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Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 6 Σεπτεμβρίου 2005 να 
ζητήσει τη γνωμοδότησή της για το προαναφερόμενο θέμα, σύμφωνα με το άρθρο 265 παράγραφος 4 
της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την απόφαση του Προέδρου της στις 27 Ιουλίου 2005 να ορίσει, σύμφωνα με 
το άρθρο 40 παράγραφος 2 του Εσωτερικού Κανονισμού, τον κ. Franz SCHAUSBERGER, 
Εκπρόσωπο του Κρατιδίου του Σάλτσμπουργκ στην Επιτροπή των Περιφερειών (AT/EPP), και τον 
Λόρδο TOPE, Μέλος της Εκτελεστικής Αρχής του Μείζονος Λονδίνου (UK/ALDE), γενικούς 
εισηγητές της εν λόγω γνωμοδότησης,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης, που υπεγράφη από 
τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων στις 29 Οκτωβρίου 2004 (CIG 87/04 rev. 1, CIG 87/04 
Add 1 rev. 1, CIG 87/04 Add 2 rev. 1),

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη γνωμοδότησή της της 17ης Νοεμβρίου 2004 σχετικά με τη Συνθήκη για τη 
θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης (CdR 354/2003 fin1)

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την έκθεσή της της 6ης Νοεμβρίου 2001 για την Εγγύτητα (CdR 436/2000 fin),

υιοθέτησε, κατά την 61η σύνοδο ολομέλειάς της, που πραγματοποιήθηκε στις 12 και 
13 Οκτωβρίου 2005 (συνεδρίαση της 13ης Οκτωβρίου 2005), την ακόλουθη 
γνωμοδότηση.

*

*          *

  
1

ΕΕ C 71 της 22.3.2005, σ. 1
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ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Η Επιτροπή των Περιφερειών:

α) Πλαίσιο 

1. πιστεύει ότι, για να διασφαλιστεί η ειρήνη, η ελευθερία και η ευημερία, χρειάζεται μια 
πολιτικά ισχυρή και δημοκρατική Ευρωπαϊκή Ένωση, ισχυρή ευρωπαϊκή ηγεσία και εντατική 
συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων για την αναζωογόνηση του ευρωπαϊκού σχεδίου·

2. εκφράζει την ανησυχία ότι μία υπερβολικά μακρά περίοδος προβληματισμού μπορεί να 
βλάψει την εικόνα της ΕΕ και καλεί όλα τα θεσμικά όργανα να εργαστούν για την 
επιβεβαίωση και την αναζωογόνηση του βασικού ευρωπαϊκού ιδεώδους και σχεδίου·

3. θεωρεί σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί αυτή η περίοδος προβληματισμού για να εξεταστεί τι 
πιστεύουν οι πολίτες των κρατών μελών για την Ευρωπαϊκή Ένωση και να παγιωθούν οι 
θεμελιώδεις στόχοι, αξίες και αρχές της ΕΕ, όπως η αλληλεγγύη, η αποτελεσματικότητα, η 
διαφάνεια και η συνεργασία, με βάση την υποστήριξη των πολιτών της·

4. υπενθυμίζει τη σημασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ένωσης, όπως κατοχυρώνονται 
στον Χάρτη που έχει ενσωματωθεί στη Συνταγματική Συνθήκη·

5. πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη τα αποτελέσματα του 
γαλλικού και του ολλανδικού δημοψηφίσματος και να δείξει ότι τα λαμβάνει σοβαρά υπόψη· 
θεωρεί ότι η συνέχιση της διαδικασίας επικύρωσης της Συνταγματικής Συνθήκης χωρίς 
αλλαγή του αρχικού χρονοδιαγράμματος και χωρίς σοβαρό προβληματισμό σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο θα εξέπεμπε ένα αρνητικό μήνυμα στους πολίτες της Ευρώπης και ενδεχομένως να 
προκαλούσε απορρίψεις και σε άλλα κράτη μέλη· 

6. αναγνωρίζει, εντούτοις, ότι οι λόγοι αυτών των απορρίψεων είναι πολλοί και ποικίλοι και σε 
ορισμένες περιπτώσεις ίσως να μην αφορούν την ίδια τη Συνθήκη· φρονεί, συνεπώς, ότι έχει 
πρωταρχική σημασία να επικεντρωθούν οι προσπάθειες κυρίως στο πλαίσιο του διαλόγου, ο 
δε διάλογος να εστιαστεί στην επίτευξη συμφωνίας ως προς τις δημοσιονομικές προοπτικές· 
υπενθυμίζει, εντούτοις, ότι πάνω από τα μισά κράτη μέλη έχουν ήδη επικυρώσει τη Συνθήκη 
με τη μέθοδο που είχαν επιλέξει και ότι οι αποφάσεις αυτών των κρατών μελών πρέπει να 
βαρύνουν εξίσου με τις αποφάσεις εκείνων που ψήφισαν κατά·

7. επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της υπέρ της Συνταγματικής Συνθήκης και των προόδων που 
επιφέρει, διότι, με τη σημαντική βελτίωση της λειτουργίας, την απλοποίηση και την αύξηση 
της διαφάνειας της ΕΕ σε σύγκριση με τις ισχύουσες Συνθήκες, εγγυάται καλύτερη 
ευρωπαϊκή διακυβέρνηση·
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8. φρονεί ότι, κατά τη διεύρυνση της συζήτησης για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα 
όργανά της θα πρέπει να επικεντρωθούν στα πραγματικά και τα δυνητικά πρακτικά οφέλη 
που παρέχει στους πολίτες της η συμμετοχή της χώρας τους και των ίδιων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση· 

9. για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των ευρωπαίων πολιτών στο ευρωπαϊκό σχέδιο, ζητεί 
από τα όργανα της ΕΕ:

• να λάβουν τις αποφάσεις που εκκρεμούν σε εκείνους τους τομείς όπου η Ένωση παρέχει 
στους πολίτες της Ευρώπης πραγματική προστιθέμενη αξία·

• να αρχίσουν να λειτουργούν με πολύ πιο αποκεντρωμένο τρόπο, τηρώντας και 
προωθώντας την αρχή της επικουρικότητας, η οποία θα πρέπει να εφαρμόζεται και στα 
υποεθνικά επίπεδα· 

• να δείξουν ενεργά ότι μια πολιτική ένωση δεν θα υπονομεύσει την πολιτιστική και 
γλωσσική πολυμορφία της Ευρώπης·

• να δείξουν ότι η Ευρώπη θα παρέχει στους πολίτες της ευκαιρίες να αναπτύξουν τις 
προσωπικές και τις επαγγελματικές τους εμπειρίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

• να καθιερώσουν μόνιμο αμφίδρομο διάλογο με τους πολίτες της Ευρώπης·
• να αναπτύξουν ένα πνεύμα αυξημένης διαφάνειας, ιδίως καθιστώντας τις εργασίες του 

Συμβουλίου πιο προσιτές, ώστε να μπορούν οι πολίτες να κατανοούν καλύτερα τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ·

10. ζητεί να συνεχιστούν οι δραστηριότητες για την προώθηση της αρχής της επικουρικότητας 
σε όλα τα πεδία, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα που προσφέρει στους πολίτες η μεγαλύτερη 
εγγύτητα των περιφερειακών και των τοπικών αρχών·

11. καλεί τα κράτη μέλη να εμβαθύνουν την πολιτική ολοκλήρωση της ΕΕ ως θεμελιώδη βάση 
για την ανάπτυξη μιας διευρυμένης Ένωσης, προσδιορίζοντας τους σκοπούς, τα δυνητικά 
γεωγραφικά όρια και τους μακροπρόθεσμους στόχους της διαδικασίας ολοκλήρωσης στο 
εσωτερικό της ΕΕ και λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή μιας χώρας στην ΕΕ συνεπάγεται 
σεβασμό της δημοκρατικής τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης εντός του 
καθιερωμένου συνταγματικού πλαισίου κάθε χώρας·

12. καλεί τους πολιτικούς του εθνικού, του περιφερειακού και του τοπικού επιπέδου να 
αναλάβουν την ευθύνη για τις πράξεις τους στους τομείς που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους 
και να μην προσφεύγουν στην κοινή συνήθεια να χρησιμοποιούν τις «Βρυξέλλες» σαν 
αποδιοπομπαίο τράγο· υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να επιτύχει μόνο αν οι 
πολιτικοί στο ευρωπαϊκό, το εθνικό, το περιφερειακό και το τοπικό επίπεδο κατανείμουν 
υπεύθυνα τα καθήκοντα και αναγνωρίσουν ότι ο σεβασμός των θεσμών είναι ουσιώδης για 
την επιτυχία, ως απαραίτητη προϋπόθεση της χρηστής διακυβέρνησης·
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β) Δομή της συζήτησης

13. πιστεύει ότι τα όργανα της ΕΕ πρέπει απαραιτήτως να ανοίξουν, με τους ανθρώπους και τις 
κοινότητες που εκπροσωπούν, μια συζήτηση που να αντανακλά την ανοιχτή προσέγγιση που 
είχε εφαρμοστεί κατά τη σύνταξη του σχεδίου Συνθήκης, τη συγκρότηση δηλαδή μιας 
Συνέλευσης που περιλάμβανε εκπροσώπους των εθνικών κοινοβουλίων, των πολιτικών 
κομμάτων, των τοπικών και περιφερειακών αρχών, της κοινωνίας των πολιτών και των 
κοινωνικών εταίρων· κατά τη συζήτηση αυτή, είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί στους 
πολίτες η πολιτική, οικονομική και κοινωνική προστιθέμενη αξία μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης·

14. φρονεί ότι, ως θεσμική εκπρόσωπος των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στις πολιτικές και θεσμικές 
πρωτοβουλίες κατά την περίοδο προβληματισμού που ανήγγειλαν οι αρχηγοί κρατών και 
κυβερνήσεων· για τον σκοπό αυτό, προτείνει την υιοθέτηση ενός χάρτη πορείας2

προκειμένου να εγκαινιαστεί ένας πραγματικά αποκεντρωμένος διάλογος·

15. καλεί τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να δραστηριοποιηθούν και να ενημερώσουν τους 
πολίτες τους για τα θέματα που τους αφορούν στη συζήτηση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και να τους εξηγήσουν καλύτερα τις διαδικασίες και τα πρακτικά επιτεύγματα της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης μέσω μιας αποκεντρωμένης ενημερωτικής πολιτικής σε 
περιφερειακή και τοπική βάση, διότι πιστεύει ότι μια συζήτηση που θα διεξαχθεί 
αποκλειστικά στο ευρωπαϊκό επίπεδο δεν θα καταφέρει να φθάσει στο ευρύ κοινό και ότι, ως 
εκ τούτου, απαιτούνται διαρθρωμένες συζητήσεις με διεθνικά στοιχεία, οι οποίες θα 
διεξαχθούν σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με τη συμμετοχή των μελών της και 
την υποστήριξη των ευρωπαϊκών οργάνων·

16. επιβεβαιώνει, εξάλλου, την προσέγγιση «από τη βάση προς τα άνω», που αποτελεί το 
χαρακτηριστικό γνώρισμα της ΕΤΠ, και δεσμεύεται να ζητήσει και να λάβει, με τη βοήθεια 
των μελών της, τα αιτήματα των περιφερειακών και των τοπικών αρχών για τις κοινοτικές 
πολιτικές και τα θεσμικά όργανα και να διαβιβάσει τις συμβολές τους, ιδίως εάν αφορούν 
πολιτικές αναλύσεις και καινοτόμους προτάσεις, στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα·

17. συνιστά να μην περιοριστεί ο διάλογος σε πεπερασμένης διάρκειας εκστρατείες και να μην 
επικεντρωθεί σε λεπτομέρειες των εργασιών των θεσμικών οργάνων· προτρέπει, συνεπώς, 
την Ένωση να επικεντρωθεί στη διάδοση πληροφοριών που έχουν άμεσο πρακτικό όφελος 
για τους πολίτες και που τους επιτρέπουν να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που τους 
παρέχει η ΕΕ·

18. καλεί τα ευρωπαϊκά όργανα, τα κράτη μέλη και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να 
καθιερώσουν νέους και δημιουργικούς τρόπους αμφίδρομης σχέσης με τους πολίτες στο 
επίπεδο της βάσης, χρησιμοποιώντας για τη συζήτηση σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα (όπως 

  
2

Παράρτημα
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π.χ. στις εκστρατείες «Η Ευρώπη ακούει» στην Αυστρία και «Εθνικό φόρουμ για την 
Ευρώπη» στην Ιρλανδία) και διασφαλίζοντας ότι το μήνυμα είναι προσιτό στη μητρική 
γλώσσα του πολίτη και όχι μόνο σε επιλεγμένες γλώσσες της ΕΕ· επίσης, τα όργανα και τα 
κράτη μέλη είναι εν μέρει υπεύθυνα για την τεκμηριωμένη αντιμετώπιση των λανθασμένων 
δηλώσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίες μπορεί να παρουσιάζονται στους πολίτες, 
ιδίως από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης·

19. αναγνωρίζει τον ζωτικό ρόλο των τοπικών και περιφερειακών μέσων μαζικής ενημέρωσης 
και, ιδιαίτερα, του τοπικού Τύπου σε αυτό το πλαίσιο, ιδίως επειδή μπορούν να 
επικοινωνήσουν με τους πολίτες με απλούς όρους και στην τοπική τους γλώσσα·

γ) Θέματα για προβληματισμό

Γενικό πεδίο εφαρμογής

20. φρονεί ότι οι διατάξεις της Συνταγματικής Συνθήκης που αφορούν την εδαφική διάσταση της 
Ένωσης και τη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών, τόσο θεσμικά μέσω της 
ΕΤΠ όσο και γενικότερα, αποτελούν σημαντική και θετική εξέλιξη·

21. καλεί τα όργανα της ΕΕ να βοηθήσουν να αναπτυχθεί ένα πραγματικό «πνεύμα 
επικουρικότητας» εντός της Ένωσης, των κρατών μελών της και των περιφερειακών και 
τοπικών αρχών και να εφαρμόσουν χωρίς καθυστέρηση τις αρχές της επικουρικότητας και 
της αναλογικότητας που προβλέπονται στη Συνταγματική Συνθήκη ως απλό και 
αποτελεσματικό τρόπο να δείξουν στους πολίτες ότι η Ένωση δρα μόνο όταν υπάρχει σαφής 
προστιθέμενη αξία και με σεβασμό της αρχής της να βελτιώνει τη νομοθεσία·

22. ζητεί να εφαρμόζονται οι πολιτικές και οι νόμοι της ΕΕ σύμφωνα με την έννοια της 
«εγγύτητας», διότι αυτό θα αποτελούσε ορατή έκφραση της βούλησης να εφαρμόζονται οι 
διαδικασίες με μεγαλύτερη διαφάνεια, ως άμεση ανταπόκριση στις ανησυχίες των πολιτών· 
στο πλαίσιο αυτό, η θέσπιση, για παράδειγμα, ενός νέου νομικού μέσου για τη διευκόλυνση 
της διαπεριφερειακής και της διασυνοριακής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της 
συνεργασίας για οικονομικά και κοινωνικά θέματα, θα αποτελούσε σαφή έκφραση μιας 
Ευρώπης πλησιέστερης στους πολίτες της·

23. υπογραμμίζει ότι, παρόλο που θα ήταν επιθυμητό να εισαχθούν αυτά τα στοιχεία στη 
Συνθήκη, πολλές από τις δράσεις και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από αυτές τις 
διατάξεις μπορούν να ενσωματωθούν αμέσως στις κοινοτικές δραστηριότητες, όπως, για 
παράδειγμα, η επέκταση των αξιολογήσεων αντικτύπου ούτως ώστε να περιλαμβάνουν και 
τον δημοσιονομικό και διοικητικό αντίκτυπο των νέων νόμων της ΕΕ στις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές, 

24. έχει επικροτήσει ιδιαίτερα τα ακόλουθα σημεία της Συνθήκης ως άρθρα που συντελούν στη 
χρηστή διακυβέρνηση και θέλει να βεβαιωθεί ότι η διασφάλιση και η εφαρμογή τους θα 
ληφθούν πλήρως υπόψη κατά την περίοδο προβληματισμού:
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• την αναγνώριση του ρόλου των τοπικών και περιφερειακών αρχών στη διακυβέρνηση της 
ΕΕ,

• την καλύτερη διαβούλευση πριν από τη δημοσίευση των νομοθετικών προτάσεων,
• τη συνεκτίμηση του δημοσιονομικού και διοικητικού φόρτου που συνεπάγονται αυτές οι 

προτάσεις για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές,
• τη διεύρυνση του ορισμού της επικουρικότητας, έτσι ώστε να περιλαμβάνει και τις τοπικές 

και περιφερειακές αρχές,
• την αναγνώριση της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας ως πηγής πλούτου που 

πρέπει να διατηρηθεί, μαζί με τη θεμελιώδη αρχή της συνεργασίας και της ολοκλήρωσης,
• την ενίσχυση του ρόλου της Επιτροπής των Περιφερειών και, ιδιαίτερα, την καθιέρωση του 

δικαιώματός της να προσφεύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την υπεράσπιση των 
προνομίων της και σε περίπτωση παραβίασης της αρχής της επικουρικότητας,

• την αναφορά στις αντιπροσωπευτικές ενώσεις (π.χ. των τοπικών ή των περιφερειακών 
αρχών)·

Επίκαιρα θέματα προς συζήτηση

25. πιστεύει ότι έχει ζωτική σημασία να διαθέτει η ΕΕ το κατάλληλο επίπεδο πόρων για να 
αναλάβει τα καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί· υπενθυμίζει ότι είναι υπέρ των προτάσεων 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τις δημοσιονομικές προοπτικές για την περίοδο 
2007-2013·

26. φρονεί ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να αρχίσει ένας προβληματισμός σχετικά με 
τη βάση της χρηματοδότησης του προϋπολογισμού της ΕΕ μακροπρόθεσμα και να ενισχυθεί 
ο δημοκρατικός έλεγχος του προϋπολογισμού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

27. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι η πολιτική συνοχής είναι ένας τομέας όπου η ΕΕ έχει 
καταδείξει από πολλού την πραγματική προστιθέμενη αξία της, η ορατότητα της οποίας 
επιτρέπει στους πολίτες να εκτιμούν καθημερινά το έμπρακτο και θετικό έργο της ΕΕ, και ο 
οποίος αποτελεί τη βάση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και ότι διαφοροποιεί έτσι το 
ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο από άλλα παραδείγματα περιφερειακής ολοκλήρωσης· 

28. επαναλαμβάνει την υποστήριξή της στην εταιρική σχέση για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση (στρατηγική της Λισαβόνας), ως ισόρροπη προσέγγιση μεταξύ των οικονομικών 
στόχων, της βιώσιμης ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού και της προόδου του ευρωπαϊκού 
κοινωνικού προτύπου·

29. πιστεύει ότι, για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, είναι επίσης απαραίτητο να 
βοηθηθούν οι πολίτες της Ευρώπης να αναπτύξουν τα ταλέντα και τη δημιουργικότητά τους 
πέρα από τα εθνικά σύνορα.  Επιπλέον, πιστεύει ότι η αξία της πολιτιστικής πολυμορφίας της 
Ένωσης θα γίνει πολύ πιο απτή στους Ευρωπαίους όταν αρχίσουν να βιώνουν τη ζωή σε 
ευρωπαϊκό πλαίσιο.  Επομένως, για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και να συνδεθούν οι 
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πολίτες με το ευρωπαϊκό σχέδιο, τονίζει την ανάγκη να συνεχίσει η ΕΕ να διευκολύνει την 
ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και να προωθεί την αύξηση της κινητικότητας εντός 
της Ένωσης·

30. επιβεβαιώνει την υποστήριξή της στη στρατηγική της ΕΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη και 
επισημαίνει ιδιαίτερα ότι οι κοινοτικές δράσεις και χρηματοδοτήσεις για τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος θα πρέπει να αποτελούν ισχυρή κινητήριο δύναμη στο εθνικό, το 
περιφερειακό και το τοπικό επίπεδο·

31. υπενθυμίζει τη μοναδική στο είδος της φύση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, ως στοιχείου της 
ταυτότητας που δεν αντικαθιστά την εθνική ιθαγένεια·

32. κάνει έκκληση για πολύ μεγαλύτερες επενδύσεις και συνεργασία στην εκπαίδευση 
(συμπεριλαμβανομένων των ευκαιριών δια βίου μάθησης, για όλους τους πολίτες), την 
έρευνα και την καινοτομία σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, ως τον καλύτερο τρόπο να 
δημιουργηθούν περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας για τους πολίτες της Ευρώπης 
και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στην παγκόσμια οικονομία·

33. έχει την πεποίθηση ότι, για να εξηγήσουν καλύτερα της Ευρώπη και τις πολιτικές της, οι 
εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές θα πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες στον 
εκπαιδευτικό τομέα, για παράδειγμα καθιερώνοντας ειδικά μαθήματα στα σχολεία και 
εισάγοντας την ευρωπαϊκή διάσταση στα σχολικά προγράμματα, στη μετασχολική 
εκπαίδευση και στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών·

34. είναι πεπεισμένη, εξάλλου, ότι είναι απαραίτητο να διαδοθεί μια θετική ευρωπαϊκή αντίληψη 
στους δημόσιους υπαλλήλους των δήμων και των περιφερειών, που πρέπει να χειριστούν 
τους κανονισμούς στην καθημερινή τους εργασία·

δ) Αξιολόγηση

35. καλεί τα όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να ακούσουν τους πολίτες, προκειμένου να 
αξιολογήσουν τα αποτελέσματα της συζήτησης κατά την περίοδο προβληματισμού·

36. έχει επίγνωση του γεγονότος ότι κατά την περίοδο προβληματισμού πιθανότατα θα 
συζητηθούν πολλά και διάφορα σενάρια, αλλά είναι κατά της εγκατάλειψης της παρούσας 
Συνταγματικής Συνθήκης υπέρ της Συνθήκης της Νίκαιας και κάνει έκκληση για μια 
συναινετική προσέγγιση της επικύρωσής της το αργότερο ως το 2009·
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37. επιθυμεί να συμμετάσχει ενεργά στην επανέναρξη της συνταγματικής διαδικασίας και 
προσφέρει την υποστήριξή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις προσπάθειές του να 
εξασφαλίσει επιτυχή έκβαση.

Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2005

Ο Πρόεδρος 
της Επιτροπής των Περιφερειών

Peter Straub

Ο Γενικός Γραμματέας
της Επιτροπής των Περιφερειών

Gerhard Stahl

_____________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πρόταση χάρτη πορείας της ΕΤΠ υπέρ μιας αποκεντρωμένης συζήτησης κατά τη διάρκεια της 
περιόδου προβληματισμού

Βασικά σημεία

• Η περίοδος προβληματισμού θα πρέπει να αποτελεί μια ενεργητική και δυναμική φάση διαλόγου, 
κατά τη διάρκεια της οποίας τα ευρωπαϊκά όργανα θα μεταβούν στους τόπους κατοικίας των 
πολιτών, προκειμένου να προωθήσουν μια διαρθρωμένη, αποκεντρωμένη και ποιοτική συζήτηση 
για την Ευρώπη, γύρω από τα θέματα που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία για τους πολίτες.

• Η συζήτηση θα πρέπει να επικεντρώνεται στη διακυβέρνηση και όχι στους μηχανισμούς της 
διαδικασίας επικύρωσης, να βασίζεται στην έννοια της εγγύτητας, να διεξάγεται στις πόλεις και 
τις περιφέρειες της Ευρώπης και όχι στις Βρυξέλλες και να μην αφορά τη Συνταγματική 
Συνθήκη, αλλά τον σκοπό και την προστιθέμενη αξία της Ένωσης, τις θεμελιώδεις αξίες της και 
τις πολιτικές της.

• Τα τοπικά και τα περιφερειακά κοινοβούλια και εκτελεστικά όργανα θα πρέπει να συμμετέχουν 
θεσμικά, ενεργά και πλήρως στη συζήτηση για το μέλλον της Ένωσης, αναλαμβάνοντας 
παράλληλα τις ευθύνες τους έναντι των πολιτών.

• Θέματα που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στη συζήτηση είναι: ο ρόλος και η σημασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως κατοχυρώνονται από τον Χάρτη που ενσωματώθηκε στη 
Συνταγματική Συνθήκη, το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο, η αλληλεγγύη, η επικουρικότητα και 
η αναλογικότητα, η ενιαία αγορά, η ανταγωνιστικότητα, η οικονομική μεγέθυνση και η 
απασχόληση, το περιβάλλον, η βιώσιμη ανάπτυξη, η ενεργειακή πολιτική, οι υπηρεσίες και η 
χρηματοδότησή τους, οι οικονομικές πτυχές της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, οι 
προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης για τις ΜΜΕ, τα δικαιώματα, οι ελευθερίες και η αίσθηση 
ταύτισης που συνδέονται με την ευρωπαϊκή ιθαγένεια, ο χώρος ασφάλειας, ελευθερίας και 
δικαιοσύνης, η διεύρυνση έναντι της εμβάθυνσης και οι πολιτικές για την εκπαίδευση, την έρευνα 
και την καινοτομία. Σε κάθε περίπτωση, τα θέματα που θα εξεταστούν θα πρέπει να είναι 
προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες συνθήκες του τοπικού και του περιφερειακού επιπέδου.

• Η ΕΤΠ φιλοδοξεί να διαδραματίσει ενεργό ρόλο από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· οι 
ευρωβουλευτές και οι αιρετοί τοπικοί και περιφερειακοί αξιωματούχοι θα πρέπει να 
κινητοποιηθούν με σύμπνοια, προκειμένου να συμβάλουν στην πολιτική και δημοκρατική 
συζήτηση κατά τη διάρκεια της περιόδου προβληματισμού.

• Για να εφαρμόσει αποτελεσματικά και σωστά τις προτεινόμενες δράσεις, η ΕΤΠ θα επιθυμούσε 
να αυξηθούν τα χρηματοδοτικά μέσα που της διατίθενται και μάλιστα να καθιερωθεί για τον 
σκοπό αυτό ένα νέο κονδύλιο του προϋπολογισμού από το 2006.
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Προβλεπόμενες δράσεις για την περίοδο 2006-2009

• Ταυτόχρονη δημιουργία σε όλα τα κράτη μέλη «φόρουμ για την Ευρώπη», νοούμενων ως 
ανοιχτών χώρων ενημέρωσης και συζήτησης σχετικά με την Ευρώπη, τις αξίες της, τους στόχους 
της και τα σύνορά της:

• 1η φάση (Οκτώβριος 2005 – Μάρτιος 2006): σύσταση περιφερειακών επιτροπών, που θα 
αποτελούνται από «πρέσβεις» των τοπικών και περιφερειακών αρχών και θα περιλαμβάνουν 
το δίκτυο των μελών της ΕΤΠ, τα πολιτικά κόμματα, μέλη των περιφερειακών και των 
εθνικών κοινοβουλίων, τα τοπικά και περιφερειακά μέσα μαζικής ενημέρωσης, την κοινωνία 
των πολιτών, καθώς και τους κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, προκειμένου να 
ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες, ιδίως τους νέους, και να τονίσουν την αξία των 
ευρωπαϊκών πολιτικών.

• 2η φάση (Ιανουάριος 2006 – Ιούνιος 2009): διοργάνωση δημόσιων συναντήσεων στις 
ευρωπαϊκές πόλεις και περιφέρειες με τη συμμετοχή μελών της ΕΤΠ και ευρωβουλευτών σε 
σχέση με τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί:

• Προσδιορισμός των ομάδων-στόχων: τοπικές και περιφερειακές αρχές, 
δημοσιογράφοι, εκπαιδευτικοί, νέοι κλπ.

• Εντοπισμός, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με τη βοήθεια των 
μέσων μαζικής ενημέρωσης, των προβλημάτων που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία 
για τους πολίτες, μέσω της ακρόασης των προβλημάτων και των φόβων των 
πολιτών σε δημόσιες συναντήσεις.

• Προετοιμασία ενός φάσματος εργαλείων επικοινωνίας προς χρήση των μελών της 
ΕΤΠ.

• Επικοινωνία με τα τοπικά και τα εθνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.
• Χρήση ηλεκτρονικών φόρουμ συζήτησης και δημιουργία εικονικών περιφερειακών 

φόρουμ.
• Δημοσίευση ενημερωτικών εγγράφων.

• 3η φάση (από τον Ιανουάριο του 2007): αξιολόγηση και εδραίωση των αποτελεσμάτων της 
συζήτησης στις πόλεις και τις περιφέρειες της Ευρώπης.

• Καθιέρωση διασκέψεων με τα τοπικά και περιφερειακά μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι οποίες θα 
διοργανώνονται σε ετήσια βάση στις Βρυξέλλες από την ΕΤΠ σε συνεργασία με άλλα ευρωπαϊκά 
όργανα, με τη χρηματοδοτική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η πρώτη τέτοια διάσκεψη 
προβλέπεται για το 2006.

• Εκπόνηση, σε συνεργασία με τα γραφεία τοπικών και περιφερειακών αντιπροσωπειών που 
υπάρχουν στις Βρυξέλλες και τη Μονάδα Τύπου και Επικοινωνίας της ΕΤΠ, μιας μελέτης 
σχετικά με την ενημερωτική δραστηριότητα και τη σύνδεση με τα τοπικά και περιφερειακά μέσα 
μαζικής ενημέρωσης. Το θέμα αυτό θα μπορούσε να καταστεί κεντρικό θέμα των Ημερίδων 
Ανοιχτών Θυρών OPEN DAYS 2006.
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• Σύνταξη ενός στοχοθετημένου ενημερωτικού φυλλαδίου σχετικά με την προστιθέμενη αξία της 
κοινοτικής δράσης και τη σημασία της για τους ευρωπαίους πολίτες, το οποίο θα διανεμηθεί σε 
ευρεία κλίμακα και θα παρουσιαστεί από τα μέλη της ΕΤΠ. Θα είναι μια έκδοση νέας 
νοοτροπίας, παιδαγωγική, ευανάγνωστη και εύληπτη, ικανή να προσελκύσει το ενδιαφέρον των 
πολιτών.

• Έναρξη μιας στρατηγικής για την ευαισθητοποίηση των ευρωπαίων πολιτών απευθυνόμενης 
προπαντός στους νέους, που είναι οι αυριανοί ευρωπαίοι πολίτες και που θα ψηφίσουν για πρώτη 
φορά το 2009.

_____________


