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REGIONŲ KOMITETAS,

ATSIŽVELGDAMAS į 2005 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento sprendimą pasitarti su juo šiuo 
klausimu pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 265 straipsnio ketvirtąją pastraipą;

ATSIŽVELGDAMAS į jo pirmininko 2005 m. liepos 27 d. sprendimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 
40 straipsnio 2 dalį paskirti Franz Schausberger, Zalcburgo žemės atstovas Regionų komitete 
(AT/ELP), ir lordą kanclerį Tope, Didžiojo Londono savivaldybės valdžios atstovą 
(UK/ALDE), pagrindiniais pranešėjais pateikiant nuomonę šiuo klausimu;

ATSIŽVELGDAMAS į Sutartį dėl Konstitucijos Europai, pasirašytą 2004 m. spalio 29 d. valstybių 
arba vyriausybių vadovų (CIG 87/04 rev. 1, CIG 87/04 Add 1 rev. 1, CIG 87/04 Add 2 rev. 1);

ATSIŽVELGDAMAS į savo 2004 m. lapkričio 17 d. nuomonę dėl Sutarties dėl Konstitucijos 
Europai (CoR 354/2003 fin1)

ATSIŽVELGDAMAS į jo 2001 m. lapkričio 6 d. pranešimą Artumas (CdR 436/2000 fin),

61-ojoje plenarinėje sesijoje, įvykusioje 2005 m. spalio 12 d. ir 13 d., (2005 m. spalio 
13 d. posėdis) priėmė šią nuomonę

*

*          *

REGIONŲ KOMITETO POŽIŪRIS IR REKOMENDACIJOS

Regionų komitetas:

a) Kontekstas

1. mano, kad taiką, laisvę ir klestėjimą gali užtikrinti tik politiškai stipri ir demokratiška 
Europos Sąjunga, tvirtas vadovavimas Europai ir glaudus bendradarbiavimas siekiant 
dinamiškesnio Europos projekto; 

2. nerimauja, jog pernelyg ilgas svarstymų laikotarpis gali pakenkti Europos Sąjungos 
įvaizdžiui visuomenėje, todėl ragina visas institucijas grįžti prie tikrosios Europos idealo ir 
vienijimosi prasmės, suteikiant jiems naują impulsą;

  
1 OL C 71 ; 2005 3 22, p. 1
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3. mano, jog yra tikslinga šį svarstymų laikotarpį panaudoti siekiant ištirti, kokių pozicijų 
Europos Sąjungos atžvilgiu laikosi valstybių narių piliečiai, ir sutvirtinti pagrindinius ES 
tikslus, vertybes ir principus, pvz., solidarumo, veiksmingumo, skaidrumo ir 
bendradarbiavimo, kurie grindžiami jos piliečių parama;

4. primena, kokią reikšmę šiame kontekste turi pagrindinės Europos Sąjungos teisės, nustatytos 
Konstitucijoje Europai esančioje Chartijoje;

5. yra įsitikinęs, kad Europos Sąjunga privalo rimtai vertinti Prancūzijos ir Nyderlandų 
referendumų rezultatus; laikosi nuomonės, kad žinią apie Konstitucinės sutarties ratifikavimo 
proceso pradžią, nekeičiant pirminio tvarkaraščio ir to rimtai nesvarstant Europos lygiu, 
Europos piliečiai priimtų nepalankiai ir tai galėtų tapti kitų valstybių narių nepritarimo jai 
priežastimi;

6. vis dėlto pripažįsta, kad tokio nepritarimo priežasčių yra daug, jos yra įvairios ir kai kuriais 
atvejais nebūtinai nulemtos reakcijos į pačią Sutartį; todėl mano, kad pirmiausia visas 
pastangas reikia skirti debatų organizavimui, siekiant susitarti dėl finansinių perspektyvų; be 
to, primena, kad vis tik daugiau nei pusė visų valstybių narių jau ratifikavo Sutartį savo 
pasirinktu būdu, ir šių valstybių narių nuomonė yra ne mažiau svarbi nei balsavusiųjų prieš;

7. dar kartą patvirtina savo pasiryžimą remti Konstitucinę sutartį ir jos privalumus, kurie 
užtikrina geresnį Europos valdymą dėl gerokai patobulinto ES veikimo paprastumo ir 
skaidrumo palyginti su kitomis galiojančiomis sutartimis;

8. mano, kad daugėjant diskusijų apie Europos Sąjungos ateitį jos institucijos turėtų sutelkti 
dėmesį į realią ir numatomą praktinę naudą, kurią jos piliečiai patiria būdami jos nariais ir
piliečiais;

9. siekdamas atgaivinti Europos piliečių pasitikėjimą Europos projektu, ragina valstybių narių 
vyriausybes ir kitas ES institucijas:

• priimti neišvengiamus sprendimus tose srityse, kuriose Sąjunga teikia Europos piliečiams 
realią naudą;

• pradėti dirbti labiau decentralizuotu būdu laikantis subsidiarumo principo ir skatinant jį 
taikyti taip pat ir subregioniniu lygiu;

• aktyviai demonstruoti, kad politinė sąjunga nepakenks Europos kultūrų ir kalbų įvairovei;
• pabrėžti, kad Europa suteiks savo piliečiams galimybę plėtoti savo asmeninę ir profesinę 

patirtį Europos lygiu;
• užmegzti nuolatinį abipusį dialogą su Europos piliečiais;
• diegti didesnio skaidrumo principus, pirmiausia sudarant galimybes, kad Tarybos 

dokumentai taptų prieinamesni, kad piliečiai geriau suprastų ir dalyvautų ES 
sprendimų priėmimo procese;
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10. ragina tęsti veiklą, skatinančią subsidiarumo principą visose srityse ir pasinaudoti regionų ir 
vietos valdžios institucijų artumo nauda piliečiams;

11. ragina valstybes nares gilinti politinę ES integraciją – svarbiausią išsiplėtusios Sąjungos 
raidos pagrindą – nustatant tikslus, galimas geografines ribas ir ilgalaikius integracijos 
proceso Europos Sąjungoje uždavinius; kadangi narystė ES turėtų būti susijusi su 
demokratinės vietos ir regionų savivaldos pripažinimu, atsižvelgiant į kiekvienos šalies 
konstitucinę struktūrą;

12. ragina valstybių politikus ir vietos bei regionų valdžios institucijas prisiimti atsakomybę už 
savo veiklą jiems patikėtose srityse ir atsikratyti įsigalėjusio įpročio naudotis Briuseliu kaip 
atpirkimo ožiu; pabrėžia, kad Europos Sąjungos kūrimas bus sėkmingas tik tuo atveju, jei 
europinio, nacionalinio, regioninio ir vietos lygmens valstybės veikėjai dalysis atsakomybe ir 
suvoks, kad pagarba institucijoms yra esminis tokios sėkmės garantas ir tinkamo valdymo 
sąlyga.

b) Diskusijos struktūra

13. mano, kad ES institucijos turi diskutuoti su žmonėmis ir bendruomenėmis, kuriems jos 
atstovauja, vadovaujantis atviru požiūriu, kuriuo paremtas šios sutarties projekto rengimas 
Konvente,  kurį sudarė nacionalinių parlamentų, politinių partijų, vietos ir regionų valdžios, 
pilietinės visuomenės ir socialinių partnerių atstovai. Šių debatų metu piliečiams turi būti 
paaiškinama politinė, ekonominė ir socialinė Europos Sąjungos pridėtinė vertė;

14. laikosi nuomonės, kad jo, kaip institucinio vietos ir regioninės valdžios atstovo Europos 
Sąjungoje, vaidmuo yra aktyviai imtis politinių ir institucinių iniciatyvų valstybių ar 
vyriausybių vadovų paskelbtu svarstymo laikotarpiu; šiuo tikslu jis siūlo veiklos gaires2, 
kuriomis siekia inicijuoti tikrus decentralizuotus debatus;

15. ragina vietos ir regionų valdžią įsipareigoti informuoti savo bendruomenes klausimais, kurie 
yra su jomis susiję ir svarstomi diskusijoje apie Europos Sąjungos ateitį, ir geriau išaiškinti 
vykstančius procesus ir praktinius Europos integracijos pasiekimus vykdant decentralizuotą 
informavimo politiką regioniniu ir vietos lygiu, būdamas įsitikinęs, kad vien Europos lygiu 
vykdoma diskusija nepasieks visuomenės, todėl diskusijos turi turėti atitinkamą struktūrą su 
tarpregioniniais elementais ir vykti nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygiu dalyvaujant jų 
nariams ir remiant ES institucijoms;

16. patvirtina jo paties taikomo „nuo atskiro prie bendro“ metodą ir įsipareigoja, padedant 
nariams, sužinoti regionų ir vietos valdžios institucijų poziciją Bendrijos politikos krypčių ir 

  
2

Priedas
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institucijų atžvilgiu ir ją, kartu su politine analize ir novatoriškais pasiūlymais, pateikti 
Europos institucijoms;

17. siūlo siekti, kad bendravimas su piliečiais neapsiribotų vienkartine kampanija, o dėmesys 
nebūtų sutelktas tik į išsamią institucinių darbo dokumentų informaciją; ragina Sąjungą skirti 
dėmesį informacijos perdavimui, nes tai naudinga piliečiams ir jie gali pasinaudoti jiems 
teikiamomis ES galimybėmis;

18. ragina Europos institucijas, valstybes nares bei regiono ir vietos valdžią nustatyti naują, 
kūrybingą tvarką, kaip turi būti bendraujama su piliečiais, diskusijų metu naudotis 
moderniomis elektroninėmis priemonėmis (pvz., Austrijoje – „Europa klauso“, Airijoje –
„Nacionalinis forumas apie Europą“) ir užtikrinti, kad informacija piliečiams būtų pateikiama 
jų gimtąja kalba, o ne vien tik parinktąja ES kalba;  be to, institucijos ir valstybės narės turi 
būti iš dalies atsakingos už tai, kad atremtų neteisingus pareiškimus apie Europos Sąjungą, su 
kuriais piliečiai susiduria visų pirma žiniasklaidoje;

19. pripažįsta didelį vietos ir regioninės žiniasklaidos vaidmenį, ypač vietinės spaudos, kurį ji 
atlieka šiuo požiūriu, jau vien dėl to, kad piliečiams informaciją gali pateikti jiems 
suprantamais žodžiais ir jų gimtąja kalba;

c) Klausimai apmąstyti

Bendro pobūdžio 

20. laikosi nuomonės, kad Konstitucinės sutarties nuostatos, susijusios su Sąjungos teritorine 
dimensija ir vietos bei regioninės valdžios institucijų įtraukimu į valdymą per RK ir apskritai, 
yra svarbus ir teigiamas pasiekimas;

21. ragina ES institucijas prisidėti plėtojant tikrąją „subsidiarumo kultūrą“ Europoje, jos 
valstybėse narėse ir jos regionų bei vietos valdžios institucijose ir nedelsiant taikyti 
Konstitucinėje sutartyje numatytus subsidiarumo ir proporcingumo principus, nes tai yra 
paprastas ir veiksmingas būdas, piliečiams įrodantis, kad Europos Sąjunga gyvuos tik esant 
aiškiai pridėtinei vertei ir laikantis jos principo dėl geresnės teisėkūros;

22. ragina taikyti sąvoką „artumas“ įgyvendinant ES politiką ir teisę, kadangi tai būtų akivaizdus 
ženklas, jog siekiama įgyvendinti skaidrumą skatinančias nuostatas, t.y. nedelsiant reaguoti į 
piliečiams rūpimus dalykus; šiuo atveju naujoji teisinė priemonė, padėsianti įgyvendinti 
regioninį ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą, apimantį ekonominį ir socialinį 
bendradarbiavimą yra aiškus žingsnis artesnės piliečiams Europos link;

23. pabrėžia, kad nors ir siektina šias nuostatas įtraukti į sutartį, daugelis jose numatytų veiksmų 
ir įsipareigojimų gali būti nedelsiant įdiegti į Bendrijos veiklą, pvz., poveikio vertinimo 
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išplėtimas įtraukiant naujų ES teisės aktų finansinį ir administracinį poveikį vietos ir regionų 
valdžiai;

24. ypač pritaria toliau išvardytiems sutarties teiginiams, pateiktiems straipsniuose apie tinkamą 
valdymą, ir užtikrina, kad jų apsauga ir įgyvendinimas yra išsamiai analizuojami šiuo 
svarstymų laikotarpiu:

• vietos ir regioninės valdžios institucijų vaidmens valdant ES pripažinimas; 
• geresnės konsultacijos prieš skelbiant teisės aktų pasiūlymus;
• dėmesys finansinei ir administracinei naštai, tenkančiai vietos arba regionų valdžiai; 
• platesnė sąvokos „subsidiarumas“ apibrėžtis įtraukiant vietos ir regionų valdžią;
• kultūrinės ir kalbų įvairovės, kaip saugotino turtų šaltinio, taip pat pagrindinių 

bendradarbiavimo ir integracijos principų pripažinimas;
• Regionų komiteto vaidmens stiprinimas, visų pirma suteikiant teisę kreiptis į Europos 

Teisingumo Teismą dėl savo išimtinių teisių arba subsidiarumo pažeidimo atvejais;
• nuoroda į atstovavimo asociacijas (pvz., vietos arba regionų valdžios institucijų); 

Aktualūs diskusijos klausimai

25. mano, kad labai svarbu, kad ES turėtų atitinkamo lygio įgaliojimus jai numatytiems 
uždaviniams vykdyti; primena, jos pritaria Europos Komisijos pasiūlymams dėl 2007–2013 
m. finansinės perspektyvos; 

26. mano, kad dabar pats tinkamiausias laikas pradėti svarstymus, remiantis siekiu ateityje 
papildyti ES biudžetą, ir sustiprinti demokratijos principais pagrįstą biudžeto kontrolę per 
Europos Parlamentą;

27. primena valstybėms narėms, kad sanglaudos politika yra sritis, kurioje aiškiai matyti reali ES 
pridėtinė vertė, akivaizdžiai suteikianti jos piliečiams galimybę kasdien įvertinti geranoriško 
ES darbo praktines puses, ir kuri simbolizuoja Europos solidarumą ir taip išskiria Europos 
visuomenės modelį iš kitų tarpregioninės integracijos pavyzdžių;

28. pakartoja, jog remia partnerystę užtikrinant augimą ir darbo vietas (Lisabonos strategija), 
kaip suderintą požiūrį siekiant ekonominių tikslų, tvarios plėtros ir modernizavimo bei 
Europos visuomenės modelio plėtojimo;

29. mano, kad, norint stiprinti ES konkurencingumą, reikia padėti Europos piliečiams ugdyti 
savo gabumus ir kūrybingumą peržengiant nacionalines sienas. Be to, mano, kad kultūrų 
įvairove pasižyminčios Sąjungos vertė europiečiams taps kur kas akivaizdesnė, kai jie patirs 
gyvenimo Europoje skonį. Taigi, kad padidėtų konkurencingumas ir piliečiai priartėtų prie 
Europos, pabrėžia, kad  Europos Sąjunga ir toliau turi stengtis palengvinti laisvą žmonių 
judėjimą ir skatinti didesnį judumą Sąjungoje;
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30. pritaria ES darnios plėtros strategijai ir ypač pabrėžia, kad Bendrijos veiksmai ir finansinės 
priemonės aplinkos gerinimo srityje turėtų turėti galingą poveikį nacionaliniu, regioniniu arba 
vietos lygiu;

31. primena apie Europos pilietybės unikalumą, kuri yra tapatybės dalis ir kartu nepanaikina 
nacionalinės pilietybės; 

32. ragina daugiau bendradarbiauti ir investuoti į švietimą (įskaitant visą gyvenimą trunkančio 
mokymosi galimybes visiems piliečiams), mokslinius tyrimus ir naujoves Europos ir 
nacionaliniu lygiu, kaip geriausią būdą kurti daugiau ir geresnių darbo vietų Europos 
piliečiams ir stiprinti Europos konkurencingumą pasaulio ekonomikoje;

33. yra įsitikinęs, kad, siekdami geriau informuoti apie Europą ir jos politikos kryptis, 
nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios atstovai turėtų dėti tam tikrų pastangų švietimo 
srityje, pvz., įvedant specialų kursą mokyklose, Europos dimensiją į mokymo programas ir 
organizuojant popamokinį ugdymą ir mokytojų mokymą. 

34. įsitikinęs, jog būtina skatinti vietos ir regionų lygmens tarnautojų, kiekvieną dieną tiesiogiai 
susiduriančių su teisės aktais, teigiamą požiūrį į Europą;

d) Įvertinimas

35. ragina ES institucijas ir valstybes nares išgirsti savo piliečius, kad būtų galima įvertinti 
diskusijos, vykstančios svarstymo laikotarpiu, rezultatus;

36. supranta, kad svarstymų metu bus aptariamas ne vienas veiksmų planas, tačiau nepritaria, 
kad Konstitucinės sutarties būtų atsisakyta Nicos sutarties naudai, ir ragina rasti visoms 
šalims priimtiną požiūrį dėl jos ratifikavimo 2009 metais;

37. ketina aktyviai dalyvauti iš naujo pradedant su Konstitucija susijusį procesą ir siūlo paremti 
Europos Parlamento pastangas siekiant sėkmingo rezultato.

2005 m. spalio 13 d., Briuselis

Regionų komiteto 
pirmininkas

Peter Straub

Regionų komiteto 
generalinis sekretorius

Gerhard Stahl
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PRIEDAS

Siūlomos RK veiklos gairės skatinant svarstymo laikotarpiu vykdyti decentralizuotus debatus 

Gairės

• Svarstymo laikotarpis turėtų tapti aktyvaus ir dinamiško dialogo etapu, kurio metu Europos 
Sąjungos institucijos vietos lygiu rengtų struktūruotus, decentralizuotus ir kokybiškus debatus 
apie Europą visais jos piliečiams svarbiausiais klausimais. 

• Šių debatų metu turėtų būti svarstomi valdymo, o ne ratifikacijos proceso rengimo klausimai; jie 
turėtų remtis artumo koncepcija ir vykti ne Briuselyje, o Europos mietuose ir regionuose. Debatų 
tema turėtų būti ne Konstitucija Europai, bet Europos Sąjungos tikslai, jos pridėtinė vertė, 
pagrindinės vertybės ir politika. 

• Vietos ir regionų vykdomosios valdžios organai ir asamblėjos turi aktyviai veikti institucijų lygiu 
ir, nepamiršdamos savo įsipareigojimų piliečiams, visapusiškai įsitraukti į debatus dėl Europos 
Sąjungos ateities. 

• Keletas temų, siūlomų svarstyti debatuose : pagrindinių teisių, numatytų Konstitucijoje Europai 
esančioje Chartijoje, vaidmuo ir reikšmė, Europos socialinis modelis, solidarumas, subsidiarumas 
ir proporcingumas, bendroji rinka, konkurencingumas, augimas ir užimtumas, aplinkos apsauga, 
tvari plėtra, energetikos politika, paslaugos ir jų finansavimas, Ekonominės ir pinigų sąjungos 
ekonominis bei finansinis aspektai, globalizacijos iššūkiai MVĮ, teisės ir laisvės, su Europos 
pilietybe susijęs priklausomybės vienai visuomenei jausmas, saugumo, laisvės ir teisingumo 
erdvė, plėtros ir glaudesnė integracijos priešprieša, švietimo, mokslo tyrimų ir naujovių diegimo 
politika. Svarstomi klausimai turėtų sietis su vietos ir regionų realijomis. 

• RK siekis – bendradarbiaujant su Europos Parlamentu atlikti kuo aktyvesnį vaidmenį; Europos 
Parlamento nariai ir vietos bei regionų institucijų nariai privalės mobilizuotis siekdami svarstymo 
laikotarpiu aktyviai dalyvauti demokratiškuose politiniuose debatuose. 

• Siekdamas veiksmingai ir tinkamai įgyvendinti siūlomas priemones, RK pageidauja, kad jam būtų 
skiriamas didesnis finansavimas, ir nuo 2006 m. šiam tikslui Bendrijos biudžete būtų skirta 
atskira eilutė. 

2006–2009 m numatoma veikla
• Vienu metu visose valstybėse narėse įkurti „Europos platformas“, kurių koncepcija – atviri 

forumai, skirti informacijos sklaidai ir diskusijoms apie Europą, jos vertybes, tikslus ir sienas:

• 1-asis etapas (2005 m. spalis – 2006 m. kovas) – sukurti regionų komitetus, kuriuos sudarytų 
vietos ir regionų valdžios institucijų „ambasadoriai“, atstovaujantys jų nariams, politinėms 
partijoms, regionų parlamentų ir nacionalinių asamblėjų nariams, vietos ir regionų žiniasklaidos
priemonėms, pilietinei visuomenei bei socialinės ir švietimo veiklos dalyviams, kurie stengtųsi 
įdiegti piliečiams, ypač jaunimui, Europos Sąjungos politikos vertybes. 

• 2-asis etapas(2006 m. sausis – 2009 m. birželis) – organizuoti viešus susitikimus vietos lygiu, 
kurių metu būtų svarstomos iškilusios problemos dalyvaujant RK ir Europos Parlamento nariams: 
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• nustatyti tikslines grupes: vietos ir regionų valdžios institucijos, žurnalistai, dėstytojai, jaunimas ir 
pan.;

• bendradarbiaujant su Europos Parlamentu ir žiniasklaidai padedant, klausantis viešų susirinkimų 
metu išsakomų nuomonių ir abejonių, nustatyti labiausiai piliečiams rūpimas problemas;

• parengti įvairių komunikacijos priemonių, kuriomis galės naudotis RK nariai; 
• informuoti vietos ir nacionalinę žiniasklaidą;
• naudotis kompiuterinių debatų galimybėmis ir rengti regionuose virtualius forumus;
• skelbti informacinius dokumentus. 
• 3-asis etapas (nuo 2007 m. sausio) – debatų rezultatų apibendrinimas ir įvertinimas Europos 

miestuose ir regionuose
• RK, bendradarbiaujant su kitomis ES institucijomis, organizuoti Briuselyje kasmetines vietos ir 

regionų žiniasklaidos konferencijas, kurias finansiškai remtų Europos Komisija. Pirmoji 
konferencija numatoma 2006 m. 

• Briuselyje įsikūrusioms vietos ir regionų atstovybėms bendradarbiaujant su RK spaudos, 
informacijos ir komunikacijos padaliniu rengti tyrimą dėl informacinės veiklos ir santykių su 
vietos ir regionų žiniasklaida. Ši tema galėtų tapti viena pagrindinių vykstant ATVIRŲ DURŲ 
DIENOMS 2006. 

• Parengti leidinį, kuris aiškintų Bendrijos veiklos pridėtinę vertę bei jos reikšmę Europos 
piliečiams. Šis naujoviškos koncepcijos leidinys, parengtas laikantis pedagogikos reikalavimų, 
aiškus ir suprantamas, patrauklus kiekvienam piliečiui, būtų platinamas plačiai, o jo pristatymu 
pasirūpintų RK nariai. 

• Pradėti vykdyti vertybių diegimo Europos piliečiams strategiją, skirtą pirmiausia jauniesiems, 
būsimiems Europos piliečiams, kurie pirmą kartą balsuos 2009 m.


