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REGIONSUDVALGET HAR -

under henvisning til Europa-Parlamentets beslutning af 6. september 2005 om i henhold til i EF-
Traktatens artikel 265, stk. 4, at anmode om Regionsudvalgets udtalelse, 

under henvisning til formandens beslutning af 27. juli 2005 om i henhold til artikel 40, stk. 2, i 
forretningsordenen at udnævne Franz Schausberger, Repræsentant for delstaten Salzburg i 
Regionsudvalget (AT/PPE) og Lord Tope, Greater London Authority (UK/ALDE) som 
hovedordførere for udtalelsen,

under henvisning til Traktaten om en forfatning for Europa undertegnet af stats- og regeringscheferne 
den 29. oktober 2004 (CIG 87/04 rev. 1, CIG 87/04 add. 1 rev. 1, CIG 87/04 add. 2 rev. 1),

under henvisning til Regionsudvalgets udtalelse af 17. november om Traktaten om en forfatning for 
Europa (CdR 354/2003 fin1),

under henvisning til rapporten af  6. november 2001 om Nærhed (CdR 436/2000 fin) -

på den 61. plenarforsamling den 12. og 13. oktober 2005 (mødet den 13. oktober) 
VEDTAGET FØLGENDE UDTALELSE: 

*

*      *

REGIONSUDVALGETS SYNSPUNKTER OG HENSTILLINGER

REGIONSUDVALGET  -

(a) Baggrund

1. mener, at der for at opretholde fred, frihed og velstand er behov for en politisk stærk og 
demokratisk Europæisk Union og et stærkt lederskab i EU samt et stærkt samarbejde mellem 
institutionerne for at puste nyt liv i det europæiske projekt,

2. udtrykker bekymring for, at en for lang tænkepause vil skade EU’s image, og opfordrer alle 
institutionerne til at arbejde på atter at rette fokus mod det, der danner den egentlige baggrund 
for idealet om europæisk integration og det konkrete projekt omkring EU,

  
1 EUT C 71 af 22.3.2005, s. 1.
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3. finder det imidlertid tilrådeligt, at tænkepausen anvendes til blotlægge borgernes holdninger 
til EU rundt om i medlemsstaterne og til at konsolidere EU’s grundlæggende mål, værdier og 
principper som f.eks. solidaritet, effektivitet, gennemsigtighed og samarbejde baseret på 
borgernes støtte,

4. minder i den sammenhæng om betydningen af de grundlæggende rettigheder, der er 
nedfældet i EU's charter om grundlæggende rettigheder, som er inkorporeret i 
forfatningstraktaten,

5. mener, at EU skal tage resultatet af den franske og den hollandske folkeafstemning alvorligt 
og tydeligt vise dette; finder, at det ville have været et dårligt signal at sende til de 
europæiske borgere, hvis man havde fortsat ratificeringsprocessen uden at ændre den 
oprindelige tidsplan og uden seriøse overvejelser på EU-plan, hvilket kunne have betydet, at 
forfatningstraktaten også var blevet forkastet i andre medlemsstater, 

6. anerkender imidlertid, at der er mange og forskelligartede grunde til disse afvisninger, som i 
visse tilfælde ikke har noget med selve traktaten at gøre; finder det derfor yderst vigtigt først 
og fremmest at sætte kræfterne ind på selve debatten, der skal centreres om at sikre enighed 
om de finansielle overslag; minder desuden om, at ti medlemsstater allerede har ratificeret 
forfatningstraktaten efter den af dem valgte metode, og at deres beslutning må veje lige så 
tungt som de andres "nej",

7. gentager sin støtte til fremskridtene i forfatningstraktaten, som sikrer bedre styreformer i EU 
via de betydelige forbedringer i funktion, enkelhed og gennemsigtighed i EU, som den 
foreslår, i forhold til de eksisterende traktater,

8. mener, at EU’s institutioner via en bredere debat om EU’s fremtid bør fokusere på de 
aktuelle og potentielle, praktiske fordele, som medlemskab og unionsborgerskab giver 
borgerne,

9. for at genskabe de europæiske borgeres tillid til det europæiske projekt opfordrer
Regionsudvalget EU-institutionerne til:

• at træffe beslutninger der fortsat er udestående på de områder, hvor EU tilfører en reel 
merværdi for Europas borgere,

• at begynde at fungere på en meget mere decentraliseret måde, under efterlevelse af og til 
fremme af nærhedsprincippet, som også bør anvendes på substatslige niveauer,

• at EU proaktivt viser, at en politisk union ikke vil underminere EU’s kulturelle og sproglige 
mangfoldighed, 

• at vise, at EU vil give borgerne muligheder for at udvikle deres personlige og 
erhvervsmæssige erfaringer på europæisk plan,

• at etablere en varig tovejsdialog med Europas borgere,
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• at fremme en kultur, der er præget af større åbenhed, navnlig ved at gøre Rådets arbejdsgang 
mere tilgængelig, således at borgerne bedre kan forstå og deltage i EU’s beslutningsproces,

10. anmoder om, at man fortsætter med at arbejde på at fremme nærhedsprincippet på samtlige 
felter og udnytte de fordele, som de regionale og lokale institutioners større nærhed indebærer 
for borgerne,

11. appellerer til medlemsstaterne om at uddybe den politiske integration i EU, hvilket udgør et 
grundlæggende fundament for at udvikle det udvidede EU, som definerer målene, de 
potentielle geografiske grænser og langtidsmålene for integrationsprocessen i EU, hvorimod 
EU-medlemskab bør medføre respekt for lokalt og regionalt demokratisk selvstyre inden for 
den enkelte medlemsstats egen institutionelle ramme,

12. opfordrer politikere på nationalt niveau og lokale og regionale myndigheder til at tage ansvar 
for deres egne aktioner på deres ansvarsområder og afholde sig fra den gængse vane med at 
bruge ”Bruxelles” som syndebuk; understreger, at EU kun kan blive en succes, hvis 
politikerne på europæisk, nationalt, regionalt og lokalt niveau ansvarligt fordeler byrderne og 
erkender, at institutionel respekt er afgørende for succes og må anses som en forudsætning for 
gode styreformer,

(b) Debattens struktur

13. mener, at det er nødvendigt for EU-institutionerne at gå ind i en debat med folk og de 
fællesskaber, de repræsenterer, på linje med den åbne tilgang til udformningen af traktaten via 
et konvent, hvor repræsentanter fra nationale parlamenter, politiske partier, lokale og 
regionale myndigheder, civilsamfundet samt arbejdsmarkedets parter var repræsenteret. I 
denne debat er det afgørende, at den politiske, økonomiske og sociale merværdi, EU tilfører, 
tydeliggøres for borgerne, 

14. mener, at det som den institutionelle repræsentant for de lokale og regionale myndigheder i 
EU bør spille en aktiv rolle i politiske og institutionelle initiativer i den af stats- og 
regeringscheferne bebudede tænkepause; foreslår i den henseende en køreplan2 med henblik 
på at indlede en egentlig decentraliseret debat,

15. appellerer til de regionale og lokale myndigheder om at engagere og informere deres borgere 
om de emner, der berører dem i debatten om EU’s fremtid og bedre forklare processerne og 
de konkrete resultater af det europæiske samarbejde via en decentraliseret regionalt og lokalt 
baseret informationspolitik, og RU mener, at en debat, der kun finder sted på europæisk plan, 
ikke vil komme ud til den brede befolkning, og dermed bliver det nødvendigt med 
strukturerede debatter med grænseoverskridende elementer, men som styres nationalt, 
regionalt og lokalt, og som inddrager RU’s medlemmer, og som støttes af EU-institutionerne,  

  
2

Bilag.
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16. slår desuden til lyd for det karakteristiske ved den bottom-up tilgang, som netop kendetegner
Regionsudvalget, og forpligter sig til via sine medlemmer at gå ud og informere sig om de 
krav, de lokale myndigheder stiller til EU-politikkerne og til institutionerne, fremme disse og 
videreformidle dem, herunder i form af politikanalyser og innovative forslag med adresse til 
EU's institutioner,

17. anbefaler, at dialogen med borgerne ikke bør begrænses til engangskampagner og ikke bør 
fokusere på detaljerne ved institutionernes arbejdsprocedurer, opfordrer derfor EU til at 
formidle oplysninger, der er til direkte, praktisk gavn for borgerne, og som gør det muligt for 
dem at nyde godt af EU’s fordele,

18. tilskynder EU’s institutioner, medlemsstater og de regionale og lokale myndigheder til at 
udvikle nye og kreative måder, hvorpå man kan indgå i en dialog med borgerne på 
græsrodsplan under anvendelse af elektroniske medier til debatten (f.eks. "Europe listens" i 
Østrig og “National forum on Europe” i Irland), samt sikre, at budskabet er tilgængeligt på 
borgernes modersmål og ikke kun på EU-sprogene; finder endvidere, at det påhviler 
institutionerne og medlemsstaterne at tage til genmæle over for faktuelt urigtige udsagn om 
Den Europæiske Union, som borgerne præsenteres for, især i medierne,

19. erkender de lokale og regionale mediers - herunder navnlig den lokale presses - afgørende 
rolle i den forbindelse, ikke mindst fordi de kan formidle oplysninger til borgerne i 
almindelige vendinger på det lokale sprog, 

(c) Emner til overvejelse

Generelle emner

20. mener, at forfatningstraktatens bestemmelser vedrørende EU’s territoriale dimension og 
inddragelsen af lokale og regionale myndigheder, både institutionelt via RU og mere generelt, 
udgør en vigtig og positiv udvikling,

21. tilskynder EU-institutionerne til at bistå med at udvikle en ægte “nærhedskultur” i EU, 
medlemsstaterne og de regionale og lokale myndigheder, og uden tøven anvende nærheds- og 
proportionalitetsprincipperne, som forfatningstraktaten indeholder, som en enkel og effektiv 
måde at vise over for borgerne, at EU kun vil handle, når der er en klar merværdi og under 
overholdelse af princippet om bedre lovgivning,

22. appellerer om, at begrebet “nærhed” anvendes i EU’s politikker og lovgivning, da dette vil 
være et synligt tegn på viljen til at iværksætte procedurer for mere gennemsigtighed som en 
øjeblikkelig reaktion på borgernes betænkeligheder; på den baggrund kan indførelsen af et nyt 
juridisk instrument til fremme af tværregionalt og grænseoverskridende samarbejde –



- 5 -

CdR 250/2005 fin  HM/Jg …/…

herunder økonomisk og socialt samarbejde - f.eks. ses som et klart signal om et tættere 
borgernes Europa,

23. understreger, at mens det ville være hensigtsmæssigt at lade disse elementer indgå i 
traktaten, så kan mange af de aktioner og forpligtelser, der følger af disse bestemmelser 
umiddelbart inkorporeres i EU’s aktiviteter, f.eks. udvidelsen af effektrapporterne til også at 
omfatte den finansielle og administrative effekt af ny EU-lovgivning på de lokale og 
regionale myndigheder,

24. har navnlig glædet sig over følgende punkter i traktaten som grundprincipper for gode 
styreformer og ønsker at sikre, at deres opretholdelse og gennemførelse får fuld 
opmærksomhed i tænkepausen,

• anerkendelse af de lokale og regionale myndigheders rolle i styreformer i EU, 
• bedre høring inden offentliggørelsen af lovgivningsforslag, 
• hensyn til den finansielle og administrative byrde, der falder på de lokale eller regionale 

myndigheder, 
• en bredere definition af nærhed, som også indbefatter lokale og regionale myndigheder,
• anerkendelse af den kulturelle og sproglige mangfoldighed som en kilde til velstand, der 

skal bevares, og af det grundlæggende princip om samarbejde og integration,
• styrkelse af RU’s rolle, navnlig indførelsen af en klageadgang for Domstolen til forsvar 

for dets beføjelser eller i forbindelse med krænkelser af nærhedsprincippet,
• henvisning til repræsentative sammenslutninger (af f.eks. lokale og regionale 

myndigheder), 

Aktuelle emner til debat

25. mener, at det er af afgørende betydning for EU at have passende ressourcer til at gennemføre 
de opgaver, den har fået pålagt, minder om sin støtte til Kommissionens forslag til de 
finansielle overslag 2007-2013, 

26. mener, at tiden nu er inde til at indlede overvejelser over grundlaget for finansieringen af EU-
budgettet på lang sigt og til at styrke den demokratiske kontrol med budgettet via Europa-
Parlamentet,

27. minder medlemsstaterne om, at samhørighedspolitikken er et område, hvor EU længe har 
påvist en klar merværdi, hvis synlighed sætter borgerne i stand til at forholde sig dagligt til 
EU’s praktiske og positive arbejde, og som repræsenterer grundlaget for europæisk solidaritet 
og således viser, at den europæiske samfundsmodel skiller sig ud fra andre eksempler på 
grænseoverskridende integration,
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28. gentager sin støtte til partnerskabet for vækst og beskæftigelse (Lissabon-strategien) som en 
afbalanceret tilgang mellem de økonomiske målsætninger, bæredygtig udvikling samt 
modernisering og forbedring af den europæiske samfundsmodel,

29. mener, at styrkelsen af EU’s konkurrenceevne også kræver, at man støtter Europas borgere 
med at udvikle deres færdigheder og kreativitet ud over de nationale grænser. Mener 
ydermere, at værdien af et kulturelt mangfoldigt EU vil blive langt mere synlig for 
europæerne, når de begynder at se hverdagen i en europæisk sammenhæng. Understreger
derfor, at EU må sikres tilstrækkelige ressourcer til en stadig forbedring af den frie 
bevægelighed for borgere og til fremme af større mobilitet inden for EU, hvis 
konkurrenceevnen skal styrkes og borgerne skal identificere sig med det europæiske projekt,

30. støtter EU-strategien for bæredygtig vækst og understreger navnlig, at EU’s aktioner og 
finansiering af miljøforbedringer bør fungere som drivkraft på nationalt, regionalt og lokalt 
plan,

31. minder om unionsborgerskabets unikke karakter som et identitetsskabende element, der ikke 
erstatter det nationale statsborgerskab,

32. appellerer om flere investeringer i og samarbejde om uddannelse (herunder adgang til 
livslang læring for alle borgere), forskning og innovation på europæisk og nationalt plan som 
den bedste metode til at skabe flere og bedre arbejdspladser for EU’s borgere og for at styrke 
EU’s konkurrenceevne i den internationale økonomi,

33. er overbevist om, at nationale, regionale og lokale myndigheder for at forklare EU og dets 
politikker bør gennemføre uddannelsesmæssige aktioner, f.eks. via indførelsen af særlige 
timer i skolerne og en europæisk dimension i læseplanen, efteruddannelse efter skolegangen 
og kurser for lærere, 

34. er desuden overbevist om, at det er nødvendigt at udbrede en positiv holdning til EU blandt 
de ansatte i de regionale og lokale myndigheder, som i deres daglige arbejde er konfronteret 
med EU-bestemmelser, 

(d) Evaluering

35. beder EU-institutionerne og medlemsstaterne om at lytte til borgerne for at vurdere 
resultaterne af debatten i løbet af tænkepausen, 

36. er bevidst om, at der i tænkepausen kan drøftes en række forskellige scenarier, men går
imod, at man opgiver denne forfatningstraktat til fordel for Nice-traktaten, og appellerer til en 
konsensusbaseret tilgang med henblik på en ratifikation i 2009,
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37. ønsker aktivt at deltage i relanceringen af forfatningsprocessen og tilbyder Europa-
Parlamentet støtte i dets indsats for at sikre et positivt resultat.

Bruxelles, den 13. oktober 2005

Peter Straub
Formand for

Regionsudvalget

Gerhard Stahl
Generalsekretær for

Regionsudvalget

*

*          *

NB: Bilag på efterfølgende sider.
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BILAG

Forslag til RU’s køreplan for en decentraliseret debat i løbet af tænkepausen

Pejlemærker

• Tænkepausen bør være en aktiv og dynamisk dialogfase, hvor EU-institutionerne går i marken for 
at fremme en struktureret og decentraliseret kvalitetsdebat om Europa, som beskæftiger sig med 
de emner, der er mest relevante for borgerne.

• En debat om styreformer, snarere end om selve ratifikationsprocessen, baseret på nærhedsbegrebet 
og som føres ude i Europas byer og regioner og ikke i Bruxelles, bør ikke være en debat om 
forfatningstraktaten, men om selve meningen med EU, dets merværdi, dets grundlæggende 
værdier og politikker.

• De lokale og regionale besluttende organer og forsamlinger bør institutionelt gå mere proaktivt ind 
i og fuldt ud inddrages i debatten om  EU’s fremtid, samtidig med at de påtager sig deres ansvar 
over for borgerne.

• Emner, der kan tages op til debat: Den rolle og betydning, de grundlæggende rettigheder, der er 
knæsat i det i forfatningstraktaten inkorporerede Charter, skal spille; den europæiske 
samfundsmodel, solidaritet, nærhed og proportionalitet, enhedsmarkedet, konkurrenceevnen, 
vækst og beskæftigelse, miljø, bæredygtig udvikling, energipolitik, serviceydelser og 
finansieringen af dem, de økonomiske aspekter af Den Økonomiske og Monetære Union, 
globaliseringens udfordringer for SMV, rettigheder og friheder samt følelsen af et tilhørsforhold 
via unionsborgerskabet, et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, udvidelse contra 
uddybning, samt uddannelses-, forsknings- og innovationspolitikken. Desuden bør de temaer, der 
tages op, afpasses efter de konstaterede konkrete forhold på lokalt og regionalt niveau.

• RU ønsker at spille en proaktiv rolle i partnerskab med Europa-Parlamentet. Medlemmerne af 
Europa-Parlamentet og regional- og lokalpolitikerne skal mobilisere sig i fællesskab for at bidrage 
til den politiske og demokratiske debat i løbet af tænkepausen.

• For at gennemføre de foreslåede aktioner effektivt og på passende vis ønsker RU at få flere 
budgetmidler, end det råder over, og tilmed til dette formål opnå en ny budgetpost fra 2006.
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Aktioner i perioden 2006-2009

• Oprettelse på samme tid i alle medlemsstater af ”debatfora for Europa” i form af åbne 
informations- og diskussionsrum om EU, dets værdier, målsætninger og grænser:

• 1. fase (oktober 2005-marts 2006): struktureringen af regionale komiteer bestående af 
”ambassadører” for de lokale og regionale myndigheder, bestående af deres medlemmers 
netværk, politiske partier, de regionale parlamentarikere og medlemmer af nationale 
parlamenter, de lokale og regionale medier, civilsamfundet samt sociale og 
uddannelsesmæssige aktører med det formål at skabe lydhørhed blandt borgerne, herunder 
navnlig de unge, og gøre pr for EU-politikkerne.

• 2. fase (fra januar 2006-juni 2009): afholdelse af offentlige møder om de konstaterede 
problemer ude i marken med deltagelse af medlemmer af RU og EP:

• identifikation af målgrupper: lokal- og regionalforvaltninger, journalister, undervisere, unge osv.
• identifikation i samarbejde med Europa-Parlamentet og med hjælp fra medierne af de problemer, 

der af borgerne opfattes som de mest vedkommende via høringer om borgernes problemer og 
betænkeligheder på offentlige møder 

• forberedelse af en række kommunikationsredskaber til brug for RU’s medlemmer
• kommunikation til de lokale og nationale medier
• anvendelse af it-debatfora og oprettelse af virtuelle regionale fora
• publikation af informationsdokumenter.

• 3. fase (fra januar 2007): evaluering og konsolidering af resultaterne af debatten i EU’s byer 
og regioner

• Indførelse af årligt afholdte møder i Bruxelles i RU-regi for lokale og regionale medier i 
samarbejde med andre EU-institutioner og med økonomisk støtte fra Kommissionen. Første møde 
kan finde sted i 2006.

• Udarbejdelse af en undersøgelse af informationsaktiviteten og forbindelserne til de lokale og 
regionale medier i samarbejde med de lokale og regionale repræsentationskontorer i Bruxelles og 
RU’s presse og kommunikationskontor. Dette emne kan eventuelt være det gennemgående tema 
for OPEN DAYS 2006.

• Udarbejdelse af en målrettet brochure om merværdien af EU’s aktioner og deres betydning for de 
europæiske borgere, som skal udgives i stort oplag og som skal præsenteres af RU’s medlemmer. 
Det skal være en publikation i et nyt format, som er pædagogisk, læservenlig og forståelig og som 
kan vække borgernes interesse.

Lancering af en strategi til bevidstgørelse af borgerne med særlig fokus på de unge, som er 
morgendagens europæiske borgere og som stemmer for første gang i 2009.

_____________


