
PA\662534DA.doc PE 388.354v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Regionaludviklingsudvalget

FORELØBIG
2007/0000(INI)

13.4.2007

UDKAST TIL UDTALELSE
fra Regionaludviklingsudvalget

til Retsudvalget

om en strategisk gennemgang af bedre lovgivning i Den Europæiske Union
(2007/0000(INI))

Rådgivende ordfører: Elspeth Attwooll



PE 388.354v01-00 2/3 PA\662534DA.doc

DA

PA_NonLeg



PA\662534DA.doc 3/3 PE 388.354v01-00

DA

FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at bedre lovgivning ikke udelukkende er et spørgsmål om at fjerne 
overdrevet bureaukrati, men om at sikre, at alle relevante statslige og ikke-statslige 
aktører deltager i lovgivningsprocessen,

B. der henviser til, at der på alle forvaltningsniveauer bør lægges vægt på bedre lovgivning 
for at gøre det muligt at reducere den administrative byrde,

C. der henviser til, at lokale og regionale regeringer ofte har til opgave at gennemføre og 
håndhæve EU-lovgivning,

1. anmoder Kommissionen om i god tid at underrette Parlamentet, Regionsudvalget og alle 
øvrige relevante statslige organer på regionalt og lokalt plan, når den planlægger at 
foretage en konsekvensanalyse, således at der kan tages ordentligt hensyn til lokale 
forskelle;

2. opfordrer medlemsstaterne til under lovgivningsprocessen og når det er 
hensigtsmæssigt, at høre de regionale og lokale myndigheder og tage hensyn til deres 
betænkeligheder i forbindelse med forhandlinger på ministerplan;

3. opfordrer Kommissionen til at arbejde tæt sammen med alle de myndigheder i 
medlemsstaterne, der er ansvarlige for gennemførelse af EU-lovgivning, og til at 
tilskynde alle interesserede parter til at deltage i workshopper om gennemførelse, 
således at der kan tages hensyn til alle muligheder for opfyldelse af krav i EU-
direktiver;

4. opfordrer Kommissionen til at fremskynde færdiggørelsen af en omfattende og frit 
tilgængelig offentlig database for national gennemførelseslovgivning, herunder 
regionale forskelle, når det er hensigtsmæssigt;

5. tilskynder myndighederne i medlemsstaterne til at udarbejde overensstemmelsestabeller
og gennemførelsesnotater i forbindelse med deres gennemførelse af EU-lovgiving;

6. opfordrer Kommissionen til for forordningers vedkommende at udarbejde retningslinjer 
for gennemførelse til gavn for medlemsstaterne, regionale og lokale myndigheder og 
specialiserede agenturer.


