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VÝBOR REGIONŮ,

s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 6. září 2005 konzultovat, v souladu s čl. 265 
odst. 4 Smlouvy o založení Evropského společenství, Výbor regionů v této věci;

s ohledem na rozhodnutí jeho předsedy ze dne 27. července 2005 jmenovat, v souladu s čl. 40 odst. 2 
Jednacího řádu, pana Franze Schausbergera, zástupce spolkové země Salcbursko ve Výboru 
regionů (Rakousko/ELS), a lorda Topa, Krajský úřad pro Velký Londýn (Spojené království/ALDE), 
jako hlavní zpravodaje stanoviska v této věci;

s ohledem na Smlouvu zakládající Ústavu pro Evropu, kterou podepsali nejvyšší představitelé států 
a vlád dne 29. října 2004 (CIG 87/04 rev. 1, CIG 87/04 Add 1 rev. 1, CIG 87/04 Add 2 rev. 1);

s ohledem na své stanovisko ze dne 17. listopadu 2004 ke Smlouvě zakládající Ústavu pro Evropu 
(CdR 354/2003 fin1);

s ohledem na svou zprávu ze dne 6. listopadu 2001 na téma Proximity (CdR 436/2000 fin)

přijal toto stanovisko na svém 61. plenárním zasedání, které se konalo ve dnech 12. a 13. října 
2005 (jednání ze dne 13. října 2005).

*

*          *

STANOVISKA A DOPORUČENÍ VÝBORU REGIONŮ

Výbor regionů:

(a) Souvislosti

1. se domnívá, že pro zabezpečení míru, svobody a prosperity potřebujeme politicky silnou 
a demokratickou Evropskou unii, pevné vedení v EU a pevnou spolupráci mezi institucemi za 
účelem propagace evropského projektu;

2. vyjadřuje obavy, že příliš dlouhé období reflexe uškodí obrazu EU, a vyzývá všechny 
instituce, aby pracovaly na záchraně a propagování hlubokého ideálu a projektu evropské 
integrace;

3. považuje nicméně za vhodné, aby toto období reflexe bylo využito k analýze postojů občanů 
členských států týkajících se Evropské unie a k upevnění základních cílů, hodnot a principů 
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EU, jako jsou solidarita, efektivita, transparentnost a spolupráce, založených na podpoře 
jejích občanů;

4. v této souvislosti připomíná význam základních práv Unie zakotvených v chartě připojené 
k Ústavní smlouvě;

5. je přesvědčen, že Evropská unie musí brát vážně výsledky francouzského a holandského 
referenda a musí být zřejmé, že je bere vážně; zastává názor, že pokračovat v ratifikačním 
procesu Ústavní smlouvy a přitom nezměnit původní plán a nepodrobit se vážné reflexi na 
evropské úrovni by znamenalo vyslat negativní signál občanům Evropy a mohlo by to 
způsobit další odmítnutí v členských státech;

6. nicméně uznává, že důvodů pro odmítnutí je mnoho a jsou různé a v některých případech ani 
nesouvisejí s vlastní Smlouvou; považuje tedy za podstatné zaměřit úsilí především 
na kontext diskuse s cílem dosáhnout úspěšné dohody o finančních výhledech; připomíná
však, že více než polovina členských států ovšem již Smlouvu ratifikovala vybraným 
způsobem a rozhodnutí těchto členských států musí mít stejnou platnost jako rozhodnutí těch, 
kteří hlasovali proti;

7. znovu potvrzuje svůj závazek vůči Ústavní smlouvě a pokrok, který zaručuje lepší 
evropskou správu prostřednictvím významného zlepšení ve fungování, jednoduchosti 
a transparentnosti EU ve srovnání se stávajícími smlouvami; 

8. se domnívá, že při rozšíření diskuse o budoucnosti Evropské unie by se její instituce měly 
zaměřit na skutečné a potenciální praktické výhody, které přináší členství a občanství jejím 
občanům;

9. s cílem obnovit důvěru evropských občanů v evropský projekt vyzývá evropské instituce 
k tomu, aby:

• přijaly rozhodnutí, která jsou nevyřešená v těch oblastech, kde Unie poskytuje evropským 
občanům skutečnou přidanou hodnotu,

• začaly fungovat více decentralizovaným způsobem a přitom respektovaly a podporovaly 
zásadu subsidiarity, jež by měla být rovněž uplatňována na regionálních úrovních,

• aktivně demonstrovaly, že politická jednota nezničí kulturní a lingvistickou různorodost 
Evropy, 

• ukázaly, že Evropa poskytne svým občanům příležitost k tomu, aby rozvíjeli svou osobní 
a profesionální zkušenost na evropské úrovni,

• vytvořily trvalý oboustranný dialog s občany Evropy,
• rozvíjely kulturu zvýšené transparentnosti, zejména větším zpřístupněním způsobu práce 

Rady, aby bylo občanům umožněno lépe pochopit rozhodovací proces EU;
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10. požaduje pokračování činností, které podporují zásadu subsidiarity ve všech oblastech a které 
využívají výhod, jaké může občanům nabídnout větší blízkost regionálních a místních 
institucí;

11. vyzývá členské státy, aby prohlubovaly integraci EU, která představuje důležitý základ 
budování rozšířené Unie, a současně definovaly cíle, potenciální geografická omezení 
a dlouhodobé cíle integračního procesu v rámci Evropské unie; přičemž členství v EU s sebou 
musí nést úctu k místní a regionální demokratické samosprávě v pevně stanoveném 
konstitučním rámci každé země;

12. vyzývá politiky v členských státech a na regionální a místní úrovni, aby přijali odpovědnost 
za své jednání v oblastech, které spadají do jejich odpovědnosti, a aby z Bruselu nedělali 
obětního beránka, jak je tomu častým zvykem; zdůrazňuje, že Evropská unie může 
dosáhnout úspěchu pouze tehdy, když si politikové na evropské, národní, regionální a místní 
úrovni odpovědně rozdělí své povinnosti a uvědomí si, jako nezbytný předpoklad pro dobrou 
správu, že základem úspěchu je úcta k institucím;

(b) Struktura diskuse

13. se domnívá, že instituce EU musí zahájit diskusi s lidmi a komunitami, které zastupují, 
a demonstrovat tak otevřený přístup, který byl aplikován při přípravě Smlouvy ve formě 
Konventu, který se skládal ze zástupců národních parlamentů, politických stran, místních 
a regionálních samospráv, občanské společnosti a rovněž sociálních partnerů. V této diskusi 
se musí občanům zdůraznit politická, hospodářská a sociální přidaná hodnota Evropské unie; 

14. se domnívá, že ve svém postavení institucionálního zástupce místních a regionálních 
samospráv v Evropské unii, musí hrát aktivní úlohu v politických a institucionálních 
iniciativách během období reflexe vyhlášených nejvyššími představiteli států a vlád; za tímto 
účelem navrhuje „mapu“2 s cílem vytvořit skutečný decentralizovaný dialog;

15. vyzývá místní a regionální samosprávy, aby zapojily své komunity a informovaly je 
o záležitostech, které je ovlivňují v rámci diskuse o budoucnosti Evropské unie, a aby lépe 
vysvětlovaly postupy a praktické úspěchy evropské integrace prostřednictvím regionální 
a místní informační politiky, protože se domnívá, že diskuse, která by proběhla pouze na 
evropské úrovni, by neoslovila širokou veřejnost, a proto požaduje strukturovanou diskusi 
s nadnárodními prvky, která proběhne na národní, regionální a místní úrovni, zapojí své členy 
a bude mít podporu institucí EU;

16. potvrzuje dále charakteristiku postupu „zdola nahoru“, který je VR vlastní, a zavazuje se
prostřednictvím svých členů vyhledávat a přijímat žádosti místních úřadů, pokud jde 
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o politiky a instituce Společenství, a předat jejich význam, i pokud jde o politickou analýzu 
a inovační návrhy, evropským institucím;

17. doporučuje, aby komunikace nebyla omezena na jednorázové kampaně a nesoustředila se 
na detaily institucionální činnosti; proto naléhá na Unii, aby se zaměřila na sdělování 
informací, jež mají přímý praktický užitek pro občany a jež jim umožňují využít výhody 
a příležitosti, které jim EU poskytuje;

18. vyzývá evropské instituce, členské státy a regionální a místní orgány, aby vytvořily nové 
a kreativní způsoby interakce s občany na nejnižší úrovni a pro diskusi využívaly moderních 
elektronických médií (např. „Evropa poslouchá“ v Rakousku a „Národní fórum o Evropě“ 
v Irsku) a aby zajistily, že bude sdělení dostupné v rodném jazyce občana a nikoli pouze 
ve vybraných jazycích EU; dále je na institucích a na členských státech, aby přijali opatření 
k vyvrácení fakticky nepřesných prohlášení o Evropské unii, se kterými se občané mohou 
setkat zejména v médiích;

19. v této souvislosti uznává zásadní úlohu místních a regionálních médií, a zejména místního 
tisku, v neposlední řadě také proto, že mohou s občany komunikovat v laických termínech 
a jejich místním jazyce;

(c) Témata reflexe

Obecný rámec

20. má za to, že ustanovení Ústavní smlouvy v oblasti upevňování územního rozměru Unie 
a institucionálního zastoupení místních a regionálních orgánů prostřednictvím VR představují 
důležitý a pozitivní vývoj;

21. vyzývá instituce EU, aby pomohly při rozvoji skutečné „kultury subsidiarity“ v Unii, jejích 
členských státech, regionálních a místních orgánech a aby bezodkladně uplatňovaly principy 
subsidiarity a proporcionality, které stanoví Ústavní smlouva jako jednoduchý a účinný 
způsob, jak ukázat občanům, že Unie bude jednat pouze v případě, že bude zřejmá přidaná 
hodnota a v souladu se svým principem zlepšení tvorby právních předpisů;

22. požaduje uplatňování konceptu „proximity“ při provádění evropských politik a právních 
předpisů, což by bylo viditelným znamením vůle k zavádění postupů, jejichž cílem je zvýšit 
transparentnost, jako okamžité reakce na obavy občanů; v tomto kontextu by zavedení nového 
právního nástroje, který usnadní meziregionální a přeshraniční spolupráci, včetně 
hospodářské a sociální spolupráce, mohlo být považováno například za jasný signál k tomu, 
že Evropa bude blíže svým občanům;

23. zdůrazňuje, že i když by bylo žádoucí, aby měly tyto prvky místo ve Smlouvě, je možné 
okamžitě začlenit mnoho akcí a závazků plynoucích z těchto ustanovení do činnosti 
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Společenství, jako například rozšíření analýz dopadu také na finanční a administrativní dopad 
nových právních předpisů EU o místních a regionálních orgánech;

24. zejména vítá následující body Smlouvy jako články o řádné správě a přeje si, aby byla 
v období reflexe věnována pozornost jejich ochraně a provádění:

• uznání úlohy místních a regionálních orgánů ve správě EU,
• lepší konzultace před zveřejněním legislativních návrhů,
• přihlédnutí k finančnímu a administrativnímu břemenu místních a regionálních orgánů,
• širší definice subsidiarity, která bude zahrnovat místní a regionální samosprávu,
• uznání kulturní a jazykové různorodosti jako zdroje bohatství, které by mělo být 

ochraňováno, spolu se základním prvkem spolupráce a integrace,
• posílení role Výboru regionů, zejména zavedení práva na odvolání se k Evropskému 

soudnímu dvoru v souvislosti s jeho vlastními právy a porušením principu subsidiarity,
• odkaz na reprezentativní sdružení (např. místních a regionálních samospráv);

Aktuální témata k diskusi

25. se domnívá, že je velmi důležité, aby EU měla odpovídající úroveň zdrojů a mohla tak plnit 
zadané úkoly; připomíná, že v současné době podporuje návrhy Evropské komise týkající se 
finančního výhledu 2007-2013; 

26. se domnívá, že nyní je ten správný čas k tomu, abychom začali uvažovat o základu pro 
financování rozpočtu EU z dlouhodobého hlediska a aby byla posílena demokratická kontrola 
rozpočtu prostřednictvím Evropského parlamentu;

27. připomíná členským státům, že politika soudržnosti je oblast, kde EU poskytuje skutečnou 
přidanou hodnotu, jejíž viditelnost umožňuje občanům každodenně oceňovat praktickou 
a pozitivní práci EU a jež představuje základ evropské solidarity, a tím odlišuje evropský 
sociální model od jiných příkladů přeshraniční integrace;

28. znovu zdůrazňuje svou podporu Partnerství pro růst a zaměstnanost (Lisabonská strategie) 
jako vyrovnanému přístupu k hospodářským cílům, udržitelnému rozvoji, modernizaci 
a pokroku evropského sociálního modelu;

29. věří, že posílení konkurenceschopnosti EU vyžaduje také pomoc občanům Evropy, aby 
rozvinuli svůj talent a kreativitu za hranice svých států. Dále věří, že hodnota kulturně 
rozmanité Unie se stane pro Evropany mnohem reálnější, když začnou prožívat život 
v evropském kontextu. Proto, aby posílil konkurenceschopnost a spojil občany s evropskými 
projekty, zdůrazňuje potřebu, aby EU nadále usnadňovala volný pohyb lidí a podporovala 
větší mobilitu uvnitř Unie;
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30. podporuje strategii EU týkající se udržitelného rozvoje a zdůrazňuje zvláště skutečnost, že 
akce a financování Společenství na podporu zlepšení životního prostředí by měly mít silný 
vliv na národní, regionální a místní úrovni;

31. připomíná jedinečnou povahu evropského občanství jako prvku identity, který nenahrazuje 
národní občanství;

32. požaduje mnohem větší investice do vzdělávání (včetně příležitostí k celoživotnímu učení 
pro všechny občany), výzkumu a inovace na evropské a národní úrovni jako nejlepšího 
prostředku k vytvoření více a lepších pracovních míst pro evropské občany a k posílení 
konkurenceschopnosti Evropy v celosvětové ekonomice;

33. je přesvědčen, že pro lepší objasnění Evropy a jejích politik by měly národní, regionální 
a místní orgány vyvinout úsilí v oblasti vzdělávání, například prostřednictvím zavedení 
zvláštních kurzů ve školách, evropského rozměru do školních osnov, mimoškolního 
vzdělávání a školení pro učitele; 

34. je dále přesvědčen, že je nezbytné rozšiřovat pozitivní evropskou kulturu mezi veřejnými 
místními a regionálními úředníky, kteří jsou v každodenní práci konfrontováni s normami;

(d) Hodnocení

35. vyzývá instituce EU a členské státy, aby naslouchaly občanům a mohly tak zhodnotit 
výsledky diskuse během období reflexe;

36. je si vědom skutečnosti, že se během období reflexe bude diskutovat o různých scénářích, 
nicméně je proti tomu, abychom se vzdali Ústavní smlouvy ve prospěch Niceské smlouvy, 
a požaduje zaujmout konsensuální přístup vůči ratifikaci do roku 2009;

37. si přeje aktivně se účastnit obnoveného ústavního procesu a nabízí Evropskému parlamentu 
podporu v jeho úsilí o zabezpečení úspěšného výsledku.

V Bruselu dne 13. října 2005

předseda
Výboru regionů

Peter STRAUB

generální tajemník
Výboru regionů

Gerhard STAHL



- 7 -

CdR 250/2005 FR/EN-SG/MF/tv .../...

PŘÍLOHA

Návrh „mapy“ VR ve prospěch decentralizované diskuse v průběhu období reflexe

Základní charakteristiky

• Období reflexe by mělo tvořit aktivní a dynamickou fázi dialogu, v průběhu které budou evropské 
instituce působit na svém území, aby podporovaly strukturovanou, decentralizovanou a kvalitní 
diskusi o Evropě a zabývaly se tématy, která jsou pro občany nejrelevantnější.

• Diskuse by se měla zaměřit spíše na vládnutí než na mechanismus procesu ratifikace a měla by 
být založená na konceptu blízkosti a vedená v evropských městech a regionech, nikoli v Bruselu, 
a předmětem diskuse by měl být spíše účel a přidaná hodnota EU, její základní hodnoty a politiky 
než Ústavní smlouva.

• Výkonné orgány a místní a regionální shromáždění by měly být proaktivně institucionálně 
zapojeny a měly by se plně účastnit diskuse o budoucnosti Unie a zároveň nést odpovědnost vůči 
občanům. 

• Některá témata, která mohou být předložena k diskusi: úloha a význam základních práv, které 
byly zakotveny v chartě připojené k Ústavní smlouvě, evropský sociální model, solidarita, 
subsidiarita a proporcionalita, jednotný trh, konkurenceschopnost, růst zaměstnanosti, životní 
prostředí, trvale udržitelný rozvoj, energetická politika, služby a jejich financování, hospodářské 
aspekty hospodářské a měnové unie, výzvy globalizace pro malé a střední podniky, práva 
a svobody, pocit sounáležitosti s evropským občanstvím, prostor svobody, bezpečnosti 
a spravedlnosti, rozšíření versus užší integrace či politika vzdělání, výzkumu a inovací. V každém 
případě je vhodné, aby byla pokrytá témata upravena podle konkrétních situací určených na 
místní a regionální úrovni.

• VR by rád hrál proaktivní roli v partnerství s Evropským parlamentem; evropští poslanci a místní 
a regionální zvolení zástupci budou muset zmobilizovat síly a přispět k politické a demokratické 
diskusi v průběhu období reflexe.

• Za účelem efektivního a vhodného provádění navrhovaných opatření by VR rád získal navýšení 
finančních prostředků, kterými disponuje, anebo rovnou možnost využívat novou rozpočtovou 
položku od roku 2006.

Opatření plánovaná na období 2006-2009

• Současné vytvoření „platformy pro Evropu“ ve všech členských státech koncipované jako 
otevřený prostor pro informace a diskusi o Evropě, jejích hodnotách, cílech a hranicích: 
• 1. fáze (říjen 2005 – březen 2006): zřízení regionálních výborů složených z „velvyslanců“ 

místních a regionálních orgánů zastupujících síť svých členů, politické strany, regionální 
parlamenty a členy národních shromáždění, místní a regionální média, občanskou společnost 
či sociální subjekty a oblast vzdělávání, aby bylo možné zvýšit povědomí občanů, zejména 
mládeže, a zhodnotit evropské politiky.



- 8 -

CdR 250/2005 FR/EN-SG/MF/tv

• 2. fáze (od ledna 2006 – červen 2009): organizování politických setkání v městech 
a regionech Evropy s účastí členů VR a Evropského parlamentu k projednání určených 
problémů:

• stanovení cílových skupin: místní a regionální správa, novináři, učitelé, mládež atd.,
• ve spolupráci s Evropským parlamentem a s pomocí médií určit problémy 

považované za zvlášť významné pro občany při vyslechnutí si problémů a obav 
občanů na veřejných schůzích,

• příprava souhrnu komunikačních nástrojů k použití členy VR, 
• komunikace s místními a národními médii,
• využití informačních diskusních platforem a vytvoření virtuálních regionálních for,
• vydávání informačních dokumentů.

• 3. fáze (od ledna 2007): hodnocení a upevňování výsledků diskuse v městech a regionech 
Evropy.

• Organizování každoročních setkání s místními a regionálními médii v Bruselu prostřednictvím 
VR ve spolupráci s ostatními evropskými institucemi a s finanční podporou ze strany Evropské 
komise. První setkání se předpokládá v roce 2006. 

• Ve spolupráci se zastupitelskými místními a regionálními úřady v Bruselu a tiskovým 
a komunikačním oddělením VR vypracovat studii o informačních činnostech a vazbách 
s místními a regionálními médii. Toto téma by se mohlo stát centrálním tématem Dní otevřených 
dveří 2006.

• Vypracování brožury zaměřené na přidanou hodnotu akcí Společenství a její význam pro 
evropské občany, přičemž tato brožura by měla distribuována v širokém měřítku a předložena 
členy VR. Jednalo by se o publikaci s novým, pedagogickým, dobře čitelným a srozumitelným 
konceptem s cílem vzbudit zájem občanů.

• Spuštění strategie zaměřené na uvědomění si evropského občanství, určené zejména pro mladé 
lidi, kteří jsou evropskými občany budoucnosti a kteří budou poprvé volit v roce 2009.


