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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Prawnej, właściwej dla tej sprawy, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że lepsze stanowienie prawa ma nie tylko ograniczyć biurokrację, ale 
również zapewnić, iż w procesie legislacyjnym będą uczestniczyć wszystkie właściwe 
podmioty rządowe oraz pozarządowe,

B. mając na uwadze, że podmioty na każdym poziomie zarządzania winny zaangażować się 
w lepsze stanowienie prawa w celu doprowadzenia do redukcji kosztów 
administracyjnych,

C. mając na uwadze, że rządy lokalne i regionalne często stają przed zadaniem wdrażania i 
wykonywania uregulowań UE,

1. zwraca się do Komisji o powiadamianie w odpowiednim czasie Parlamentu, Komitetu 
Regionów oraz wszelkich właściwych lokalnych i regionalnych instytucji rządowych o 
terminie planowanej oceny oddziaływania, tak by możliwe stało się należyte 
uwzględnienie różnic lokalnych;

2. wzywa państwa członkowskie do konsultowania się, we właściwych przypadkach, w 
trakcie procesu legislacyjnego z władzami regionalnymi i lokalnymi oraz do 
uwzględniania ich stanowiska podczas negocjacji na szczeblu ministerialnym;

3. wzywa Komisję do ścisłej współpracy ze wszystkimi organami państw członkowskich 
odpowiedzialnymi za proces przenoszenia przepisów unijnych na grunt krajowy, a także 
do zaproszenia wszystkich zainteresowanych stron do uczestnictwa w warsztatach 
poświęconych kwestii transpozycji, tak by można było uwzględnić cały wachlarz 
możliwości sprostania wymogom dyrektyw unijnych;

4. wzywa Komisję do przyspieszenia tworzenia wyczerpującej i ogólnie dostępnej bazy 
danych obejmującej krajowe uregulowania związane z wdrażaniem przepisów UE, 
włączając w to w odpowiednich przypadkach różnice regionalne;

5. zachęca władze państw członkowskich do sporządzania w trakcie transpozycji prawa UE 
na ustawodawstwo krajowe tabel korelacji oraz tabel przedstawiających stan transpozycji 
poszczególnych uregulowań;

6. wzywa Komisję do przygotowywania w przypadku uregulowań prawnych dokumentów 
zawierających wytyczne w zakresie ich wprowadzania, na użytek państw członkowskich, 
władz regionalnych i lokalnych oraz wyspecjalizowanych agencji.


