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EU-controleurs gaan inspraak van burgers in wetgeving 
onderzoeken 
De Europese Rekenkamer verricht momenteel een controle van de inspraak van burgers in EU-
wetgeving. Zij zullen met name de openbare raadplegingen met belanghebbenden 
onderzoeken die door de Europese Commissie tijdens de voorbereiding van haar 
wetgevingsvoorstellen worden uitgevoerd. De controleurs hebben vandaag een 
achtergronddocument met de titel “Consulting the public when preparing EU law” (De 
bevolking raadplegen tijdens de voorbereiding van EU-wetgeving) gepubliceerd als bron van 
informatie voor degenen die geïnteresseerd zijn in het onderwerp. 

Alvorens de Commissie nieuwe wetgevingsinitiatieven voorstelt, beoordeelt zij de mogelijke 
economische, maatschappelijke en milieueffecten ervan. Zij raadpleegt ook geïnteresseerde 
partijen zoals burgers, bedrijven en andere organisaties. De controleurs zullen de 
doeltreffendheid, geschiktheid, transparantie en openheid van deze openbare raadplegingen met 
belanghebbenden beoordelen. 

Openbare raadplegingen beogen de transparantie en verantwoording te bevorderen en een brede 
publieke goedkeuring en steun voor initiatieven van de EU te garanderen, aldus Annemie 
Turtelboom, het lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor de controle. Wij 
zullen de mate waarin zij deze doelstellingen verwezenlijken onderzoeken. 

De controleurs zullen het kader voor openbare raadplegingen van de Commissie evalueren en 
een steekproef van deze openbare raadplegingen onderzoeken. Het verslag zal naar verwachting 
medio 2019 worden gepubliceerd. 

Noot voor de redactie 

Na de Europese verkiezingen van 2014 keurde de Europese Commissie een “Agenda voor betere 
regelgeving” goed. Het doel van deze agenda was om EU-wetgevingspraktijken te evalueren, 
zodat deze voldoen aan de moderne vereisten en de verwachtingen van burgers met betrekking 
tot een maximale transparantie en een brede raadpleging. In de agenda werd er ook voor gepleit 
geïnteresseerde burgers en andere belanghebbenden extra mogelijkheden te bieden om deel te 
nemen aan het hele proces van beleidsontwikkeling en -uitvoering. 
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Dit persbericht wil slechts de kernboodschap weergeven van het achtergronddocument van de 
Europese Rekenkamer. Het volledige document is beschikbaar op www.eca.europa.eu. 
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