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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτίωση της νομοθεσίας δεν αφορά αποκλειστικά την 
περιστολή της γραφειοκρατίας, αλλά περιλαμβάνει επίσης τη συμμετοχή όλων των 
ενδιαφερομένων φορέων, κυβερνητικών και μη, στη νομοθετική διαδικασία,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε επίπεδο διακυβέρνησης πρέπει να δεσμεύεται για τη μείωση 
του διοικητικού φόρτου μέσω βελτίωσης της νομοθεσίας,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι συχνά οι φορείς τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης είναι 
επιφορτισμένοι με την εφαρμογή και την επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ,

1. ζητεί από την Επιτροπή να ενημερώνει εγκαίρως το Κοινοβούλιο, την Επιτροπή των 
Περιφερειών και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς περιφερειακής και τοπικής 
αυτοδιοίκησης, όταν προτίθεται να πραγματοποιήσει αξιολόγηση αντικτύπου, 
προκειμένου οι τοπικές αποκλίσεις να λαμβάνονται σωστά υπόψη·

2. ζητεί από τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας να διαβουλεύονται, 
όταν είναι σκόπιμο, με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και να λαμβάνουν υπόψη τους 
προβληματισμούς τους στις διαπραγματεύσεις σε επίπεδο υπουργών·

3. ζητεί από την Επιτροπή να συνεργάζεται στενά με όλες τις αρχές των κρατών μελών που 
είναι υπεύθυνες για την μεταφορά της νομοθεσίας της ΕΕ και να διοργανώνει ειδικά 
εργαστήρια για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η 
αξιοποίηση ολόκληρου του φάσματος των δυνατοτήτων για την ικανοποίηση των 
απαιτήσεων που θεσπίζονται με τις οδηγίες της ΕΕ·

4. ζητεί από την Επιτροπή να επιταχύνει την ολοκλήρωση μιας πλήρους και με ελεύθερη 
πρόσβαση δημόσιας τράπεζας δεδομένων της εθνικής εκτελεστικής νομοθεσίας, 
συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων τοπικών αποκλίσεων·

5. ενθαρρύνει τις εθνικές αρχές των κρατών μελών να καταρτίζουν πίνακες αντιστοιχίας και 
να εκδίδουν υπομνήματα περί ενσωμάτωσης, όταν μεταφέρουν νομοθετικά μέτρα της ΕΕ
στην εθνική τους νομοθεσία·

6. καλεί την Επιτροπή, να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για τη μεταφορά των 
κανονισμών στις εθνικές νομοθεσίες, προς χρήση από τα κράτη μέλη, τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές και τους εξειδικευμένους οργανισμούς.


