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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, competentă 
în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

A. Întrucât o mai bună reglementare nu se referă exclusiv la înlăturarea birocraţiei, ci la 
asigurarea faptului că procesul legislativ este derulat de toţi jucătorii guvernamentali şi 
non-guvernamentali relevanţi,

B. Întrucât fiecare nivel de guvernare trebuie să se angajeze privind o mai bună reglementare 
în vederea realizării oricărei reduceri a sarcinilor administrative,

C. Întrucât guvernele locale şi regionale se confruntă deseori cu îndatorirea punerii în 
aplicare şi transpunerii legislaţiei UE,

1. Solicită Comisiei să notifice, în timp util, Parlamentul, Comitetului Regiunilor şi tuturor 
organismelor guvernamentale regionale şi locale relevante, planificarea unei evaluări de
impact, astfel încât modificările locale să poată fi luate în considerare în mod adecvat;

2. Recomandă statelor membre ca, ori de câte ori va fi necesar, să consulte autorităţile 
regionale şi locale pe parcursul procesului legislativ şi să ia în considerare problemele 
ridicate de acestea pe parcursul negocierilor ministeriale;

3. Recomandă Comisiei să coopereze strâns cu toate autorităţile statelor membre 
responsabile pentru transpunerea legislaţiei UE şi să invite toate părţile interesate să 
participe la atelierele privind transpunerea, astfel încât gama posibilităţilor de îndeplinire a 
cerinţelor directivelor UE să poată fi luată în considerare;

4. Recomandă Comisiei să accelereze finalizarea unei baze de date cuprinzătoare, cu acces 
liber pentru public, privind legile naţionale de punere în aplicare, incluzând modificările 
regionale, în funcţie de caz;

5. Încurajează autorităţile din statele membre să întocmească tabele de concordanţă şi note 
de transpunere cu ocazia transpunerii legislaţiei UE;

6. Recomandă Comisiei, în cazul reglementărilor, să furnizeze note de instrucţiuni privind 
punerea în aplicare, în beneficiul statelor membre, autorităţilor şi agenţiilor specializate 
regionale şi locale.


