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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по правни въпроси да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

А. като има предвид, че по-доброто регулиране не се състои единствено в намаляване 
на бюрокрацията, но и в ангажирането в законодателния процес на всички 
правителствени и неправителствени участници,

Б. като има предвид, че всяко ниво на управление трябва да се заеме с по-добро 
регулиране, за да се постигне намаляване на административното бреме,

В. като има предвид, че местните и регионални правителства често са отговорни за 
прилагането и изпълнението на законодателството на ЕС,

1. призовава Комисията да уведомява своевременно Парламента, Комитета на 
регионите и всички съответни местни и регионални правителствени органи, когато 
планира да извърши оценка относно въздействието, така че местните разновидности 
да бъдат надлежно отчетени;

2. призовава държавите-членки, когато е необходимо, да консултират регионалните и 
местни власти в рамките на законодателния процес и да вземат под внимание 
изразените от тях тревоги по време на преговорите на министерско ниво;

3. призовава Комисията да работи в тясно сътрудничество с органите в държавите-
членки, които са отговорни за транспониране на законодателството на ЕС и да 
покани всички заинтересовани страни да участват в работните срещи на тази тема, 
така че да се вземат предвид всички възможности, за да се отговори на изискванията 
на директивите на ЕС;

4. призовава Комисията да ускори завършването на изчерпателна, свободно достъпна 
за обществото база данни на националното правоприлагане, включваща и 
регионалните разновидности, където е уместно;

5. насърчава властите в държавите-членки да изработят таблици на съответствията и 
пояснителни бележки относно транспонирането, когато транспонират 
законодателството на ЕС;

6. призовава Комисията, когато става въпрос за регламент, да предоставя обяснителни 
бележки по прилагането му на държавите-членки, регионалните, местни органи и 
специализирани агенции.


