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REĢIONU KOMITEJA,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2005. gada 6. septembra lēmumu saskaņā ar Eiropas Kopienas 
dibināšanas līguma 265. panta ceturto punktu konsultēties ar Reģionu komiteju minētajā jautājumā;

ņemot vērā tās priekšsēdētāja 2005. gada 27. jūlija lēmumu saskaņā ar Reglamenta 40. panta 
2. punktu nozīmēt par galvenajiem ziņotājiem šajā jautājumā Franz Schausberger kgu, Zalcburgas 
apgabala pārstāvi Reģionu komitejā (AT-ETP), un padomnieku lordu Tope, Londonas padome 
(UK/ELDA);

ņemot vērā Līgumu par Konstitūciju Eiropai, ko parakstījuši valstu un valdību vadītāji 2004. gada 
29. oktobrī (CIG 87/04 rev. 1, CIG 87/04 Add 1 rev. 1, CIG 87/04 Add 2 rev. 1);

ņemot vērā Reģionu komitejas 2004. gada 17. novembra atzinumu par Līgumu par Konstitūciju 
Eiropai (CoR 354/2003 fin1),

ņemot vērā Reģionu komitejas 2001. gada 6. novembra ziņojumu par Tuvumu (CdR 436/2000 fin),

tās 61. plenārajā sesijā, kas notika 2005. gada 12. un 13. oktobrī (2005. gada 13. oktobra sēdē), 
ir pieņēmusi šādu atzinumu.

*

* *

REĢIONU KOMITEJAS VIEDOKĻI UN IETEIKUMI

Reģionu komiteja:

a) konteksts

1. uzskata, ka miera, brīvības un labklājības nodrošināšanai ir nepieciešama politiski stipra un 
demokrātiska Eiropas Savienība un labāka Eiropas vadība un iestāžu cieša sadarbība Eiropas 
projekta atkārtotā izvēršanā;

2. pauž bažas, ka pārāk ilgs pārdomu periods kaitē ES tēlam, un aicina visas iestādes strādāt, lai 
atjaunotu un izvērstu dziļo ticību Eiropas integrācijas ideāliem un projektam;

  
1 OV C 71 2005, 22.3.2005., 1. lpp.
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3. uzskata, par noderīgu šo pārdomu periodu izmantot, lai noskaidrotu, ko dalībalstu iedzīvotāji 
domā par ES un konsolidētu pamatmērķus, vērtības un principus, piemēram, solidaritāte, 
efektivitāte, pārredzamība un sadarbība, balstoties uz savu pilsoņu atbalstu;

4. šajā sakarā atgādina Savienības pamattiesību, kas kā īpaša vērtība iekļautas Pamattiesību 
hartā, nozīmīgumu;

5. uzskata, ka Eiropas Savienībai ir jāņem vērā un nopietni jāizvērtē Francijas un Nīderlandes 
referendumu rezultāti; uzskata, ka Konstitucionālā līguma ratifikācijas procesa turpināšana, 
nemainot tā sākotnējo grafiku un bez nopietnām pārdomām Eiropas līmenī, sūtītu Eiropas 
pilsoņiem “negatīvu signālu” un tādējādi tos pamudinātu uz negatīvu balsojumu tajās 
dalībvalstīs, kur citos apstākļos būtu paredzams pozitīvs referenduma rezultāts;

6. vienlaicīgi atzīst, ka šiem negatīvajiem balsojumiem ir bijuši daudzi un dažādi iemesli, un ne 
visos gadījumos tie ir uzskatāmi par reakciju uz pašu Līgumu; par prioritāti uzskata 
nepieciešamību koncentrēt pūles uz debatēm, pastiprināti pievēršoties tādai tēmai kā 
vienošanās par finanšu plāniem; tomēr atgādina, ka vairāk nekā puse dalībvalstu jau ir 
ratificējušas Līgumu atbilstoši to izvēlētajai metodei, un šo dalībvalstu lēmumi ir tikpat 
svarīgi kā to valstu lēmumi, kas balsoja pret Līgumu;

7. atkārtoti uzsver savu atbalstu Konstitucionālajam līgumam un tā ievirzēm, kas piedāvā 
garantēt labāku Eiropas pārvaldību, pateicoties ievērojamam uzlabojumam attiecībā uz ES 
funkcionalitāti, vienkāršību un pārredzamību salīdzinājumā ar pašreizējiem līgumiem;

8. uzskata, ka paplašinot debates par Eiropas Savienības nākotni, tās institūcijām jākoncentrējas 
uz reālajiem un potenciālajiem ieguvumiem, ko dalība un pilsonība dod pilsoņiem;

9. lai atjaunotu Eiropas pilsoņu ticību Eiropas projektam, aicina ES institūcijas:

− pieņemt lēmumus, kas šobrīd ir procesā tajās jomās, kurās Eiropas Savienība nodrošina 
patiesu pievienoto vērtību Eiropas pilsoņiem;

− sākt rīkoties daudz decentralizētākā veidā, ievērojot un veicinot subsidiaritātes principu, 
kas jāpiemēro arī vietējā līmenī;

− aktīvi pierādīt, ka politiskā savienība nekādā ziņā neapdraudēs Eiropas kultūras un valodu 
daudzveidību;

− parādīt, ka Eiropa nodrošinās saviem pilsoņiem iespēju bagātināt savu personīgo un 
profesionālo pieredzi Eiropas līmenī;

− izveidot pastāvīgu abpusēju dialogu ar Eiropas pilsoņiem;
− izstrādāt pastiprinātas pārredzamības kultūru, jo īpaši nodrošinot Padomes darbu plašāku 

pieejamību, lai pilsoņi spētu labāk izprast ES lēmumu pieņemšanas procesu un iesaistīties 
tajā;

10. aicina turpināt darbības, lai veicinātu subsidiaritātes principu visās jomās un izmantotu 
priekšrocības, ko pilsoņiem var piedāvāt lielākā daļa regionālo un vietējo iestāžu;
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11. aicina dalībvalstis padziļināt politisko integrāciju ES, kas ir paplašinātās Eiropas Savienības 
pamats, definējot mērķus, potenciālās ģeogrāfiskās robežas un ilgtermiņa mērķus integrācijas 
procesam Eiropas Savienībā; tā kā dalība ES nozīmē vietējās un reģionālās demokrātiskās 
pašpārvaldes respektēšanu katrā valstī noteikto tiesību aktu ietvaros;

12. aicina politiķus dalībvalstu, reģionu un vietējā līmenī uzņemties atbildību par savu rīcību to  
kompetencē esošajās jomās un atturēties no paraduma izmantot “Briseli” grēkāža lomai; 
uzsver, ka Eiropas Savienības virzība var būt sekmīga tikai tad, ja Eiropas, valstu, reģionālā 
un vietējā līmeņa politiķi atbildīgi sadala savus pienākumus un atzīst, ka institucionālās 
kompetences respektēšana ir priekšnoteikums labas pārvaldības sekmīgai nodrošināšanai;

b) debašu struktūra

13. uzskata, ka ES institūcijām ir jāiesaistās debatēs ar cilvēkiem un kopienām, ko tās pārstāv, 
atspoguļojot atvērtu pieeju Līguma izstrādāšanā, ko nodrošina Konvents, kurā ir iesaistīti 
valstu parlamentu, politisko partiju, vietējo un reģionālo varu, pilsoniskās sabiedrības, kā arī 
sociālo partneru pārstāvji. Šajās debatēs pilsoņiem ir jāizskaidro ES politiskā, ekonomiskā un 
sociālā pievienotā vērtība;

14. uzskata, ka tai kā vietējo un reģionālo varu institucionālajai pārstāvei Eiropas Savienībā ir 
jāveic aktīva loma politisko un institucionālo iniciatīvu veicināšanā valstu un valdību vadītāju 
izsludinātā pārdomu perioda laikā; tādēļ piedāvā ceļa karti2 tiešu decentralizētu debašu 
ieviešanai;

15. aicina vietējās un reģionālās varas informēt savas kopienas par lietām, kas tās var skart, un 
iesaistīt tās debatēs par Eiropas Savienības nākotni, kā arī labāk izskaidrot Eiropas 
integrācijas procesus un praktiskos sasniegumus, nodrošinot decentralizētu reģionālā un 
vietējā līmeņa informācijas politiku un ņemot vērā to, ka tādas debates, kas noritēs tikai 
Eiropas līmenī, nespēs aptvert plašu sabiedrību, tādēļ ir nepieciešamas strukturētas debates ar 
starptautiskiem elementiem valstu, reģionālajā un vietējā līmenī, iesaistot tās locekļus un 
rodot citu ES institūciju atbalstu;

16. turklāt atkārtoti apstiprina RK izstrādāto augšupējo pieeju, ar komitejas locekļu palīdzību 
apņemoties noteikti atzīt reģionālo un vietējo varas iestāžu prasības attiecībā uz Kopienas 
politikām un institūcijam un nododot Eiropas institūcijām šo iestāžu ieguldījumu politiskās 
analīzes un inovatīvu priekšlikumu veidā;

17. iesaka neierobežot dialogu ar pilsoņiem tikai ar vienreizēju kampaņu īstenošanu un 
koncentrēšanos uz iestāžu darbības niansēm; tādēļ aicina ES galveno uzmanību pievērst 
informācijas izplatīšanai, kas nodrošina tiešu praktisku labumu pilsoņiem un ļauj izmantot 
viņiem pieejamo ES sniegto iespēju priekšrocības;

  
2

Pielikums
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18. rosina Eiropas institūcijas, dalībvalstis, ka arī vietējās un reģionālās varas veidot jaunus un 
radošus saskarsmes veidus ar pilsoņiem pamatlīmenī, izmantojot debatēs modernos 
elektroniskos plašsaziņas līdzekļus (piemēram, “Eiropa klausās” Austrijā un “Nacionālais 
forums par Eiropu” Īrijā), un nodrošināt, lai šis vēstījums izskanētu pilsoņa dzimtajā valodā, 
nevis tikai izvēlētajās ES valodās; bez tam iestāžu un dalībvalstu pienākums ir arī noraidīt 
faktiski nepareizus apgalvojumus par Eiropas Savienību, kas pilsoņiem ir sniegti, jo īpaši 
plašsaziņas līdzekļos;

19. atzīst vietējo un reģionālo plašsaziņas līdzekļu, un īpaši, vietējās preses izšķirošo lomu šajā 
kontekstā, īpaši tādēļ, ka tie var veidot saziņu ar pilsoni viegli uztveramā formā un vietējā 
valodā;

c) pārdomu priekšmets

Vispārējā joma

20. uzskata, ka Konstitucionālajā līgumā paredzētie pasākumi attiecībā uz Eiropas Savienības 
teritoriālās dimensijas iekļaušanu un vietējo un reģionālo pārvaldes iestāžu institucionālo 
pārstāvību ar RK starpniecību veido svarīgu un pozitīvu ievirzi;

21. aicina ES institūcijas veidot reālu “subsidiaritātes kultūru” Eiropas Savienībā, tās dalībvalstīs 
un vietējās un reģionālajās varas iestādēs, un nekavējoties ieviest praksē Konstitucionālajā 
līgumā paredzētos subsidiaritātes un proporcionalitātes principus, tādējādi vienkāršā un 
efektīvā veidā demonstrējot pilsoņiem, ka Savienība rīkosies tikai tajos gadījumos, kad šādai 
rīcībai ir nepārprotama pievienotā vērtība, un, ievērojot labākas likumdošanas principu;

22. aicina īstenot “tuvības” koncepciju ES politikas un tiesību veidošanā, jo tam būtu 
nepārprotami jāliecina par apņēmību ieviest lielākas pārskatāmības procedūras, tiešā veidā 
reaģējot uz pilsoņu rūpēm; šajā kontekstā jauna tiesību instrumenta ieviešana, lai sekmētu 
starpreģionu un pārrobežu sadarbību, ieskaitot ekonomisko un sociālo sadarbību, būtu 
nepārprotams apliecinājums par Eiropas tuvināšanu pilsoņiem;

23. uzsver, ka, tā kā būtu vēlams šos elementus iestrādāt Līgumā, daudzus no tiem izrietošos 
pasākumus un saistības varētu nekavējoties integrēt Kopienas aktivitātēs, piemēram, ietekmes 
novērtēšanā iekļaujot arī jauno ES normatīvo aktu finansiālo un administratīvo ietekmi 
attiecībā uz vietējām un reģionālajām varām;

24. īpaši atzinīgi novērtē turpmāk minētās Līguma prasības attiecībā uz labu pārvaldību un vēlas, 
lai pārdomu periodā tiktu visā pilnībā apsvērta to nodrošināšana un īstenošana:

• vietējo un reģionālo varu lomas ES pārvaldībā atzīšana; 
• labāks konsultāciju process pirms likumdošanas iniciatīvu publicēšanas; 
• finansiālā un administratīvā sloga, kas gulstas uz vietējām un reģionālajām varām, 

apzināšana; 
• plašāka subsidiaritātes definīcija, kas aptver vietējo un reģionālo pārvaldību;



- 5 -

CdR 250/2005 fin (EN/LV) VC/PP/ib/mn .../...

• kultūru un valodu daudzveidības kā garīgo bagātību avota atzīšana, ievērojot sadarbības 
un integrācijas pamatprincipus;

• Reģionu komitejas lomas palielināšana, īpaši, nodrošinot tai tiesības vērsties Eiropas 
Kopienu Tiesā saistībā ar savu prerogatīvu īstenošanu vai subsidiaritātes principa 
pārkāpumiem;

• atsauce uz pārstāvošām apvienībām (piemēram, vietējā vai reģionālajā pārvaldībā); 

Aktuālie jautājumi debatēs

25. uzskata, ka ir ļoti svarīgi nodrošināt, lai ES rīcībā būtu tās uzdevumu veikšanai 
nepieciešamie resursi; atkārtoti uzsver savu atbalstu Eiropas Komisijas priekšlikumiem 
attiecībā uz finanšu plānu 2007.-2013. gadam; 

26. uzskata, ka šobrīd ir īstais laiks sākt domāt par ES budžeta veidošanu ilgtermiņā un 
pastiprināt demokrātisko kontroli pār budžetu no Eiropas Parlamenta puses;

27. atgādina dalībvalstīm, ka kohēzijas politika ir joma, kur ES ir ilgstoši pierādījusi patiesu 
pievienoto vērtību, kuras esamība ļauj pilsoņiem ikdienā novērtēt ES praktisko un pozitīvo 
darbību, tā ir Eiropas solidaritātes pamats un tādējādi padara Eiropas sociālo modeli atšķirīgu 
no citiem starptautiskās integrācijas modeļiem;

28. atkārtoti uzsver savu atbalstu partnerattiecībām izaugsmei un nodarbinātībai (Lisabonas 
stratēģija) kā līdzsvarotai pieejai, lai nodrošinātu ekonomisko mērķu īstenošanu, ilgtspējīgu 
attīstību un Eiropas sociālā modeļa modernizāciju un pilnveidi;

29. uzskata, ka ES konkurētspējas nostiprināšana ir cieši saistīta ar palīdzību Eiropas pilsoņu 
talantu un radošā potenciāla attīstības veicināšanu ārpus valstu robežām. Turklāt tā uzskata, 
ka Eiropas iedzīvotājiem kultūras ziņā daudzveidīgas Eiropas Savienības nozīme kļūs 
izprotamāka un “taustāmāka”, tiklīdz viņi sāks izjust dzīvi eiropeiskajā izpratnē. Tādēļ, lai 
nostiprinātu konkurētspēju un nodrošinātu sabiedrības saikni ar Eiropas projektu, uzsver
nepieciešamību ES arī turpmāk pievērsties personu brīvas pārvietošanās un lielākas 
mobilitātes veicināšanai Eiropas Savienībā;

30. atzinīgi vērtē atbalstu ES ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un jo īpaši uzsver, ka pasākumi un 
Kopienas finansējums apkārtējās vides kvalitātes uzlabošanai veicinātu darbību valsts, 
reģionālajā un vietējā līmenī;

31. atgādina Eiropas pilsonības kā tāda identitātes elementa, kas neaizstāj valstu pilsonību, 
unikālo raksturu;

32. aicina veikt daudz lielākus ieguldījumus un īstenot sadarbību izglītības (ieskaitot 
mūžizglītības iespējas visiem pilsoņiem), pētniecības un inovāciju jomā Eiropas un valstu 
līmenī, jo tas ir labākais līdzeklis vairāk un kvalitatīvāku darbavietu nodrošināšanai Eiropas 
pilsoņiem, kā arī Eiropas konkurētspējas nostiprināšanai pasaules ekonomikā;
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33. izsaka pārliecību, ka nolūkā labāk skaidrot Eiropu un tās politiku valstu, reģionālajām un 
vietējām varām ir jāveic pasākumi izglītības jomā, piemēram, ieviešot īpašus Eiropas 
dimensijai veltītus kursus skolās, augstākās izglītības iestādēs un pasniedzēju apmācībā; 

34. pauž pārliecību, ka vietējo un reģionālo amatpersonu vidū, kas ikdienā saskaras ar 
normatīvajiem aktiem, jāizplata pozitīva Eiropas kultūra;

d) novērtējums

35. aicina ES institūcijas un dalībvalstis ieklausīties pilsoņos, lai izvērtētu pārdomu perioda laikā 
veikto debašu rezultātus;

36. apzinās, ka pārdomu perioda laikā var tikt apspriesti dažādi scenāriji, taču iestājas pret
atteikšanos no šī Konstitucionālā līguma par labu Nicas līgumam un aicina uz saskaņotu 
pieeju 2009. gadā paredzētajai ratifikācijai;

37. vēlas aktīvi piedalīties konstitucionālā procesa atjaunošanā un piedāvā Eiropas Parlamentam 
atbalstu sekmīga iznākuma nodrošināšanā.

Briselē, 2005. gada 13. oktobrī

Reģionu komitejas 
priekšsēdētājs 

Peter Straub

Reģionu komitejas 
ģenerālsekretārs 

Gerhard Stahl

*

* *

N.B.: Pielikums nākamajās lappusēs
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PIELIKUMS

RK “ceļa kartes” priekšlikums attiecībā uz pārdomu perioda laikā notiekošajām vietējām 
debatēm. 

Galvenie punkti.

• Pārdomu periodam jābūt aktīvai un dinamiskai dialoga fāzei, kuras laikā Eiropas Savienības 
iestādes veiktu darbības vietējā līmenī, lai veicinātu strukturētas, decentralizētas un kvalitatīvas  
debates par Eiropu, skarot pilsoņiem vissvarīgakos tematus. 

• Tās būtu tādas debates par pārvaldību – nevis par ratifikācijas procesa mehānismu – ,kuru pamatā 
ir tuvuma koncepts, kuras notiek Eiropas pilsētās un reģionos, nevis Briselē un kurām nevajadzētu 
būt debatēm par Konstitucionālo līgumu, bet gan par Savienības galamērķi, tās pievienoto vērtību, 
tas pamatvērtībām un tās politikām. 

• Vietējām un reģionalajām varām un apvienībām būtu institucionāli un aktīvi jāiesaistās un 
pilnvērtīgi jāpiedalās debatēs par Savienības nākotni, tai pašā laikā pilnīgi uzņemoties savu 
atbildību attiecībā pret pilsoņiem. 

• Daži temati debatēm: Konstitucionālajā līgumā iekļautajā hartā nostiprināto pamattiesību loma un 
nozīme; Eiropas sociālais modelis, solidaritāte, subsidiaritāte un proporcionalitāte, vienotais 
tirgus, konkurētspēja, izaugsme un nodarbinatība, vide, ilgtspējīga attīstība, enerģētikas politika, 
pakalpojumi un to finansēšana, Ekonomikas un monetārās savienības ekonomikas aspekti, 
globalizacijas ietekme uz MVU, tiesības un brīvības, kā arī ar Eiropas Savienības pilsonību 
saistītā piederības izjūta, drošības, brīvības un tiesiskuma  telpa, paplašināšana un padziļināšanai, 
ka arī izglītības, pētniecības un inovāciju politika. Cita starpā skatāmajiem jautājumiem jābūt 
piemērotiem konkrētām vietējā un reģionālā līmenī atzītām situācijām.

• RK tiecas aktīvi darboties partnerībā ar Eiropas Parlamentu, Eiropas parlamentāriešiem un 
vietējiem un reģionalajiem deputātiem vajadzētu kopīgi rīkoties, lai nestu ieguldījumu pārdomu 
perioda laikā notiekošajās politiskajās un demokrātiskajās debatēs.

• Lai efektīvi un pareizi īstenotu ierisinātos pasākumus, RK vēlētos tās rīcībā iegūt lielākus finanšu 
līdzekļus, varbūt pat, sākot ar 2006. gadu, minēta mērķa īstenošanai gūt iespēju izmantot jaunu 
budžeta posteni.

Pasākumi, kas paredzēti laikā no 2006. līdz 2009. gadam.

• Visās dalībvalstīs vienlaicīga “Eiropas platformu” izveidošana – tām jābūt atvērtām telpām, kas 
veltītas informācijai un diskusijām par Eiropu, tās vērtībām, tās mērķiem un tās robežām:

• 1. fāze (2005. gada oktobris – 2006. gada marts): reģionālo komiteju strukturēša – kuru 
sastāvā ir reģionālo un vietējo varu “vēstnieki”, kas ir to locekļu, politisko partiju, 
reģionālo parlamentāriešu un nacionālo asambleju, vietējo un reģionalo mediju, pilsoniskās 
sabiedrības, kā arī sociālās jomas un izglītības dalībnieku tīkls – ar mērķi ieinteresēt 
pilsoņus, jo īpaši jauniešus, un celt Eiropas politiku vērtību; 
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• 2. fāze (no 2006. gada janvāra līdz 2009. gada jūnijam): publisku tikšanos organizēšana 
vietējā līmenī, piedaloties RK locekļiem Eiropas Parlamenta deputātiem un pārrunājot 
esošās problēmas;:
− mērķgrupu noteikšana: vietējā un reģionālā administrācija, žurnālisti, skolotāji, 

jaunieši utt.;
− sadarbojoties ar Eiropas Parlamentu un izmantojot mediju palīdzību – to problēmu 

noteikšana, kuras pilsoņi uzskata par vissvarīgākajām; minētais uzdevums veicams, 
publisko sanāksmju laikā uzklausot pilsoņu problēmas un bažas

− tādu komunikācijas līdzekļu klāsta sagatavošana, kurus var izmantot RK locekļi; 
− paziņojumi vietējiem un reģionālajiem medijiem;
− elektroniskās tehnikas platformu izmantošana debašu organizēšanai un virtuālo 

reģionālo forumu izveidošana;
− informatīvu dokumentu publicēša.

• 3. fāze (sākot ar 2007. gada janvāri): Eiropas pilsētās un reģionos notikušo debašu rezultātu 
novērtējums un apkopošana.

• Tādu ikgadēju vietējo un reģionālo mediju sanāksmju norise Briselē, kuras organizē RK sadarbībā 
ar citām Eiropas iestādēm, daļēji izmantojot Eiropas Komisijas finansiālo atbalstu; pirmā šāda 
veida sanāksme ir paredzēta 2006. gadā.

• Sadarbojoties ar Briselē esošajiem vietējiem un reģionālajiem birojiem un RK Preses nodaļai –
pētījuma par informācijas pasākumiem un sakariem ar vietējiem un reģionālajiem medijiem 
veikšana; minētā tēma varētu būt 2006. gada Atvērto durvju dienu vadmotīvs.

• Brošūras par Kopienas darbības sniegto pievienoto vērtību, kā arī šīs darbības nozīmi Eiropas 
pilsoņu dzīvē sastādīšana; brošūra tiks plaši izplatīta un ar to iepazīstinās RK locekļi; brošūrā tiks 
izmantota jauna, pegagoģiska koncepcija, tā būs viegli lasāma un saprotama, lai izraisītu pilsoņu 
interesi.

• Tādas stratēģijas uzsākšana, kuras mērķis ir pilsoņu intereses izraisīšana un kuras mērķauditorija 
galvenokārt ir jaunieši, kas ir nākotnes Eiropas pilsoņi un kuri 2009. gadā pirmo reizi piedalīsies 
vēlēšanās.

________________


