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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão dos Assuntos Jurídicos, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar: 

A. Considerando que o conceito de "legislar melhor" não se limita à redução da burocracia, 
compreendendo também a garantia de que todas as partes interessadas - governamentais e 
não governamentais - se encontram envolvidas no processo legislativo,

B. Considerando que todos os níveis de governação deverão assumir o compromisso de 
legislar melhor, com vista a uma redução dos encargos administrativos,

C. Considerando que os governos regionais e locais se deparam frequentemente com a difícil 
tarefa de implementar e aplicar a legislação comunitária,

1. Solicita à Comissão que notifique, em tempo útil, o Parlamento, o Comité das Regiões e 
todos os órgãos de governo locais e regionais interessados, sempre que tencione efectuar 
uma avaliação de impacto, de maneira a que as variações locais possam ser devidamente 
tidas em conta;

2. Apela aos Estados-Membros para que, se for caso disso, consultem as autoridades locais e 
regionais durante o processo legislativo e tomem em consideração as suas preocupações 
durante as negociações ministeriais;

3. Apela à Comissão para que trabalhe em estreita colaboração com todas as autoridades dos 
Estados-Membros responsáveis pela transposição da legislação comunitária e para que 
convide todas as partes interessadas a participar em "workshops" sobre transposição 
legislativa, de modo a que sejam tomadas em consideração as várias maneiras possíveis de 
satisfazer os requisitos das directivas comunitárias;

4. Apela à Comissão para que acelere a conclusão de uma base de dados pública, exaustiva e 
de livre acesso das legislações nacionais sobre transposição, incluindo, se for caso disso, 
as variações regionais;

5. Incentiva as autoridades dos Estados-Membros a elaborar quadros correlacionais e notas 
de transposição sempre que procedam à transposição de legislação comunitária;

6. Apela à Comissão para que, em prol dos Estados-Membros, das autoridades regionais e 
locais e das agências especializadas, elabore linhas de orientação para a implementação de 
regulamentos.


