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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker boljša pravna ureditev ni izključno zmanjševanje birokracije, ampak zagotavljanje, da 
v zakonodajnem postopku sodelujejo vsi zadevni vladni in nevladni akterji,

B. ker mora biti vsaka raven javnega upravljanja zavezana k boljši pravni ureditvi, da se 
zmanjša upravna obremenitev,

C. ker se lokalne in regionalne vlade pogosto srečujejo z nalogo izvajanja in izvrševanja 
zakonodaje EU,

1. zahteva od Komisije, da dovolj zgodaj obvesti Parlament, Odbor regij ter vse zadevne 
regionalne in lokalne vladne organe o načrtovani oceni učinka, da se lahko ustrezno 
upoštevajo lokalne različice;

2. poziva države članice, da se med zakonodajnim postopkom, kadar je to primerno, 
posvetujejo z regionalnimi in lokalnimi organi ter upoštevajo njihovo zaskrbljenost med 
ministrskimi pogajanji;

3. poziva Komisijo, da tesno sodeluje z vsemi organi v državah članicah, ki so odgovorni za 
prenos zakonodaje EU, ter da poziva vse zainteresirane strani k sodelovanju na delavnicah 
o prenosu, da se lahko upoštevajo številne možnosti za uresničitev zahtev direktiv EU;

4. poziva Komisijo, da pospeši dokončanje obsežne in prosto dostopne javne zbirke 
podatkov o nacionalnih izvedbenih zakonih, vključno z nacionalnimi različicami, kadar je 
to primerno;

5. spodbuja organe v državah članicah, da pri prenosu zakonodaje EU pripravijo primerjalne 
tabele in zapise o prenosu;

6. poziva Komisijo, da v primeru uredb pripravi napotke o izvajanju, ki bodo v pomoč 
državam članicam, regionalnim in lokalnim organom ter specializiranim agencijam.


