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NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako příslušný výbor, aby do 
svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že lepší regulace neznamená pouze snižování byrokracie, ale také
zajištění toho, aby se do legislativního procesu zapojily všechny příslušné subjekty na 
vládní a nevládní úrovni,

B. vzhledem k tomu, že každý stupeň správy věcí veřejných musí být odhodlán prosazovat 
lepší regulaci, aby se dosáhlo snížení administrativní zátěže,

C. vzhledem k tomu, že místní a regionální vlády jsou často postaveny před obtížný úkol 
provádět a prosazovat právní předpisy EU;

1. žádá Komisi, aby včas oznámila Parlamentu, Výboru regionů a všem příslušným státním 
orgánům na regionální a místní úrovni, na kdy plánuje posouzení dopadu, aby mohly být 
řádně zohledněny místní rozdíly;

2. vyzývá členské státy, aby v průběhu legislativního procesu vždy, kdy je to vhodné, 
konzultovaly místní a regionální orgány a během jednání na ministerské úrovni přihlédly 
k jejich zájmům;

3. žádá Komisi, aby úzce spolupracovala se všemi orgány členských států, které odpovídají 
za provedení předpisů EU ve vnitrostátním právu, a aby vyzvala všechny zainteresované 
strany k účasti na seminářích o provádění předpisů EU ve vnitrostátním právu, aby mohla 
být posouzena celá řada možností ke splnění požadavků směrnic EU; 

4. vyzývá Komisi, aby urychlila dokončení komplexní, volně přístupné veřejné databáze 
vnitrostátních prováděcích předpisů, včetně případných regionálních odchylek;

5. vybízí orgány v členských státech, aby při provádění právních předpisů EU ve 
vnitrostátním právu vypracovaly korelační tabulky a poznámky týkající se tohoto 
provádění;

6. vyzývá Komisi, aby v případě nařízení vypracovala pro členské státy, regionální a místní 
orgány a specializované agentury pokyny k jejich provádění.


