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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor zaradil 
do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže lepšia právna regulácia nie je výhradne o znižovaní byrokracie, ale aj o zabezpečení 
toho, že sa na legislatívnom procese zúčastnia všetky príslušné subjekty na vládnej 
a mimovládnej úrovni,

B. keďže každý stupeň riadenia sa musí zaviazať k lepšej právnej regulácii, aby sa dosiahlo 
zníženie administratívnej záťaže,

C. keďže miestne a regionálne vlády často čelia úlohe vykonávať a presadzovať právo EÚ,

1. žiada Komisiu, aby včas oznámila Parlamentu, Výboru regiónov a všetkým príslušným 
vládnym orgánom na regionálnej a miestnej úrovni, kedy má v úmysle vypracovať 
hodnotenie vplyvu, aby bolo možné riadne zohľadniť miestne rozdiely;

2. vyzýva členské štáty, aby sa vždy, keď je to vhodné, radili počas legislatívneho procesu 
s regionálnymi a miestnymi orgánmi a zohľadnili ich hľadiská v rámci rokovaní na úrovni 
ministrov;

3. žiada Komisiu, aby úzko spolupracovala so všetkými orgánmi členských štátov, ktoré 
zodpovedajú za transpozíciu právnych predpisov EÚ, a aby vyzvala všetky zainteresované 
strany, aby sa zúčastnili na seminároch o transpozícii, čo by umožnilo využiť škálu 
možností na splnenie požiadaviek smerníc EÚ;

4. vyzýva Komisiu, aby urýchlila dokončenie rozsiahlej, voľne prístupnej verejnej databázy 
vykonávacích právnych predpisov jednotlivých členských štátov vrátane zohľadnenia 
prípadných regionálnych rozdielov;

5. povzbudzuje orgány v jednotlivých členských štátoch, aby pri transpozícii práva EÚ 
vypracovávali korelačné tabuľky a poznámky týkajúce sa transpozície;

6. vyzýva Komisiu, aby v prípade nariadení vypracovala usmerňujúce pokyny o ich 
vykonávaní určené členským štátom, regionálnym a miestnym orgánom 
a špecializovaným agentúram.


