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REGIOONIDE KOMITEE,

VÕTTES ARVESSE Euroopa Komisjoni 6. septembri 2005. aasta otsust konsulteerida vastavalt 
Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 265 lõikele 4 kõnealuses küsimuses Regioonide 
Komiteega;

VÕTTES ARVESSE komitee presidendi 27. juuli 2005 otsust, millega määratakse hr Franz 
SCHAUSBERGER, Saltzburgi Liidumaa esindaja Regioonide Komitees (AT-PPE), ja nõunik lord 
TOPE, Suur-Londoni piirkonnaesinduse liige (UK-ALDE), kõnealuse arvamuse pearaportöörideks 
vastavalt töökorra artikli 40 lõikele 2;

VÕTTES ARVESSE Euroopa Liidu riigipeade ja valitsusjuhtide poolt 29. oktoobril 2004. aastal 
allkirjastatud Euroopa põhiseaduse lepingut (CIG 87/04 rev. 1, CIG 87/04 Add 1 rev. 1, CIG 87/04 
Add 2 rev. 1);

VÕTTES ARVESSE komitee 17. novembri 2004. aasta arvamust Euroopa põhiseaduse lepingu 
kohta (CoR 354/2003 fin1)

VÕTTES ARVESSE komitee 6. novembri 2001. aasta aruannet kodanikuläheduse kohta (CdR 
436/2000 fin);

võttis 12. ja 13. oktoobril 2005 toimunud 61. täiskogu istungil (13. oktoobri 2005 istungil) vastu 
järgmise arvamuse:

*

*          *

REGIOONIDE KOMITEE SOOVITUSED JA SEISUKOHAD

Regioonide Komitee:

a) Taust

1. usub, et rahu, vabaduse ja healolu tagamiseks on vajalik poliitiliselt tugev ja demokraatlik 
Euroopa Liit, parem Euroopa juhtimine ja tugev institutsioonidevaheline koostöö Euroopa 
projekti taaskäivitamiseks;

  
1
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2. on mures, et liiga pikk järelemõtlemisaeg võib kahjustada Euroopa Liidu mainet avalikkuse 
silmis ning kutsub kõiki institutsioone üles pöörduma tagasi Euroopa ideaali ja projekti 
tõelise sisu juurde ning seda edendama;

3. arvab, et kõnealune järelemõtlemisaeg lubab analüüsida liikmesriikide kodanike seisukohti 
Euroopa Liidu suhtes ja on võimalus peamiste Euroopa Liidu eesmärkide, väärtuste ja 
põhimõtete tugevdamiseks, nagu näiteks Euroopa Liidu kodanike toetusel põhinevad 
solidaarsus, tõhusus, läbipaistvus ja koostöö;

4. tuletab meelde, et selles kontekstis on oluline, et põhiseaduse lepingusse on lisatud liidu 
põhiõiguste harta;

5. usub, et Euroopa Liit peab võtma Prantsusmaa ja Madalamaade referendumite tulemusi 
tõsiselt ning et seda peab ka näha olema; arvab, et põhiseaduse lepingu 
ratifitseerimisprotsessi jätkamine algset ajakava muutmata ja tõsise järelemõtlemiseta 
Euroopa tasandil oleks edastanud Euroopa kodanikele negatiivse sõnumi ja toonud 
liikmesriikides kaasa tagasilükkamisi;

6. möönab, et kõnealustel tagasilükkamistel on palju erinevaid põhjuseid, mis mõnedel juhtudel 
pole lepingust tingitud. Komitee leiab, et seega on vaja eriti keskenduda sisulistele 
aruteludele, rõhutades sealjuures finantsperspektiivide osas saavutatud kokkulepet; samas 
tuletab komitee meelde, et juba enam kui pooled liikmesriikidest on nende poolt valitud 
meetodil põhiseaduse lepingu ratifitseerinud ning nende riikide otsustel on sama kaal kui 
nende omal, kes vastu hääletasid;

7. kinnitab veel kord oma pühendumist põhiseaduse lepingule ja selle eelistele, mis tagavad 
parema Euroopa halduse seoses märkimisväärse paranemisega Euroopa Liidu toimimises, 
lihtsuses ja läbipaistvuses võrreldes olemasolevate lepingutega;

8. arvab, et Euroopa Liidu tulevikku käsitleva arutelu laiendamise osas peavad Euroopa Liidu 
institutsioonid keskenduma nendele tegelikele ja võimalikele praktilistele hüvedele, mida 
liikmelisus ja kodakondsus Euroopa Liidu kodanikele annavad;

9. kutsub Euroopa Liidu institutsioone üles taastama Euroopa kodanike usaldus Euroopa 
projekti suhtes ning tegema selleks järgmist:

• võtma vastu menetluses olevad otsused nendes valdkondades, kus Euroopa Liit annab 
oma kodanikele reaalset lisaväärtust;

• toimima palju detsentraliseeritumal viisil, järgides ja soodustades subsidiaarsuspõhimõtet, 
mida peaks samuti kohaldama omavalitsuste tasandil;

• peab proaktiivselt tõestama, et poliitiline liit ei ohusta Euroopa kultuurilist ja keelelist 
mitmekülgsust;
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• näitama, et Euroopa pakub kodanikele tegelikult võimalusi oma isiklike ja 
professionaalsete kogemuste arendamiseks Euroopa tasandil;

• looma aluse püsivale kahepoolsele dialoogile Euroopa kodanikega;
• arendama läbipaistvuse suurendamise kultuuri, eriti nõukogu töö kättesaadavamaks 

muutmise teel, et võimaldada kodanikel paremini mõista Euroopa Liidu otsustusprotsessi;

10. kutsub üles jätkama tegevusi, mis edendavad subsidiaarsuspõhimõtet kõikides valdkondades 
ning kasutavad ära piirkondlike ja kohalike ametiasutuste suuremast lähedusest kodanikele 
tõusva tulu;

11. kutsub liikmesriike üles jätkama tööd Euroopa Liidu poliitilise integratsiooni edendamiseks, 
mis on laienenud Euroopa Liidu arendamise põhialus, määratledes eesmärgid, võimalikud 
geograafilised piirangud ja pikaajalised integratsiooniprotsessi eesmärgid Euroopa Liidus, 
võttes arvesse, et Euroopa Liidu liikmestaatusega peab kaasnema lugupidav suhtumine 
kohalikesse ja piirkondlikesse demokraatlikesse omavalitsustesse;

12. kutsub liikmesriikide ja piirkondliku tasandi poliitikuid üles võtma vastutust nende 
haldusalasse jääva tegevuse eest ning hoiduma levinud kombest süüdistada kõiges Brüsselit; 
rõhutab, et Euroopa Liit teeb edusamme ainult siis, kui Euroopa, riikliku, piirkondliku ja 
kohaliku tasandi poliitikud jagavad oma kohustusi vastutustundlikult ja teadvustavad endale, 
et hea valitsemise valdkonnas edu saavutamiseks on olulise tähtsusega eeltingimuseks 
lugupidav suhtumine institutsioonidesse;

b) Arutelu ülesehitus

13. usub, et Euroopa Liidu institutsioonide jaoks on vajalik korraldada arutelu nende inimeste ja 
kogukondadega, keda nad esindavad, võttes eeskuju avatud lähenemisviisist, mida rakendas 
kõnealuse põhiseaduse lepingu koostamisel konvent, kus osalesid riikide parlamentide, 
poliitiliste parteide, kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ja kodanikuühiskonna esindajad 
ning samuti sotsiaalpartnerid; Kõnealuses arutelus on oluline selgitada avalikkusele Euroopa 
Liidu poliitilist, majanduslikku ja sotsiaalset lisaväärtust; 

14. arvab, et komitee peab kohalike ja piirkondlike omavalitsuste institutsioonilise esindajana 
Euroopa Liidus mängima aktiivset rolli poliitilistes ja institutsioonilistes algatustes riigi- ja 
valitsusjuhtide poolt välja kuulutatud järelemõtlemisaja jooksul; pakkudes selleks välja
tegevuskava 2 tõelise detsentraliseeritud arutelu alustamiseks;

15. kutsub kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi üles kaasama oma kogukondi ja andma neile 
teavet küsimuste osas, mis puudutavad neid Euroopa Liidu tuleviku üle peetavas arutelus ning 
selgitama detsentraliseeritud piirkondliku ja kohaliku teavituspoliitika abil paremini Euroopa 
integratsiooniprotsessi ja praktilisi saavutusi. Komitee usub, et üksnes Euroopa tasandil 
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korraldatud aruteluga ei õnnestu jõuda laiema avalikkuseni; seetõttu osutuvad vajalikuks 
riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil läbiviidud, riikideülese elemendiga 
struktureeritud dialoogid, kuhu oleksid kaasatud komitee liikmed ja mida toetaksid Euroopa 
Liidu institutsioonid.

16. kinnitab tema poolt järgitava “alt-üles” lähenemisviisi omadusi ning kohustub oma liikmete
kaasabil koguma piirkondlike ja kohalike omavalitsuste organite seisukohti ühenduse 
poliitikavaldkondade ja institutsioonide kohta ning vahendama neid Euroopa 
institutsioonidele muuhulgas poliitilise analüüsi ja uuenduslike ettepanekute vormis;

17. soovitab, et dialoog kodanikega ei tohiks piirduda ühekordsete kampaaniatega ega 
keskenduda institutsiooniliste mehhanismide detailidele; kutsub seepärast Euroopa Liitu 
tungivalt üles keskenduma sellise teabe edastamisele, mis annab kodanikele otsest praktilist 
kasu ja võimaldab neil ära kasutada nende käsutuses olevad Euroopa Liidu võimalused;

18. kutsub Euroopa institutsioone, liikmesriike ning kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi üles
looma uusi ning loomingulisi viise kodanikega suhtlemiseks rohujuure tasandil, kasutades 
debatiks kaasaegset elektroonilist meediat (näiteks “Euroopa kuulab” Austrias ja “Euroopa 
riiklik foorum” Iirimaal) ja tagama, et sõnum oleks kodanikele kättesaadav nende emakeeles, 
mitte üksnes ühes Euroopa Liidu valitud keeltest; lisaks vastutavad Euroopa Liidu 
institutsioonid ja liikmesriigid mõningal määral Euroopa Liiduga seotud ebakorrektse teabe 
tõkestamise eest, mida kodanikele võidakse eelkõige meedia kaudu edastada;

19. tunnustab kõnealuses kontekstis kohaliku ja piirkondliku meedia ning iseäranis kohaliku 
ajakirjanduse määrava tähtsusega rolli eelkõige seetõttu, et kõnealuste vahenditega on 
võimalik edastada kodanikele teavet lihtsas vormis ja nende emakeeles;

c) Vajalikud küsimused

Üldised raamid

20. arvab, et põhiseaduse lepingu sätted, mis käsitlevad ühenduse territoriaalset mõõdet ning 
kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kaasamist, on olulise ja positiivse arengu näiteks, seda 
nii institutsioonilises (Regioonide Komitee abil) kui ka üldisemas mõttes.

21. kutsub Euroopa Liidu institutsioone üles aitama arendada tegelikku “subsidiaarsuse kultuuri” 
ühenduses, liikmesriikides ning kohalikes ja piirkondlikes omavalitsustes ning viivitamatult 
ellu viima põhiseaduse lepingus sätestatud subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtteid, 
mis kujutavad endast lihtsat ja selget viisi, kuidas näidata Euroopa Liidu kodanikele, et 
Euroopa Liidu tasandil tegutsetakse vaid nendel juhtudel, kui see annab ilmset lisaväärtust ja 
pidades silmas paremat õigusloomet;
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22. kutsub üles rakendama “kodanikuläheduse” põhimõtet Euroopa Liidu poliitikavaldkondades 
ja õiguses, kuna see on ilmne märk soovist võtta vahetu reaktsioonina kodanike muredele 
kasutusele suuremat läbipaistvust soodustavad meetmed; kõnealuses kontekstis saab näiteks 
piirkondadevahelist ja piiriülest koostööd hõlbustava uue õiguslikku vahendi sisseviimist 
käsitleda selge märgina Euroopa kodanikele lähemale toomisest;

23. tõstab esile, et kuna kõnealuste elementide kaasamine põhiseaduse lepingusse oleks soovitav, 
paljusid kõnealustest sätetest tulenevaid meetmeid ja kohustusi saab vahetult ühenduse 
toimingutesse integreerida, nagu näiteks mõjuhinnangute laiendamine, kaasates sinna uue 
Euroopa Liidu õiguse finantsilise ja haldusliku mõju kohalikele ja piirkondlikele 
omavalitsustele;

24. kiidab eriti heaks järgmised põhiseaduse lepingu punktid kui hea halduse artiklid ja soovib 
kindlustada, et järelemõtlemisaja jooksul võetaks täielikult arvesse nende kindlustamine ja 
rakendamine:

• kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rolli tunnustamine Euroopa Liidu halduses; 
• parem konsulteerimine enne seadusandlike ettepanekute avaldamist; 
• kohalike ja piirkondlike omavalitsuste finantsilise ja haldusliku koormusega arvestamine; 
• subsidiaarsuse laiem määratlus kohalike ja piirkondlike omavalitsusega arvestamiseks;
• kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse kui alalhoidmist vääriva rikkuse tunnustamine 

koos koostöö ja integratsiooni põhimõttega;
• Regioonide Komitee rolli tõhustamine, andes komiteele õiguse pöörduda abi saamiseks 

Euroopa Kohtusse, et kaitsta oma õigusi ning samuti subsidiaarsuspõhimõtte rikkumise 
korral;

• viide esindusühendustele (näiteks kohalike või piirkondlike omavalitsuste ühendustele); 

Päevakajalised debati teemad

25. peab väga oluliseks, et Euroopa Liidul oleks vajalikul määral vahendeid talle määratud 
ülesannete täitmiseks; tuletab meelde komitee toetust Euroopa Komisjoni finantsperspektiive 
(2007-2013) käsitlevatele ettepanekutele; 

26. arvab, et praegu on õige aeg alustada Euroopa Liidu eelarve rahastamise aluspõhimõtete 
kaalumist pikemas perspektiivis ja tugevdada eelarve demokraatlikku kontrolli Euroopa 
Parlamendi vahendusel;

27. tuletab liikmesriikidele meelde, et ühtekuuluvuspoliitika on valdkond, kus Euroopa Liit on 
pikka aega andnud reaalset lisaväärtust ning mille nähtavus võimaldab kodanikel iga päev 
tunnustada Euroopa Liidu praktilist ja positiivset tööd ning mis, olles Euroopa solidaarsuse 
aluseks, eristab seega Euroopa sotsiaalmudelit teistest piirkondliku integratsiooni näidetest;
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28. kordab oma toetust majanduskasvu ja tööhõive partnerlusele (Lissaboni strateegia) kui 
majanduslike eesmärkide, jätkusuutliku arengu ning Euroopa sotsiaalmudeli ajakohastamise 
ja edendamise tasakaalustatud lähenemisviisile;

29. usub, et Euroopa Liidu konkurentsivõime tugevdamine eeldab ka seda, et Euroopa kodanikel 
aidataks oma andeid ja loovust arendada väljaspool riigipiire. Komitee leiab samuti, et 
kultuuriliselt mitmekesise Euroopa Liidu väärtus muutub eurooplastele käegakatsutavamaks, 
kui nad kogevad elu Euroopa kontekstis. Seepärast, suurendamaks konkurentsivõimet ja 
loomaks tihedamaid sidemeid kodanike ja Euroopa projekti vahel, rõhutab komitee vajadust, 
et Euroopa Liit jätkaks inimeste vaba liikumise soodustamist ja liikuvuse suuremat 
edendamist Euroopa Liidu piires;

30. kinnitab oma toetust Euroopa Liidu jätkusuutliku arengu strateegiale ja tõstab iseäranis esile, 
et ühenduse meetmed ja keskkonna parandamiseks mõeldud rahastamine peavad avaldama 
stimuleerivat mõju riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil;

31. meenutab Euroopa kodakondsuse ainulaadset olemust identiteedi osana, mis siiski ei asenda 
riiklikku kodakondsust;

32. kutsub üles Euroopa ja riikliku tasandi märgatavalt ulatuslikumateks investeeringuteks 
haridusse (k.a kõigi kodanike elukestva õppe võimalused), teadusse ja uuendustegevusse, mis 
on parim viis luua Euroopa kodanikele rohkem ja kvaliteetsemaid töökohti ja tugevdada 
Euroopa konkurentsivõimet globaalses majanduses;

33. on veendunud, et Euroopa ja selle poliitikavaldkondade paremaks selgitamiseks peavad 
riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud ametivõimud tegema jõupingutusi hariduse osas, näiteks 
erikursuste korraldamine koolides, Euroopa mõõtme sisseviimine kooliprogrammi, 
täiskasvanute ja õpetajate koolitusse; 

34. on lisaks veendunud selles, et kohaliku ja piirkondliku tasandi ametnike hulgas, kes 
puutuvad oma igapäevatöös vahetult kokku õigusaktidega, tuleb levitada positiivseid 
nägemusi Euroopast;

d) Hinnang

35. kutsub Euroopa Liidu institutsioone ja liikmesriike üles kuulama kodanikke, et hinnata 
järelemõtlemisaja jooksul arutelu tulemusi;

36. on teadlik sellest, et järelemõtlemisaja jooksul arutletakse tõenäoliselt mitmete erinevate 
stsenaariumite üle, ent ei nõustu kõnealusest põhiseaduse lepingust loobumisega Nizza 
lepingu kasuks ja kutsub üles saavutama kokkulepet lepingu ratifitseerimiseks 2009. aastaks.
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37. soovib aktiivselt osaleda põhiseadusliku protsessi taaskäivitamises ja pakub Euroopa 
Parlamendile tuge tema pingutustes eduka tulemuse tagamiseks.

Brüssel, 13 October 2005

Regioonide KomiteeRegioonide Komitee 
president

Peter Straub

peasekretärRegioonide KomiteeRegioonide 
Komitee

Gerhard Stahl

*

*          *

NB! Lisa järgmistel lehtedel
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LISA

Ettepanek Regioonide Komitee tegevuskava koostamiseks, et viia järelemõtlemisaja jooksul läbi 
detsentraliseeritud arutelu

Lähtepunktid

• Järelemõtlemisaeg peaks kujunema dialoogi aktiivseks ja dünaamiliseks järguks, mille käigus 
Euroopa institutsioonid pöörduvad kodanike poole, algatamaks struktureeritud, detsentraliseeritud 
ja viljakat arutelu Euroopa üle, käsitledes Euroopa tavakodaniku jaoks kõige asjakohasemaid 
teemasid.

• Arutelu peaks keskenduma pigem valitsemistavadele, mitte ratifitseerimisprotsessile endale. 
Võttes arvesse vajadust toimida tavakodanikele võimalikult lähedasel tasandil, peaks selle läbi 
viima pigem Euroopa kohalikes omavalitsustes ja piirkondades kui Brüsselis, ning arutelu 
põhiküsimuseks peaks olema Euroopa Liidu eesmärk, tema lisaväärtus, tema põhiväärtused ja 
poliitika, mitte põhiseaduse leping. 

• Kohalikud ja piirkondlikud ühendused ning täidesaatvad organid peaksid arutelus aktiivselt 
osalema institutsioonilisel tasandil, olles täiel määral kaasatud arutellu Euroopa Liidu tuleviku 
üle, täites samas oma kohustusi kodanike ees. 

• Mõned aruteluteemad: hartas sätestatud ja põhiseaduse lepingus sisalduvate põhiõiguste roll ja 
tähtsus, Euroopa sotsiaalmudel, solidaarsus, subsidiaarsus ja proportsionaalsus, ühtne turg; 
konkurentsivõime, majanduskasv ja tööhõive, keskkond, jätkusuutlik areng, energiapoliitika,
teenused ja nende rahastamine, majandus- ja rahaliidu majanduslikud aspektid, globaliseerumisest 
tulenevad väljakutsed VKEdele, õigused, vabadused ja ühtekuuluvustunne, mis on seotud 
Euroopa kodakondsusega, vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala, laienemine versus
süvenemine, haridus-, teadusuuringute ja uuendustegevuse poliitika. Arutelul olevaid teemasid 
tuleks kohandada konkreetsete kohalike või piirkondlike olukordadega.

• Regioonide Komitee soovib koostöös Euroopa Parlamendiga mängida selles aktiivset rolli;
Parlamendi saadikud ja kohalike ning piirkondlike omavalitsuste esindajad peaksid ühendama 
jõud, et anda oma järelemõtlemisaja jooksul panus poliitilisse ja demokraatlikku arutellu.

• Väljapakutud meetmete tõhusaks ja asjakohaseks elluviimiseks soovib Regioonide Komitee oma 
käsutuses olevate rahaliste vahendite suurendamist; selleks otstarbeks võiks alates 2006. aastast 
luua uue eelarverea.

Aastateks 2006–2009 kavandatud tegevused

• Luua üheaegselt kõigis liikmesriikides “Euroopa platvormid”, mis soodustaksid avatud teabe- ja 
arvamustevahetust Euroopa, tema väärtuste, eesmärkide ja piiride kohta:
• 1. järk (2005. aasta oktoobrist kuni 2006. aasta märtsini): rajada piirkondlikud komiteed, mis 

koosnevad kohalike ja piirkondlike omavalitsuste “saadikutest”, kus on esindatud ka 
Regioonide Komitee liikmete võrgustik, poliitilised parteid, piirkondlike parlamentide 
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saadikud ja riiklike parlamentide liikmed, kohalik ja piirkondlik meedia, kodanikuühiskond, 
samuti sotsiaal- ja haridussfääri osapooled, suurendamaks kodanike, eelkõige noorte 
teadlikkust ja parandamaks Euroopa poliitika mainet.  

• 2. järk (2006. aasta jaanuarist 2009. aasta juunini): avalike kohtumiste korraldamine Euroopa 
linnades ja piirkondades Regioonide Komitee ja Euroopa Parlamendi liikmete osalusel, 
arutlemaks püstitatud probleemide üle;
• Sihtrühmade väljaselgitamine: kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused, ajakirjanikud, 

õpetajad, noored jne;
• Määratleda Euroopa Parlamendi ja meediaga koostöös probleemid, mis tunduvad 

kodanike jaoks kõige olulisemad, põhinedes avalike kohtumiste käigus kodanike 
avaldatud probleemidel ja kartustel;

• Rea suhtlemisvahendite ettevalmistamine Regioonide Komitee liikmetele;
• Teated kohalikule ja riiklikule meediale;
• IT-põhiste platvormide kasutamine aruteludeks, piirkondlike virtuaalsete foorumite 

loomine;
• Teabeväljaannete avaldamine.

• 3. järk (alates 2007. aasta jaanuarist): Euroopa linnades ja piirkondades toimunud arutelude 
tulemuste hindamine ja konsolideerimine.

• Iga-aastaste konverentside korraldamine Brüsselis kohalikule ja piirkondlikule meediale 
Regioonide Komitee eestvedamisel ja koostöös teiste Euroopa institutsioonidega Euroopa 
Komisjoni rahalisel toel. Esimene üritus võiks toimuda aastal 2006. 

• Brüsselis paiknevad piirkondlikud ja kohalikud esindused koostöös Regioonide Komitee pressi-
ja teabeüksusega viivad läbi uuringu, mis käsitleb teabetegevust ja sidemeid kohaliku ja 
piirkondliku meediaga. Kõnealune teema võiks leida põhjalikumat kajastamist Regioonide 
Komitee üritusel “OPEN DAYS 2006”.

• Töötatakse välja sihtotstarbeline trükis, mis käsitleb ühenduse tegevuse lisaväärtust ja selle 
tähendust Euroopa kodanikele. Regioonide Komitee liikmed tutvustavad mainitud trükist ja seda 
levitatakse laialdaselt. Kõnealune trükis põhineb uutel ideedel, mille arusaadavus, 
kergestiloetavus ja teavitusviis peaksid äratama kodanike huvi.

• Euroopa kodanike teadlikkuse tõstmise kampaania on esmajoones suunatud noortele, kes on 
homse Euroopa kodanikud, ja kes saavad esimest korda valida 2009. aastal.

_____________


