlement en de
Raad).

De tweede bijdrage van de Commissie voor de conventie (1) gaat uit van vergelijk-
bare doelstellingen, en stelt wijzigingen van het Verdrag voor om een nog duidelij-
ker onderscheid mogelijk te maken tussen de wetgevende en de uitvoerende rol van
de instellingen, waarbij de Commissie de hoofdverantwoordelijkheid voor de uit-
voering van de wetgeving draagt, onder de politieke controle van de wetgever.

3. De Commissie heeft een nieuwe cyclus van strategische planning en programme-
ring aangenomen en ten uitvoer gelegd, zoals reeds was voorzien in het witboek
over de hervorming van de Commissie (2). Aan het begin van het jaar stelt de
Commissie de jaarlijkse beleidsstrategie vast met daarin de prioriteiten op beleids-
gebied voor het volgende jaar en een omschrijving van de belangrijkste initiatieven
die een bijdrage leveren aan de verwezenlijking van die beleidslijnen. Op basis hier-
van kunnen vervolgens de begrotingsrichtsnoeren voor het betreffende jaar worden
opgesteld. Deze strategie is bedoeld om het debat met het Europees Parlement en
de Raad aan te kunnen gaan en wordt gebruikt om het voorontwerp van begroting
en het wetgevings- en werkprogramma van de Commissie en de andere instellin-
gen voor dat jaar voor te bereiden.

In het kader van het streven de structuur en coördinatie van de politieke prioritei-
ten te verbeteren en die prioriteiten onder de aandacht te brengen van het publiek
vormt de jaarlijkse beleidsstrategie (Annual Policy Strategy — APS) voor 2003 (3)
een goede illustratie van de tenuitvoerlegging van deze nieuwe cyclus, die volledig
in overeenstemming is met de filosofie van het witboek over governance. De Raad
Algemene Zaken heeft verheugd gereageerd op de prioriteiten die de Commissie
heeft vastgesteld en op de mogelijkheid die de APS biedt om de dialoog over stra-
tegische planning en programmering voort te zetten. Hoewel dergelijke raadple-
gingen het initiatiefrecht van de Commissie onverlet moeten laten, heeft de Raad
de Commissie opgeroepen rekening te houden met de opmerkingen van de lidsta-
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ten, met name bij het opstellen van haar wetgevings- en werkprogramma. Voor de
eerste keer heeft de Commissie ook een tussentijdse evaluatie van haar APS uitge-
voerd, op basis van de geslaagde, gestructureerde dialoog die met het Europees
Parlement en de Raad heeft plaatsgevonden (1). Het wetgevings- en werkprogram-
ma voor 2003 is in oktober 2002 door de Commissie aangenomen.

4. In het witboek heeft de Commissie de Raad opgeroepen de coördinatie tussen zijn
verschillende samenstellingen te verbeteren, de politieke sturing te versterken en
een grotere samenhang te bewerkstelligen tussen de maatregelen van de EU en die
van de lidstaten. Verder heeft de Commissie de Europese Raad verzocht om zich
meer toe te leggen op het ontwikkelen van strategische doelstellingen. Daarnaast
zouden het Europees Parlement en de nationale parlementen een centralere rol moe-
ten spelen bij het stimuleren van het openbaar debat over de toekomst van Europa
en over de communautaire beleidslijnen. De Europese Raad van Sevilla heeft maat-
regelen vastgesteld inzake de structuur en het functioneren van de Raad, waardoor
de afhandeling van institutionele en administratieve kwesties en de follow-up van
de Europese raden wordt verbeterd. Het aantal verschillende samenstellingen van
de Raad is verminderd en de onderlinge coördinatie, maar ook de reikwijdte van
de Raad in termen van politieke betrokkenheid is verbeterd. Tijdens de Europese
Raad van Sevilla is ook besloten dat de Europese Raad meer strategische agenda’s
zou moeten hanteren. Op basis van een gezamenlijk voorstel van de betreffende
voorzitterschappen zal de Europese Raad een strategisch meerjarenprogramma
voor de komende drie jaar vaststellen dat in overleg met de Commissie en op aan-
beveling van de Raad Algemene Zaken wordt opgesteld. Het eerste strategische
programma zal in december 2003 worden vastgesteld. Tegelijkertijd heeft de
Commissie in haar tweede bijdrage voor de conventie voorgesteld dat het toekom-
stige Constitutionele Verdrag een formeel besluitvormingslichaam voor de lidsta-
ten die deel uitmaken van de eurozone in het leven zou moeten roepen, een
Economische en Financiële Eurozone-raad.
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(1) COM (2002) 427, Mededeling „Inventarisatie van de follow-up van de jaarlijkse beleidsstrategie
voor 2003”.



4. Conclusie

Met het witboek over Europese governance van juli 2001 heeft de Commissie getracht
een breed debat en bijbehorende acties in gang te zetten om de fundamentele doel-
stellingen van governance in Europa te verwezenlijken. 

Europese governance heeft betrekking op de beginselen en instrumenten voor besluit-
vorming binnen het kader van de meervoudige gelaagdheid van de betrokken partij-
en en besluitvormers in Europa — van de Europese Gemeenschap en de lidstaten tot
de regionale en lagere overheden en de particuliere organisaties. De coëxistentie en de
verstrengeling van de verschillende governanceniveaus vormen in dat verband zonder
twijfel een grote uitdaging. 

De Commissie is overtuigd van het belang van verbetering van de Europese gover-
nance en is van mening dat de achterliggende doelstellingen en benaderingswijzen van
het witboek onderschreven worden, met name wat de noodzaak betreft van:

• het verbeteren van de „bottom-up”-betrokkenheid bij de ontwikkeling en de tenuit-
voerlegging van het EU-beleid;

• het uitbreiden van de keuze aan regelgevende instrumenten om op de uitdagingen
in verband met governance in te kunnen spelen; 

• taakgerichtere Europese instellingen met duidelijkere verantwoordelijkheden.

In dit verslag wordt de vooruitgang van de afgelopen zestien maanden geschetst.
Hieruit blijkt dat de Commissie het grootste gedeelte van de acties die in het witboek
worden voorgesteld al heeft ontwikkeld en in gang heeft gezet. Een aantal belangrijke
kwesties die in de openbare raadpleging naar voren zijn gekomen, zoals de democra-
tische legitimiteit van de EU-instellingen, zullen in de conventie nader aan de orde
worden gesteld.

De mogelijkheden die Europese governance biedt, zullen echter pas volledig tot ont-
wikkeling kunnen komen indien de omvang van de uitdaging wordt erkend. Daarbij
spelen met name de volgende twee elementen een rol. 

• In het witboek wordt benadrukt dat het streven naar Europese governance een
gemeenschappelijke inspanning van alle betrokkenen vergt. In dat verband verwijst
de Commissie naar haar eerdere oproepen om tot actie over te gaan, die niet alleen
waren gericht tot de andere instellingen en organen, maar ook tot de overige open-
bare en particuliere actoren. Na de presentatie van het witboek heeft de Commissie
deze oproep voor concrete acties herhaald, met name in het kader van haar initia-
tieven voor een „betere regelgeving” gericht op de totstandkoming van een interin-
stitutioneel akkoord. 

• De Europese governanceagenda beperkt zich niet tot het witboek van de Commissie.
Het witboek vormt slechts een bijdrage op weg naar het einddoel en wordt geken-
merkt door de periode en de omstandigheden waarin het is opgesteld. De
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Commissie is overtuigd van de relevantie van de kwesties die aan de orde zijn gesteld
en van de algemene aanpak die in het witboek wordt voorgesteld. Daar dient nu een
vervolg aan te worden gegeven door nieuwe governanceactiviteiten te ontplooien,
mede in het kader van de lopende werkzaamheden ter voorbereiding van de wijzi-
gingen van het Verdrag.

De Commissie is voornemens om, mede gelet op de resultaten van de openbare raad-
pleging, vanaf 2003 voort te bouwen op de agenda die in het witboek is gepresenteerd.
De Commissie is daarnaast voornemens om overeenstemming te bereiken over initia-
tieven die reeds in gang zijn gezet en om, in het kader van de hervorming van de
Verdragen, nieuwe mogelijkheden en invalshoeken op het gebied van governance te
presenteren.
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Bijlage I

Openbare raadpleging

De openbare raadpleging met betrekking tot het witboek over governance heeft acht
maanden geduurd, van 25 juli 2001 tot en met 31 maart 2002. In het kader van die
raadplegingsprocedure zijn 260 schriftelijke bijdragen ontvangen (1). 

Het bescheiden aantal bijdragen zou deels verklaard kunnen worden door het feit dat
het „beleidsproces” (stuurmechanismen en instrumenten voor beleidsvorming) slechts
één kant van de governancemedaille vormt, waarbij het EU-beleid zelf de andere kant
van de medaille vertegenwoordigt. In een aantal bijdragen wordt in dit verband ook
het abstracte karakter van het witboek ter discussie gesteld, omdat de verwachting was
dat in het witboek ook ingegaan zou worden op belangrijke EG/EU-beleidsterreinen
als het extern beleid, de uitbreiding of de Economische en Monetaire Unie (EMU). 

Het governanceconcept als zodanig leverde in ongeveer gelijke mate reacties op van
openbare/politieke autoriteiten (27 %), maatschappelijke organisaties (22 %) en so-
ciaal-economische partijen (22 %). Er was ook sprake van een substantiële respons uit
academische kringen (16 %), terwijl 13 % van de bijdragen van individuele burgers
afkomstig was. In grafieken 1 en 2 staat de herkomst van de bijdragen in absolute aan-
tallen en in percentages weergegeven. De respons van openbare/politieke autoriteiten
bestond vrijwel uitsluitend uit bijdragen van regionale en lagere overheden (2). 

De geografische spreiding van de respons was onevenwichtiger verdeeld. Op de trans-
nationale reacties na (29 %) waren de bijdragen uit het Verenigd Koninkrijk duidelijk
in de meerderheid (23 %). Reacties uit andere lidstaten varieerden van 0 % tot 11 %,
terwijl de respons van niet-lidstaten 8 % bedroeg. In grafieken 3 en 4 staat de geogra-
fische spreiding van de bijdragen per lidstaat in absolute aantallen en in percentages weer-
gegeven. 

De institutionele reacties liepen nogal uiteen. De regeringen van Denemarken,
Duitsland, Finland, Frankrijk, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden heb-
ben schriftelijke standpunten ingediend, terwijl het Europees Parlement, het 
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(1) De bijdragen zijn toegankelijk via de website van de Europese Commissie over governance:
http://europa.eu.int/comm/governance/index_en.htm. Andere reacties en uitwisselingen van stand-
punten over kwesties verband houdende met governance zijn ontvangen via het project interactie-
ve beleidsvorming, via de website „Uw stem in Europa” en via het interactieve open debat over de
toekomst van Europa op de Futurumsite.

(2) In het onderhavige verslag omvat de categorie civiele maatschappij de volgende verenigingen van bur-
gers: NGO’s, consumentenorganisaties, milieuorganisaties, culturele groeperingen, vrijwilligersor-
ganisaties, kerken en dergelijke, terwijl de sociaal-economische categorie betrekking heeft op de so-
ciale partners (werkgevers en werknemers), brancheorganisaties, publieke en particuliere onder-
nemingen en Kamers van koophandel. De categorie openbare/politieke autoriteiten bestaat uit open-
bare lichamen — voornamelijk regio’s, gemeenten en verenigingen van regio’s en gemeenten — en
lidstaten. De academische categorie omvat zowel universitaire bijdragen als bijdragen van individu-
ele academici.
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Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s een advies 
hebben overgelegd. De Raad en acht regeringen van lidstaten hebben geen standpunt
kenbaar gemaakt.

Van de reacties had 44 % betrekking op de voorstellen in het witboek inzake een „gro-
tere betrokkenheid”, terwijl de voorstellen inzake „een beter beleid, betere regelgeving
en betere resultaten” 32 % van de bijdragen genereerden. Verder had 19 % van de
reacties betrekking op het onderwerp „heroriëntatie van de beleidslijnen en van de
instellingen van de EU” en 5 % op „de bijdrage van de EU aan mondiale governan-
ce” (1). Grafieken 5 en 6 geven een overzicht, in absolute aantallen en in percentages, van
de reacties uitgesplitst naar de verschillende thema’s in het witboek.

De meeste bijdragen hadden betrekking op het raadplegen van de civiele maatschap-
pij (48 % van de opmerkingen ging over een „grotere betrokkenheid”), op betere con-
tacten met de regionale en lagere overheden (26 % van de opmerkingen had betrek-
king op een „grotere betrokkenheid”) en op een betere regelgeving (49 % van de
opmerkingen had betrekking op „beter beleid, betere regelgeving en betere resulta-
ten”). Sommige onderwerpen genereerden reacties vanuit alle geledingen van de maat-
schappij, terwijl andere kwesties slechts sectorspecifieke bijdragen opleverden. De
reacties inzake het raadplegen van de civiele maatschappij bijvoorbeeld kwamen van-
uit allerlei sectoren, terwijl de opmerkingen over een grotere betrokkenheid van de
regionale en lagere overheden vrijwel uitsluitend afkomstig waren van openbare/poli-
tieke autoriteiten, dat wil zeggen lidstaten en regionale en lagere overheden. Grafiek 7
geeft een overzicht van de opmerkingen uitgesplitst naar de bron van herkomst.

Belangrijkste opmerkingen van de openbare raadpleging 

De belangrijkste opmerkingen van de openbare raadpleging zijn op basis van
„inhoud”, niet op basis van „bron van herkomst” geanalyseerd. (2)

• De meeste reacties op de afbakening van de achterliggende beginselen inzake
Europese governance (openheid, participatie, verantwoordingsplicht, doeltreffendheid
en samenhang) als de grondbeginselen van governance waren positief, terwijl er ook
voorstellen voor aanvullende beginselen zijn gedaan, zoals democratische legitimiteit
en subsidiariteit.

• In een aantal bijdragen wordt het witboek geprezen omdat de lage participatiegraad
van burgers en de geringe betrokkenheid binnen de EU in dat witboek aan de orde
worden gesteld, met daarbij de aantekening dat er te weinig aandacht is voor de oor-
zaken van die problematiek en dat de voorgestelde oplossingen niet adequaat zijn.
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(1) Het merendeel van de 260 ontvangen bijdragen had betrekking op meerdere voorgestelde acties.
Het totaal van alle opmerkingen over alle voorgestelde acties is gebruikt om de relatieve respons op
de verschillende thema’s in het witboek te berekenen. 

(2) De volledige resultaten van de openbare raadpleging, inclusief een gedetailleerde analyse van de correlatie
tussen respondenten en de onderwerpen waarop zij reageerden c.q. de voorstellen die zij deden, zijn beschik-
baar op de website van de Europese Commissie over governance: http://europa.eu.int/comm/governance/
index_en.htm



BIJLAGE I — OPENBARE RAADPLEGING

• In een aantal bijdragen wordt de vraag aan de orde gesteld in hoeverre de analyse en
de aanpak in het witboek een uiting zijn van een visie die gebaseerd is op het insti-
tutionele eigenbelang van de Commissie en haar uitvoerende rol. 

• Sommige respondenten zijn van mening dat de reikwijdte van de governanceagen-
da die in het witboek wordt voorgesteld te beperkt is, omdat de aandacht met name
uitgaat naar de effectiviteit en efficiëntie van het besluitvormingssysteem. De „kor-
tere weg” die in het witboek genomen zou zijn door het governancedebat gelijk te
stellen aan het debat inzake het democratisch tekort heeft tot een aanzienlijke hoe-
veelheid bijdragen geleid over de democratische legitimiteit, zowel met betrekking
tot de instellingen als ten aanzien van een aantal voorstellen in het witboek.

• Er bestaat steun voor een heroriëntatie/specificatie van de kernfuncties van een
taakgerichtere Commissie. 

• Er is sprake van een bereidheid om deel te nemen aan de raadpleging over en de
participatie in de beleidsvorming van de EU, die gekoppeld is aan een duidelijke
behoefte bij de maatschappelijke organisaties en de regionale en lagere overheden
aan concrete acties van de Commissie.

Via openheid naar een bredere participatie bij de beleidsvorming van de EU

• Informatie, een basisvereiste — In veel reacties wordt ingegaan op het feit dat voor
een grotere betrokkenheid van de burgers allereerst een betere voorlichting over en
van de EU-instellingen is vereist. De verordening betreffende de toegang tot docu-
menten (EG 2001/1049) wordt over het algemeen positief ontvangen, maar de toe-
gang tot documenten op zich levert onvoldoende informatie op over het besluitvor-
mingsproces binnen de EU. Er dient veel werk verzet te worden om de burgers te
informeren teneinde vervreemding tegen te gaan en de participatie te verbeteren.

• Duidelijkheid over de aard van de „grotere betrokkenheid” — Het streven naar
meer openheid en een grotere betrokkenheid en participatie kan op brede steun
rekenen. Dit wordt gezien als een manier om de verantwoordingsplicht te bevorde-
ren, waardoor de EU-instellingen sterker en dynamischer worden. Dit streven dient
te worden onderscheiden van de grotere democratische legitimiteit van de EU en
haar instellingen.

• Raadpleging en betrokkenheid van de civiele maatschappij mag geen negatieve
invloed op representatieve systemen hebben — Voor veel respondenten staat het
buiten kijf en dient benadrukt te worden dat raadpleging en betrokkenheid van de
civiele maatschappij geen negatieve invloed op de representatieve systemen mag heb-
ben. 

• Civiele maatschappij; kwesties die te maken hebben met representativiteit en ver-
antwoordelijkheid — In brede lagen van de bevolking maakt men zich zorgen over
de mogelijke koppeling tussen enerzijds een grotere betrokkenheid en anderzijds een
grotere verantwoordingsplicht van maatschappelijke organisaties. Er bestaat een dui-
delijke oppositie tegen eventuele eisen die aan de interne structuren van die maat-
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schappelijke organisaties gesteld zouden kunnen worden. De organisaties zelf zijn
van mening dat de Commissie de representativiteit dient te waarborgen door met
het gehele scala aan standpunten rekening te houden.

• Noodzaak voor de erkenning van de multidimensionele opbouw van de Europese
civiele maatschappij — De Commissie dient zich niet uitsluitend op transnationale
structuren te richten. In diverse bijdragen wordt in dit verband gewezen op het
gevaar van een dynamische erosie van binnenlandse gelegitimeerde en op participa-
tie gerichte structuren ten gunste van nieuwe transnationale organen.

• De burger bereiken via de lagere overheden; constitutionele beperkingen versus
een bereidheid tot participatie — De voorstellen voor een grotere betrokkenheid
van de regionale en lokale niveaus bij zowel de beleidsvorming (dialoog met regiona-
le en lagere overheden) als de tenuitvoerlegging van het beleid (tripartiete overeen-
komsten op basis van streefdoelen) hebben met name in de direct betrokken sector tot
reacties geleid. Hieruit blijkt dat er weliswaar belangstelling voor deze aanpak
bestaat, maar ook is duidelijk geworden dat er in de eerste plaats behoefte bestaat
aan een nadere uitwerking van de ideeën van de Commissie. De reacties zijn ver-
deeld: enerzijds de kritische en sceptische ontvangst door het Europees Parlement en
de nationale regeringen (het Verdrag regelt alleen de betrekkingen tussen nationale
autoriteiten en de Europese instellingen; het betrekken van lagere overheden bij het
besluitvormingsproces van de EU wordt dan ook beschouwd als een inmenging in
de interne organisatie van de lidstaten), anderzijds de positieve belangstelling van de
meerderheid van de regionale en lagere overheden. In een aantal bijdragen wordt
aangedrongen op een directe permanente en gestructureerde dialoog met de EU in
plaats van een dialoog via Europese en nationale verenigingen. 

• Vraag naar „verticale subsidiariteit” van regionale en lokale overheden — In een
groot deel van de reacties van de regionale en lokale overheden is het concept van
„verticale subsidiariteit” geïntroduceerd. Een dergelijke verticale subsidiariteit dient
weliswaar in een nieuw Verdrag verankerd te worden, maar het gevaar bestaat dat een
dergelijke „speciale Verdragsstatus” voor constitutionele regio’s de ongelijkheid tus-
sen regio’s alleen maar zou vergroten. 

• Een grotere rol voor het Comité van de Regio’s versus hervorming — De opmer-
kingen van de openbare/politieke autoriteiten over de mogelijke rol van het Comité
van de Regio’s liepen nogal uiteen. In sommige bijdragen werd gepleit voor een gro-
tere rol van het Comité van de Regio’s, terwijl in andere reacties werd gewezen op de
noodzaak van een volledige institutionele hervorming, zodat het Comité de „regio’s”
beter zou kunnen vertegenwoordigen en proactiever zou kunnen functioneren. 

Op weg naar een betere beleidsvorming en betere wetgeving in de EU

• Beter beleid en betere regelgeving; evenwicht tussen het primaat van de instellin-
gen en efficiëntie — Uit de reacties is gebleken dat er brede steun bestaat voor een
verbreding van het arsenaal van beleidsinstrumenten van de EU en voor uitbreiding
van het gebruik van andere wetgevingsinstrumenten. In de bijdragen werd echter
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ook gewezen op de noodzaak om deze twee aspecten met elkaar in overeenstemming
te brengen. Aan de ene kant is er de opvatting dat alternatieve modellen voor regel-
geving en niet-wetgevingsinstrumenten vaak efficiënter en effectiever zijn gebleken
dan traditionele wetgeving. Daar staat de opvatting tegenover dat een grotere effi-
ciëntie geen rechtvaardiging kan zijn voor de overdracht van bevoegdheden op be-
sluitvormingsgebied aan belanghebbenden die geen democratische verantwoor-
dingsplicht hebben. 

• Betere voorbereiding van regelgeving — De toezegging om richtsnoeren te publi-
ceren over het gebruik van expertise door de Commissie is positief ontvangen. In de
bijdragen wordt de noodzaak benadrukt van een gedegen wetenschappelijke onder-
bouwing van beleidsvoorstellen en van het belang van een onafhankelijk en herken-
baar advies. In de reacties wordt ook geconstateerd dat ex-ante effectbeoordelingen
een bijdrage zullen leveren aan het evenwicht in en de kwaliteit van de besluitvor-
ming. 

• De meningen zijn verdeeld over de keuze van beleidsinstrumenten — In sommige
bijdragen gaat de voorkeur — vanwege de duidelijkheid — uit naar vaste regels voor
beleidsterreinen en de daaraan gekoppelde instrumenten, terwijl in andere reacties
— vanwege de flexibiliteit — gepleit wordt voor een systeem waarbij de keuze voor
beleidsinstrumenten van geval tot geval bepaald wordt. 

• Alternatieve regelgevingsinstrumenten (coregulering, zelfregulering, open coördi-
natiemethode) — Veel respondenten, met name vanuit de sociaal-economische
hoek, zijn er voorstander van om alle beleidsinstrumenten, dus ook de nieuwe alter-
natieven, op een gelijkwaardige basis te evalueren. De instellingen (met name het
Europees Parlement) zijn op dit gebied terughoudender en zijn van mening dat eerst
nader onderzoek vereist is.

• Comitologie; vragen over een mogelijke hervorming — In academische en institu-
tionele kringen bestaat weerstand tegen het voorstel van de Commissie om de pro-
cedures inzake de regelgevende en beheercomités af te schaffen en alleen de advies-
procedures in stand te houden. De respondenten zijn van mening dat in het witboek
geen alternatief geboden wordt voor het toezicht van de Raad op de uitvoeringsbe-
voegdheid van de Commissie. Gevreesd wordt dat een verschuiving in de tenuit-
voerleggingsbevoegdheid binnen de EU zal leiden tot een vermindering van de
democratische legitimiteit van de genomen besluiten. Daarnaast wordt als argument
aangevoerd dat het afschaffen van de regelgevende en beheercomités ertoe zal leiden
dat procedures die gericht zijn op het bereiken van consensus, vervangen worden
door bevoegdheden voor de Commissie waarop geen controle mogelijk is. Uit een
aantal reacties komt de opvatting naar voren dat een hervorming van de comitolo-
gie buiten het kader van de governance valt, omdat hiervoor een Verdragswijziging
noodzakelijk is (artikel 202 van het EG-Verdrag).

• Regelgevende organen; twijfels over een versnipperde besluitvorming — In een
meerderheid van de reacties op het witboek worden twijfels geuit over de oprichting
van regelgevende organen op EG-niveau. In sommige bijdragen wordt erop gewezen
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dat het Verdrag slechts op enkele gebieden, namelijk die gebieden waarop het com-
munautair beheer beschouwd wordt als het enige effectieve middel voor de tenuit-
voerlegging, bestuurlijke bevoegdheden aan de EG toekent. Er wordt aangevoerd dat
de noodzaak voor regelgevende organen op EG-niveau nog steeds aangetoond moet
worden. In andere bijdragen wordt de aandacht gevestigd op de transparantie en het
democratisch toezicht. Ook betwijfelen sommige respondenten de meerwaarde van
„extra tussenstations” en wordt gewezen op het risico dat de besluitvorming in de
ogen van de burgers nog ondoorgrondelijker wordt. 

• Naleving van de communautaire wetgeving; uitbreiding als de grootste uitdaging
— De verplichting die de Commissie is aangegaan om de klachtenprocedure te codi-
ficeren is positief ontvangen, maar in een aantal bijdragen wordt gewezen op moge-
lijke problemen door de verwachte decentralisatie bij de behandeling van inbreuk-
procedures. Er wordt daarbij bijvoorbeeld de nadruk gelegd op problemen als gevolg
van de geringe vertrouwdheid met de Europese wetgeving onder de juridische
beroepsgroep in de lidstaten en op het gevaar van tegenstrijdige vonnissen die een
uniforme toepassing van het Europees recht zouden kunnen ondermijnen. Uit de
reacties valt af te leiden dat de naderende uitbreiding als de grootste uitdaging wordt
gezien op het gebied van de omzetting van wetgeving en het inbreukbeleid.

Democratische, efficiënte instellingen en Europese beleidsdoelstellingen 

• De communautaire methode — Het feit dat in het witboek vastgehouden wordt
aan de communautaire methode kan op brede steun rekenen. Het voorstel om de
wetgevingsrol van het Europees Parlement en de Raad te beperken tot essentiële
beginselen, waarbij de technische uitwerking en tenuitvoerlegging aan de
Commissie wordt overgelaten, heeft veel reacties, maar ook veel vragen opgeleverd.
De voorziene, uitgebreide rol van de Commissie zou namelijk veel beleidskeuzes
beneden het niveau van de „essentiële beginselen” bestrijken en het zou nog steeds
beleidskeuzes kunnen betreffen met een hoog politiek karakter. 

• Waarschuwing tegen confronterende strategieën — Bij de suggestie in het witboek
dat „de Raad moet stemmen zodra een gekwalificeerde meerderheid mogelijk lijkt in
plaats van te blijven streven naar eenparigheid” worden in veel bijdragen vraagtekens
gezet. In dat verband is ook gewezen op de risico’s voor de communautaire metho-
de vanwege het toegenomen gebruik van het prerogatief van de Commissie om voor-
stellen in te trekken die „ondermijnd” zijn door interinstitutionele onderhandelin-
gen.

• Heroriëntatie van de beleidslijnen en van de instellingen; noodzaak van duidelijke
doelstellingen en bevoegdheden — Een belangrijk deel van de respondenten is van
mening dat de doelstellingen en bevoegdheden van de EU vastgelegd dienen te wor-
den in een onderliggende bindende tekst waarin wordt omschreven hoe de verant-
woordelijkheden moeten worden verdeeld tussen de besluitvormende organen van
de EU enerzijds en tussen de lidstaten en de lagere overheden anderzijds. Er bestaat
steun voor de oproep van de Commissie inzake een heroriëntatie van de rol van de
communautaire instellingen en voor het voorstel om de Commissie, als hoedster van
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het algemeen belang, zich te laten concentreren op de kerntaken binnen de com-
munautaire methode. In dit verband zijn de respondenten ook van mening dat insti-
tutionele oplossingen de voorkeur verdienen boven de functionele oplossingen zoals
voorgesteld in het witboek. 

• EU-governance; democratische legitimiteit van de EU-instellingen — Er bestaat
brede overeenstemming over het feit dat de governancebeginselen niet op één lijn
gezet mogen worden met democratisch bestuur, aangezien een betere governance
niet het antwoord is op het probleem van het democratisch tekort. In een deel van
de bijdragen wordt de democratische legitimiteit als de cruciale kwestie aangemerkt
(hetgeen vooronderstelt dat besluiten via representatieve onderhandelingen worden
genomen). Algemeen wordt erkend dat de oproep in het witboek om meer partijen
bij het beleidsproces te betrekken weliswaar noodzakelijk is, maar dat hierdoor niet
automatisch ook de democratische legitimiteit van het beleid of van de instellingen
wordt verbeterd. In dit opzicht is men van mening dat governancemechanismen die
gericht zijn op het verbeteren van de effectiviteit en de efficiëntie van het besluit-
vormingssysteem en die zorgen voor een grotere betrokkenheid van meer partijen,
tot een grotere openheid van de instellingen zullen leiden, met een grotere betrok-
kenheid en verantwoordingsplicht van de instellingen als gevolg.

• Mondiale governance — Wat de verbetering van de effectiviteit en de legitimiteit
van de mondiale governance en regelgeving betreft, staan de respondenten positief
tegenover de rol van de Commissie bij een deel van de initiële hervorming binnen
de Wereldhandelsorganisatie, met de aantekening dat er nog veel werk verzet dient te
worden. In bijdragen die niet uit de EU afkomstig zijn, wordt met name verzocht
om de governancebeginselen die door de Commissie in de EU worden gehanteerd
ook toe te passen ten opzichte van regeringen buiten de EU en op andere betrokke-
nen. 
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Bijlage II 

Nuttige websites

Raadplegingen, de Europese Commissie en de maatschappelijke organisaties
(Coneccs):
http://europa.eu.int/comm/civil_society/coneccs/index_en.htm

Dialoog met de burgers, wegwijzerdienst:
http://europa.eu.int/citizensrights/signpost/front_end/signpost_en.htm

Dialoog met het bedrijfsleven:
http://europa.eu.int/business/nl/index.html  

Europa Direct:
http://europa.eu.int/europedirect/nl/index_nl.html

Interactieve beleidsvorming (IPM):
http://ipmmarkt.homestead.com

SG Governance:
http://europa.eu.int/comm/governance/index_en.htm

Solvit (effectief oplossen van problemen in de interne markt):
http://europa.eu.int/comm/internal_market/solvit/index_en.htm

De toekomst van Europa — debat:
http://europa.eu.int/futurum/index_nl.htm   

De Europese conventie:
http://european-convention.eu.int 

Uw stem in Europa:
http://europa.eu.int/yourvoice/index_nl.htm   
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