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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A. mivel a jobb szabályozás nem kizárólag a bürokrácia mérséklését jelenti, hanem annak 
biztosítását, hogy a jogalkotási folyamatban valamennyi kormányzati és nem kormányzati 
szereplő részt vesz,

B. mivel valamennyi kormányzati szinten elengedhetetlen a jobb szabályozás melletti
elkötelezettség, annak érdekében, hogy az adminisztratív terhek mérséklődése 
megvalósítható legyen,

C. mivel a helyi és a regionális önkormányzatok gyakran szembesülnek az EU-jogszabályok 
alkalmazásának és végrehajtásának feladatával,

1. felhívja a Bizottságot, hogy amikor hatásvizsgálat elkészítését tervezi, időben értesítse a 
Parlamentet, a Régiók Bizottságát és valamennyi érintett regionális és helyi kormányzati 
szervet, annak érdekében, hogy a helyi változatokat megfelelően figyelembe lehessen 
venni;

2. felhívja a tagállamokat, hogy szükség esetén a jogalkotási folyamat során egyeztessenek a 
regionális és helyi hatóságokkal, és hogy e hatóságok aggodalmait a miniszteri 
tárgyalások során vegyék figyelembe;

3. felhívja a Bizottságot, hogy szorosan működjön együtt a tagállamoknak az EU-
jogszabályok átültetéséért felelős valamennyi hatóságával, valamint hogy hívják fel az 
összes érdekelt felet az átültetéssel kapcsolatos workshopokon való részvételre, annak 
érdekében, hogy figyelembe lehessen venni az EU-irányelvekben megfogalmazott 
követelmények teljesítésére vonatkozó lehetőségeket;

4. felhívja a Bizottságot, hogy gyorsítsa fel a nemzeti végrehajtási jogszabályok átfogó, 
ingyenesen hozzáférhető nyilvános adatbázisának elkészítését, amely adott esetben 
magában foglalja a regionális változatokat is;

5. ösztönzi a tagállamokban található hatóságokat, hogy az EU-jogszabályok átültetése során 
megfeleltetési táblázatokat és az átültetéssel kapcsolatos feljegyzéseket készítsenek;

6. felhívja a Bizottságot, hogy a rendeletek vonatkozásában a tagállamok, a regionális és 
helyi hatóságok, valamint a szakosodott ügynökségek általi hasznosítás céljából készítsen 
a végrehajtásról szóló útmutató jegyzeteket.


