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HET COMITÉ VAN DE REGIO'S,

GEZIEN het besluit van het Europees Parlement van 6 september 2005 om het CvdR overeenkomstig 
artikel 265, lid 4, van het EG-Verdrag over dit onderwerp te raadplegen,

GEZIEN het besluit van zijn voorzitter van 27 juli 2005 om de heren Schausberger,
vertegenwoordiger van de deelstaat Salzburg in het Comité van de Regio's (AT/EVP), en Tope, lid 
van de Greater London Authority (UK/ALDE), overeenkomstig art. 40, lid 2, van zijn reglement van 
orde als algemeen rapporteurs voor het op te stellen advies aan te wijzen,

GEZIEN het door de staatshoofden en regeringsleiders op 29 oktober 2004 ondertekende "Verdrag 
tot vaststelling van een Grondwet voor Europa" (CIG 87/04 rev. 1, CIG 87/04 Add 1 rev. 1, CIG 
87/04 Add 2 rev. 1),

GEZIEN zijn advies van 17 november 2004 over het "Verdrag tot vaststelling van een Grondwet 
voor Europa" (CdR 354/2003 fin1),

GEZIEN zijn verslag van 6 november 2001 over "Burgerbetrokkenheid" (CdR 436/2000 fin),

heeft tijdens zijn op 12 en 13 oktober 2005 gehouden 61e zitting (vergadering van 13 oktober) 
het volgende advies uitgebracht:

*

*          *

STANDPUNTEN EN AANBEVELINGEN VAN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

(a) Achtergrond

1. Om vrede, vrijheid en welvaart te garanderen is er behoefte aan een politiek sterke en 
democratische Europese Unie, aan sterk Europees leiderschap en aan intensieve 
samenwerking tussen de instellingen om het Europese project weer op de rails te krijgen.

  
1
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2. Een te lange denkpauze zou het imago van de Europese Unie schaden. Daarom dringt het 
CvdR erop aan dat alle instellingen zich inspannen om terug te gaan naar de kern van het 
Europese ideaal en het Europese integratieproject.

3. De ingelaste denkpauze moet worden aangegrepen om de standpunten van de burgers ten 
aanzien van de EU te analyseren en de voornaamste door de burgers gesteunde doelstellingen, 
waarden en beginselen van de EU, zoals solidariteit, efficiency, transparantie en 
samenwerking, opnieuw in de verf te zetten.

4. Het Comité verwijst in dit verband naar het belang van de grondrechten van de EU zoals die 
zijn geformuleerd in het handvest dat in het grondwettelijk verdrag is opgenomen.

5. De Europese Unie moet duidelijk laten zien dat zij de uitslag van de referenda in Frankrijk en 
Nederland serieus neemt. Als met het proces tot ratificatie van het grondwettelijk verdrag zou 
worden doorgegaan zonder het oorspronkelijke tijdschema aan te passen en zonder dat op 
Europees niveau ernstig zou worden nagedacht, zou daarvan een verkeerd signaal voor de 
burgers van Europa kunnen uitgaan. Ook zou dat kunnen leiden tot afwijzingen van het 
grondwettelijk verdrag in andere lidstaten.

6. Aan de afwijzingen liggen vele uiteenlopende redenen ten grondslag, waarvan sommige 
wellicht niets met het verdrag te maken hebben. Het is daarom cruciaal om de inspanningen 
vooral te richten op de context van het debat, en dit toe te spitsen op het bereiken van een 
overeenkomst over de financiële vooruitzichten. Niettemin heeft al ruim de helft van alle 
lidstaten het verdrag op een door hen gekozen wijze geratificeerd en moeten de besluiten in 
die lidstaten evenveel gewicht in de schaal leggen als die van de lidstaten die "nee" hebben 
gestemd.

7. Het CvdR herhaalt dat het grote waarde hecht aan het grondwettelijk verdrag en aan de 
vooruitgang die hiermee wordt geboekt. Het grondwettelijk verdrag staat garant voor betere 
Europese governance, omdat de EU die hiermee wordt beoogd, aanzienlijk beter, eenvoudiger 
en transparanter zal kunnen functioneren dan op grond van de huidige verdragen mogelijk is.

8. Bij de verdieping van de discussie over de toekomst van de Europese Unie moeten de EU-
instellingen zich vooral richten op de voordelen die lidmaatschap en burgerschap in de 
praktijk voor de burgers (kunnen) opleveren.

9. Om het vertrouwen van de Europese burgers in het Europese project te herstellen, moeten de 
instellingen van de EU:

• niet langer wachten met het nemen van besluiten op die beleidsterreinen waar EU-optreden 
de Europese burgers een echte meerwaarde biedt;

• steeds meer decentraal te werk gaan, waarbij het subsidiariteitsbeginsel in acht genomen en 
gepromoot moet worden, en ook op subnationaal niveau moet worden toegepast;
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• het heft in handen nemen om duidelijk te maken dat een politieke unie de culturele en 
taalverscheidenheid niet ondermijnt;

• laten zien dat Europa de burger de kans geeft om zich in Europees verband op persoonlijk en 
beroepsgebied te ontplooien;

• een permanente interactieve dialoog met de burgers opstarten;
• de transparantie vergroten – met name door de werkzaamheden van de Raad toegankelijker 

te maken – om de burgers meer inzicht te bieden in de besluitvorming van de EU.

10. De instellingen moeten het subsidiariteitsbeginsel op alle fronten blijven promoten en moeten 
daarbij gebruikmaken van de voordelen die de grotere nabijheid van de regionale en lokale 
instanties de burger biedt.

11. De lidstaten dienen de politieke integratie van de EU, die voor de ontwikkeling van een 
uitgebreide Unie van essentieel belang is, te verdiepen. Tegelijkertijd moeten de oogmerken, 
de potentiële geografische grenzen en de langetermijndoelstellingen van het Europese 
integratieproces worden gedefinieerd; ook moet het EU-lidmaatschap respect voor de 
autonomie van democratische instanties op lokaal en regionaal niveau met zich meebrengen 
binnen het nationale grondwettelijke kader.

12. Politici op nationaal, regionaal en lokaal niveau moeten de verantwoordelijkheid nemen voor 
hun optreden op de terreinen waarop zij bevoegd zijn, en een einde maken aan de gewoonte 
om "Brussel" als zondebok te gebruiken. De Europese Unie heeft alleen kans van slagen als 
politici op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau hun taken met 
verantwoordelijkheidszin verdelen en als zij erkennen dat respect voor de instellingen een 
absoluut noodzakelijke voorwaarde is voor goed bestuur.

(b) Structuur van het debat

13. De EU-instellingen moeten de discussie aangaan met de burgers en gemeenschappen die zij 
vertegenwoordigen, uitgaande van de open benadering die geleid heeft tot het opstellen van 
het ontwerpverdrag door de Europese Conventie, waarin nationale parlementen, politieke 
partijen, lokale en regionale overheden, sociale partners en maatschappelijke organisaties 
waren vertegenwoordigd. In deze discussie moet voor de burgers verduidelijkt worden welke 
politieke, economische en sociale meerwaarde een Europese Unie heeft.

14. Als instelling die de lokale en regionale overheden in de EU vertegenwoordigt, ziet het CvdR 
voor zichzelf een actieve rol weggelegd bij de politieke en institutionele initiatieven die 
ontplooid worden tijdens de denkpauze die de staatshoofden en regeringsleiders hebben 
aangekondigd. In dit verband stelt het een routekaart2 voor om een werkelijk decentraal debat 
van de grond te krijgen.

  
2

zie bijlage
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15. Lokale en regionale overheden moeten de burgers betrekken bij en informeren over kwesties 
die in de discussie over de toekomst van de Europese Unie ter sprake zijn gebracht en die hen 
aangaan. Ook dienen zij beter uit te leggen hoe de Europese integratie werkt en wat er in de 
praktijk is bereikt. Dit moet gebeuren via een decentraal, d.w.z. op regionaal en lokaal niveau 
uitgevoerd voorlichtingsbeleid, omdat een discussie die louter op Europees niveau plaatsvindt 
een ver-van-mijn-bed-show voor de burgers zal blijven. Volgens het CvdR is er dan ook 
behoefte aan gestructureerd overleg over de grenzen heen, dat op nationaal, regionaal en 
lokaal niveau wordt vormgegeven, waarbij ook zijn leden worden betrokken en dat op steun 
van de EU-instellingen kan rekenen.

16. Het CvdR wijst in dit verband nogmaals op de kenmerken van de bottom up-aanpak zoals die 
bij het CvdR wordt toegepast. Via zijn leden tracht het CvdR erachter te komen hoe de 
regionale en lokale overheden tegen het beleid en de instellingen van de EU aankijken, 
waaruit het vervolgens ten behoeve van de andere instellingen politieke conclusies en 
beleidsaanbevelingen distilleert.

17. De dialoog met de burgers mag niet tot eenmalige campagnes beperkt blijven en niet in 
details betreffende de werking van de instellingen blijven steken. Daarom dringt het CvdR er 
bij de EU op aan, informatie te verstrekken die voor de burgers van onmiddellijk praktisch 
nut is en die hen in staat stelt de kansen die de EU biedt, ook daadwerkelijk te kunnen gaan 
benutten.

18. De EU, de lidstaten en de regionale en lokale overheden dienen nieuwe, creatieve methoden 
voor interactie met de burgers in te voeren. Bij deze discussie moet gebruik worden gemaakt 
van moderne elektronische media (zoals bij het forum "Europa hört zu" in Oostenrijk en het 
"National forum on Europe" in Ierland) en moet ervoor worden gezorgd dat de boodschap 
toegankelijk is in de moedertaal van de burger, en niet alleen in selecte EU-talen. Verder rust 
op de EU-instellingen en de lidstaten tot op zekere hoogte de verantwoordelijkheid om 
feitelijk onjuiste beweringen over de EU, waar burgers met name via de media mee 
geconfronteerd kunnen worden, te weerleggen.

19. De lokale en regionale media, en met name de lokale pers, spelen in dit verband een cruciale 
rol, vooral ook omdat zij zaken voor de burgers op begrijpelijke wijze en in hun eigen taal 
kunnen uitleggen.

(c) Aandachtspunten

Algemeen

20. De bepalingen in het grondwettelijk verdrag betreffende de territoriale dimensie van de EU en 
de inspraak van de lokale en regionale overheden, zowel institutioneel - via het CvdR - als in 
meer algemene zin, vormen een belangrijke positieve ontwikkeling.
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21. De EU-instellingen wordt verzocht eraan mee te werken dat er in de EU, de lidstaten en bij de 
regionale en lokale overheden een echte "subsidiariteitscultuur" ontstaat. Zij moeten de in het 
grondwettelijk verdrag opgenomen beginselen van subsidiariteit en evenredigheid terstond 
toepassen als eenvoudige en doeltreffende middelen om de burgers te laten zien dat de EU, in 
het streven naar betere wetgeving, alleen ingrijpt als Europees optreden een duidelijke 
meerwaarde heeft.

22. Het CvdR zou graag zien dat in de tenuitvoerlegging van het beleid en de wetgeving van de 
EU plaats wordt ingeruimd voor het "nabijheidsbeginsel". Hiermee zou duidelijk worden 
aangetoond dat de bereidheid bestaat om onverwijld in te gaan op de roep van de burgers om 
tot meer transparante werkwijzen over te gaan. In dit verband kan bijv. de invoering van een 
nieuw rechtsinstrument ter vereenvoudiging van interregionale en grensoverschrijdende 
samenwerking, met inbegrip van economische en sociale samenwerking, worden opgevat als 
een helder signaal dat Europa de afstand tot de burger wil verkleinen.

23. Het zou goed zijn als deze elementen een plaats kregen in het verdrag, maar vele acties en 
verplichtingen die uit deze bepalingen voortvloeien kunnen nu al in het optreden van de 
Gemeenschap worden ingepast. Zo zou in effectbeoordelingen ook gekeken kunnen worden 
naar de financiële en administratieve gevolgen die nieuwe EU-wetgeving heeft voor lokale en 
regionale overheden.

24. Wat goed bestuur betreft, is het CvdR vooral ingenomen met onderstaande elementen uit het 
verdrag (tijdens de denkpauze moet ervoor gezorgd worden dat zij behouden blijven en dat er 
in de praktijk werk van wordt gemaakt):

• erkenning van de rol van lokale en regionale overheden bij het besturen van de EU; 
• beter overleg voordat wetgevingsvoorstellen worden gepubliceerd;
• rekening houden met de financiële en administratieve lasten die op het bord van lokale en 

regionale overheden terechtkomen;
• verruiming van de definitie van subsidiariteit, die ook de lokale en regionale bestuurslaag 

omvat;
• erkenning van de culturele en taalverscheidenheid als een bron van rijkdom die 

bescherming verdient, en van samenwerking en integratie als grondbeginselen van de EU;
• vergroting van de rol van het Comité van de Regio's, met name door het CvdR het recht te 

geven naar het Europese Hof van Justitie te stappen om zijn eigen prerogatieven te 
vrijwaren of schendingen van het subsidiariteitsbeginsel aan de kaak te stellen;

• verwijzing naar vertegenwoordigende organisaties (bijv. van lokale of regionale 
overheden).
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Specifieke onderwerpen voor het debat

25. Het CvdR acht het van kapitaal belang dat de EU over toereikende middelen beschikt om zich 
van haar taken te kunnen kwijten, en bevestigt zijn steun aan de Commissievoorstellen inzake 
de financiële vooruitzichten voor de periode 2007-2013.

26. Het is nu tijd om te gaan nadenken over de vraag op welke wijze de EU op lange termijn moet 
worden gefinancierd en om de democratische controle op de begroting door het Europees 
Parlement te versterken.

27. Het CvdR wijst de lidstaten erop dat het cohesiebeleid een terrein is waarop EU-optreden 
sinds jaar en dag een duidelijk bewezen meerwaarde heeft. Door de zichtbaarheid van 
cohesiemaatregelen kunnen de burgers dagelijks appreciëren dat het werk van de EU in de 
praktijk effect sorteert. Het cohesiebeleid, dat ten grondslag ligt aan de Europese solidariteit, 
maakt dat het Europees sociaal model zich onderscheidt van andere voorbeelden van 
transnationale integratie.

28. Het CvdR herhaalt zijn steun voor het partnerschap voor groei en werkgelegenheid 
(Lissabonstrategie) omdat hiermee voor een evenwicht kan worden gezorgd tussen 
economische doelstellingen, duurzame ontwikkeling en de modernisering en vooruitgang van 
het Europees sociaal model.

29. Opvoering van het concurrentievermogen van de EU impliceert ook dat de burgers van 
Europa moeten worden geholpen om hun talenten en creativiteit over de nationale grenzen 
heen te ontplooien. De meerwaarde van een pluriculturele EU zal ongetwijfeld veel 
tastbaarder worden als de Europeanen beginnen te ervaren dat zij daadwerkelijk in een 
Europese maatschappijcontext leven. Teneinde het concurrentievermogen te vergroten en de 
burgers voor het Europese project warm te maken, moet de EU ermee doorgaan om het vrije 
personenverkeer te vergemakkelijken en de mobiliteit binnen de EU te bevorderen.

30. Het CvdR steunt de EU-strategie voor duurzame ontwikkeling en onderstreept met name dat 
de activiteiten en de financiële steun van de EU ter verbetering van het milieu een aanjagend 
effect moeten hebben op nationaal, regionaal of lokaal niveau.

31. Het CvdR wijst er nog eens op dat het Europees burgerschap een uniek onderdeel vormt van 
de Europese identiteit en niet in de plaats komt van het burgerschap van een lidstaat.

32. Het CvdR pleit voor veel meer investeringen en samenwerking op het gebied van onderwijs 
(inclusief kansen op levenslang leren voor alle burgers), onderzoek en innovatie op Europees 
en nationaal niveau, omdat dit het beste middel is om meer en betere banen voor de burgers 
van Europa te creëren en om de mondiale concurrentie het hoofd te kunnen bieden.
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33. Om beter te kunnen uitleggen waar Europa voor staat en wat het doet, moeten nationale, 
regionale en lokale overheden verder werken aan bewustwording, bijv. door de invoering van 
specifieke lessen op scholen, door in het onderwijsprogramma een Europese dimensie in te 
bouwen, door volwasseneneducatie, en door leerkrachten gericht op te leiden.

34. Bovendien moet ernaar worden gestreefd om lokale en regionale ambtenaren, die dagelijks 
worden geconfronteerd met regels en voorschriften, een positiever beeld van Europa te geven.

(d) Evaluatie

35. Met het oog op de evaluatie van de uitkomsten van het debat in de denkpauze, dienen de EU-
instellingen en de lidstaten het oor bij de burgers te luisteren te leggen.

36. Tijdens deze denkpauze zullen er ongetwijfeld verschillende scenario's ter sprake komen. Het 
CvdR is er echter geen voorstander van om het grondwettelijk verdrag af te blazen en verder 
te gaan met het Verdrag van Nice, maar pleit ervoor om op basis van consensus toe te werken 
naar ratificatie tegen 2009. 

37. Het CvdR wil actief aan de herstart van het grondwettelijk proces deelnemen en het Europees 
Parlement graag terzijde staan om een succesvolle afloop mogelijk te maken.

Brussel, 13 oktober 2005

De voorzitter
van het

Comité van de Regio's

P. STRAUB

De secretaris-generaal
van het

Comité van de Regio's

G. STAHL

*

*          *
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BIJLAGE

Voorstel voor een routekaart van het CvdR ten behoeve van een decentraal debat tijdens de 
denkpauze

Uitgangspunten

• In de denkpauze moet op actieve en dynamische wijze van gedachten worden gewisseld en 
moeten de Europese instellingen de boer op om de aanzet te geven tot een gestructureerd en 
decentraal debat van hoge kwaliteit over Europa waarin de onderwerpen aan bod komen die er 
voor de mensen echt toe doen.

• Het debat zou niet zozeer moeten gaan over de wijze waarop het grondwettelijk verdrag wordt 
geratificeerd, als wel over governance. Het zou moeten worden gebaseerd op het 
"nabijheidsbeginsel" en daarom in de Europese regio's en steden en niet in Brussel moeten 
worden gevoerd. In plaats van over het grondwettelijk verdrag zelf zou er gediscussieerd moeten 
worden over de meerwaarde, de fundamentele waarden en het beleid van de EU en over de vraag 
waar we met de Unie naar toe willen.

• De uitvoerende en wetgevende instellingen op lokaal en regionaal niveau zouden zich proactief 
moeten opstellen en ten volle betrokken moeten worden bij het debat over de toekomst van de 
Unie, en hun verantwoordelijkheid ten opzichte van de burgers moeten opnemen.

• Mogelijke onderwerpen voor het debat: rol en belang van de grondrechten zoals verankerd in het 
handvest dat in het grondwettelijk verdrag is opgenomen, het Europees sociaal model, solidariteit, 
subsidiariteit en evenredigheid, de interne markt, concurrentievermogen, groei en 
werkgelegenheid, milieu, duurzame ontwikkeling, energiebeleid, dienstverlening en de 
financiering daarvan, de economische aspecten van de Economische en Monetaire Unie, de 
gevolgen van de mondialisering voor het MKB, rechten en vrijheden en het met het Europees 
burgerschap samenhangende gevoel "erbij te horen", de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, 
uitbreiding vis-à-vis verdieping, en het beleid inzake onderwijs, onderzoek en innovatie. Bij het 
bespreken van deze thema's dient rekening te worden gehouden met de concrete situatie op lokaal 
en regionaal niveau.

• Het CvdR wil in samenwerking met het Europees Parlement een proactieve rol spelen; 
Europarlementsleden en lokale en regionale gekozen bestuurders moeten eendrachtig het heft in 
handen nemen om tijdens de denkpauze tot de democratische discussie over het beleid bij te 
dragen.

• Om de voorgestelde maatregelen adequaat en doeltreffend ten uitvoer te kunnen leggen, zou het 
CvdR gaarne meer financiële middelen krijgen. Nog liever zou het hiervoor vanaf 2006 de 
beschikking willen hebben over een nieuwe begrotingslijn.
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Voorgestelde maatregelen voor de periode 2006-2009

• In alle lidstaten zouden er gelijktijdig "platforms voor Europa" moeten worden opgezet waar 
burgers zich in alle openheid kunnen informeren en vrijelijk van gedachten kunnen wisselen over 
de waarden, doelstellingen en grenzen van Europa:
• 1e fase (oktober 2005 – maart 2006): oprichting van regionale comités samengesteld uit 

"ambassadeurs" van de lokale en regionale overheden, met inbreng van hun leden en 
netwerken, politieke partijen, leden van regionale en nationale parlementen, lokale en 
regionale media, het maatschappelijk middenveld en betrokkenen uit sociale en 
onderwijskringen, teneinde de bewustwording bij de burgers en met name jongeren te 
vergroten en het Europese beleid beter in de verf te zetten;

• 2e fase (januari 2006 – juni 2009): organisatie van plaatselijke openbare bijeenkomsten over 
de in kaart gebrachte problemen, met deelname van leden van het CvdR en het Europees 
Parlement;

• definiëring van doelgroepen: lokale en regionale overheden, journalisten, leraren, 
jongeren, enz.;

• vaststelling, in samenwerking met het Europees Parlement en met hulp van de 
media, van de problemen die de burgers het belangrijkst vinden, via openbare 
bijeenkomsten waar zij hun problemen en zorgen kunnen uiten;

• terbeschikkingstelling van diverse communicatiemiddelen aan de leden van het 
CvdR;

• berichtgeving in lokale en nationale media;
• gebruikmaking van online discussiefora en creatie van virtuele regionale fora;
• publicatie van voorlichtingsmateriaal;

• 3e fase (vanaf januari 2007): evaluatie en verwerking van de uitkomsten van de in Europese 
steden en regio's gehouden discussies;

• invoering van jaarlijks door het CvdR in Brussel te houden seminars voor lokale en regionale 
media, in samenwerking met andere EU-instellingen en met financiële ondersteuning van de 
Commissie. Eerste seminar gepland voor 2006;

• opstellen - in samenwerking met de Brusselse vertegenwoordigingen van lokale en regionale 
overheden en de eenheid Pers en communicatie van het CvdR - van een studie over de 
voorlichting aan en de contacten met lokale en regionale media. Dit thema kan de rode draad 
worden van de Open Days 2006;

• opstellen van een specifieke, voor het grote publiek bestemde brochure over de meerwaarde van 
Europees optreden en de betekenis daarvan voor de Europese burger. Deze brochure moet door 
de leden van het CvdR worden gepresenteerd en zou de aandacht van de burger moeten trekken 
door zijn vernieuwende aanpak, informatieve inhoud en heldere en begrijpelijke taal;

• lancering van een bewustwordingscampagne voor de Europese burgers, vooral gericht op 
jongeren die in 2009 voor het eerst gaan stemmen en die derhalve de Europese burgers van 
morgen zijn.

_____________


