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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
juridische zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat het bij betere regelgeving niet uitsluitend gaat om het terugdringen van 
bureaucratie, maar dat er ook voor moet worden gezorgd dat alle relevante overheids- en 
niet-overheidsactoren worden betrokken bij het wetgevingsproces,

B. overwegende dat elke bestuurslaag gecommitteerd moet zijn aan betere regelgeving, wil 
men bereiken dat een vermindering van de administratieve lasten tot stand wordt gebracht,

C. overwegende dat plaatselijke en regionale overheden vaak tot taak hebben EU-wetgeving 
te implementeren en te handhaven,

1. verzoekt de Commissie het Parlement, het Comité van de Regio 's en alle relevante 
regionale en plaatselijke overheidsorganen tijdig in kennis te stellen, wanneer zij een 
effectbeoordeling plant, opdat daarbij plaatselijke verschillen op adequate wijze in 
aanmerking kunnen worden genomen;

2. verzoekt de lidstaten in voorkomende gevallen regionale en plaatselijke autoriteiten 
tijdens het wetgevingsproces te raadplegen en bij onderhandelingen op ministersniveau 
rekening te houden met hun standpunten;

3. verzoekt de Commissie nauw samen te werken met alle autoriteiten in de lidstaten die 
verantwoordelijk zijn voor de omzetting van EU-wetgeving en alle belanghebbende 
partijen uit te nodigen deel te nemen aan omzettingsworkshops, opdat alle mogelijkheden 
die er zijn om te voldoen aan de vereisten van EU-richtlijnen in aanmerking kunnen 
worden genomen;

4. verzoekt de Commissie spoed te zetten achter de voltooiing van een uitgebreide, vrij 
toegankelijke openbare databank van nationale uitvoeringswetgeving, in voorkomende 
gevallen met inbegrip van regionale varianten;

5. spoort de autoriteiten in de lidstaten aan om bij de omzetting van EU-wetgeving 
concordantietabellen en omzettingsnota's op te stellen;

6. verzoekt de Commissie in het geval van verordeningen ten behoeve van de lidstaten,
regionale en plaatselijke overheden en gespecialiseerde agentschappen oriëntatienota's 
betreffende de tenuitvoerlegging op te stellen.


