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VÝBOR REGIÓNOV,

SO ZRETEĽOM NA rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 6. septembra 2005 požiadať podľa 
článku 265 zmluvy o založení Európskeho spoločenstva výbor o vypracovanie stanoviska, 

SO ZRETEĽOM NA rozhodnutie svojho predsedu z 27. júla 2005 menovať podľa článku 40 ods. 2 
vnútorného poriadku pána Franza Schausbergera, zástupcu spolkovej krajiny Salzburg (AT-EĽS) 
a lorda Tope, predstaviteľa regiónu Veľký Londýn (UK/ALDE), za hlavných spravodajcov tohto 
stanoviska,

SO ZRETEĽOM NA Zmluvu o Ústave pre Európu podpísanú hlavami štátov a predsedami vlád 29. 
októbra 2004 (CIG 87/04 rev. 1, CIG 87/04 Add 1 rev. 1, CIG 87/04 Add 2 rev. 1),

SO ZRETEĽOM NA svoje stanovisko zo 17. novembra 2004 na tému Zmluva o Ústave pre Európu 
(CoR 354/2003 v konečnom znení1),

SO ZRETEĽOM NA svoju správu zo 6. novembra 2001 na tému Blízkosť k občanom (CdR 
436/2000 v konečnom znení),

prijal na svojom 61. plenárnom zasadnutí 12. a 13. októbra 2005 (schôdza z 13. októbra 
2005) nasledujúce stanovisko:

*

*         *

NÁZORY A ODPORÚČANIA VÝBORU REGIÓNOV

Výbor regiónov

a) Kontext

1. je presvedčený, že pre zaručenie mieru, slobody a prosperity je nevyhnutná politicky silná 
a demokratická Európska únia, silné európske vedenie a užšia spolupráca medzi inštitúciami s 
cieľom obnoviť európsky projekt;

2. vyjadruje znepokojenie, že príliš dlhé obdobie premýšľania môže poškodiť obraz EÚ 
a vyzýva všetky inštitúcie, aby pracovali na záchrane a obnovení podstaty európskeho ideálu 
a projektu európskej integrácie;

  
1 Ú. v. EÚ C 71, 22.3.2005, s. 1.
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3. je toho názoru, že je vhodné využiť toto obdobie premýšľania na analýzu postojov občanov 
jednotlivých členských štátov k Európskej únii a že toto obdobie je príležitosťou na 
upevnenie základných cieľov, hodnôt a princípov EÚ, ako napríklad solidarity, efektívnosti, 
transparentnosti a spolupráce, založených na podpore jej občanov;

4. pripomína dôležitosť základných práv EÚ obsiahnutých v charte, ktorá tvorí súčasť Zmluvy 
o Ústave pre Európu;

5. je presvedčený, že Európska únia by mala brať vážne výsledky francúzskeho a holandského 
referenda a aj by to mala navonok ukázať; domnieva sa, že pokračovanie procesu ratifikácie 
Zmluvy o Ústave bez zmien pôvodne stanoveného časového plánu a bez vážnej úvahy na 
celoeurópskej úrovni by vyslalo negatívny signál pre európskych občanov a mohlo by 
vyvolať odmietnutie v ďalších členských štátoch;

6. je si vedomý aj skutočnosti, že dôvody na odmietnutie sú početné a rôznorodé a v niektorých 
prípadoch možno ani nie sú reakciou na Zmluvu samotnú. Považuje preto za prvoradé 
sústrediť úsilie predovšetkým na kontext diskusie a zamerať sa na dosiahnutie dohody 
v otázke finančných vyhliadok; pripomína však, že viac než polovica členských štátov už 
Zmluvu o Ústave ratifikovala podľa nimi zvolenej metódy, a rozhodnutie týchto členských 
štátov musí byť zohľadnené rovnako ako rozhodnutie tých, ktoré hlasovali proti;

7. potvrdzuje preto opäť svoju podporu Zmluve o Ústave a vyzdvihuje jej prednosti, ktoré 
zaručujú lepšie európske riadenie, a to prostredníctvom omnoho lepšieho fungovania, 
jednoduchosti a transparentnosti EÚ v porovnaní s existujúcimi zmluvami;

8. je toho názoru, že v šírení diskusie o budúcnosti Európskej únie by sa mali jej inštitúcie 
zamerať na skutočné i potenciálne praktické výhody, ktoré členstvo v Únii a občianstvo EÚ 
prinášajú občanom;

9. so zámerom znovu vybudovať dôveru občanov EÚ európskemu projektu vyzýva vlády 
členských štátov a ostatné inštitúcie EÚ: 

• aby rýchle prijali rozhodnutia, ktoré doteraz odkladali, a to v oblastiach, v ktorých je Únia 
skutočným prínosom pre európskych občanov;

• aby začali pracovať v omnoho decentralizovanejšej podobe než doteraz, rešpektujúc 
a podporujúc princíp subsidiarity, ktorý by mal byť uplatňovaný nielen na úrovni štátu, ale aj 
na nižších úrovniach;

• aby proaktívne ukázali, že politická únia nepoškodzuje európsku kultúrnu a jazykovú
rozmanitosť; 

• aby ukázali, že Európa poskytne svojim občanom príležitosť na rozvoj ich osobných 
a profesionálnych skúseností na európskej úrovni;

• aby zaviedli trvalý obojstranný dialóg s európskymi občanmi;
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• aby rozvíjali kultúru zvýšenej transparentnosti, najmä lepším sprístupnením činnosti Rady, 
aby občania mohli lepšie porozumieť rozhodovaciemu procesu EÚ;

10. vyzýva členské štáty, aby naďalej rozvíjali svoje úsilie v snahe podporiť princíp subsidiarity 
vo všetkých oblastiach a aby využívali všetky výhody, ktoré väčšia blízkosť regionálnych a 
miestnych inštitúcii ponúka občanom;

11. vyzýva členské štáty, aby prehĺbili politickú integráciu EÚ, ktorá tvorí hlavný základ pre 
rozvoj rozšírenej Únie a definovali ciele, potenciálne geografické hranice a dlhodobé ciele 
integračného procesu v Európskej únii, zatiaľ čo členstvo v EÚ bude znamenať rešpektovanie 
miestnej a regionálnej demokratickej samosprávy v ústavnom rámci každej krajiny;

12. vyzýva politikov členských štátov, aj politikov v orgánoch miestnej a regionálnej správy, aby 
prevzali zodpovednosť za svoje konanie v tých oblastiach, ktoré spadajú pod ich 
kompetenciu, a aby upustili od bežného zvyku robiť z Bruselu „obetného baránka“. 
Zdôrazňuje, že Európska únia môže uspieť jedine vtedy, ak si politici na európskej, štátnej, 
regionálnej a miestnej úrovni zodpovedne rozdelia úlohy a uznajú, že rešpekt voči inštitúciám 
je veľmi dôležitý pre dosiahnutie úspechu, pretože je nevyhnutným predpokladom dobrého 
riadenia;

b) Štruktúra diskusie

13. domnieva sa, že je nevyhnutné, aby inštitúcie EÚ zapojili do diskusie ľudí a spoločenstvá, 
ktoré zastupujú, čím vyjadria, že zaujali otvorený postoj k návrhu Zmluvy prostredníctvom 
dohovoru, ktorého sa zúčastnili zástupcovia národných parlamentov, politických strán, 
miestnej a regionálnej vlády, občianskej spoločnosti, ako aj sociálni partneri. V tejto diskusii 
sa musí občanom ozrejmiť politická, hospodárska a sociálna pridaná hodnota Európskej únie;

14. je toho názoru, že vo svojej funkcii zástupcu miestnych a regionálnych orgánov v Európskej 
únii musí zohrať aktívnu úlohu v politických a inštitucionálnych aktivitách počas obdobia 
určeného na premýšľanie vyhláseného hlavami štátov a vlád. V tejto súvislosti navrhuje 
cestovnú mapu2, ktorá by umožnila rozprúdiť skutočnú decentralizovanú diskusiu;

15. vyzýva miestnu a regionálnu správu, aby informovala obce o diskusii o budúcnosti Európskej 
únie, aj ich do tej diskusie zapojila, a aby lepšie vysvetlila procesy a praktické úspechy 
európskej integrácie prostredníctvom decentralizovanej regionálnej a miestnej informačnej 
politiky, pretože je presvedčený, že diskusia vedená výlučne na európskej úrovni by sa 
nedostala k širokej verejnosti. Preto vyžaduje štruktúrovanú diskusiu s nadnárodnými 
prvkami vedenú na národnej, regionálnej a miestnej úrovni so zapojením svojich členov 
a podporovanú inštitúciami EÚ;

  
2

Príloha
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16. okrem toho znovu potvrdzuje svoj prístup zdola nahor, ktorý je preň charakteristický, 
a zaväzuje sa prostredníctvom svojich členov získavať a podporovať žiadosti 
od regionálnych a miestnych orgánov, týkajúce sa politiky a inštitúcií Spoločenstva, 
a presadzovať ich zavádzanie, najmä pokiaľ ide o politickú analýzu a inovačné návrhy, 
do európskych inštitúcií;

17. odporúča, aby sa dialóg s občanmi neobmedzoval na jednostranné kampane a nezameriaval 
na konkrétnu prácu jednotlivých inštitúcií. Preto vyzýva Úniu, aby sa sústredila na také 
šírenie informácií, ktoré priamo prospeje občanom a ktoré im umožní využívať príležťitosti, 
ktoré im EÚ poskytuje;

18. vyzýva európske inštitúcie, členské štáty a regionálne i miestne orgány, aby zaviedli nové 
a tvorivé spôsoby vzájomných kontaktov s občanmi na základnej úrovni, pričom využijú na 
diskusiu moderné elektronické médiá (napr. „Európa počúva“ v Rakúsku a „Národné fórum 
o Európe“ v Írsku), a aby zabezpečili prístupnosť tohto posolstva v zvolených jazykoch EÚ. 
Okrem toho je na členských štátoch aj istá zodpovednosť, aby čelili vecne nesprávnym 
výrokom o Európskej únii, ktoré sa niekedy občanom predkladajú najmä prostredníctvom 
médií;

19. uznáva v tejto súvislosti rozhodujúcu úlohu miestnych a regionálnych médií, najmä miestnej 
tlače, hlavne preto, že dokážu laickým spôsobom a v miestnom jazyku komunikovať 
s občanmi;

c) Témy na zamyslenie

Všeobecný rámec

20. domnieva sa, že ustanovenia Zmluvy o Ústave, týkajúce sa konsolidácie územného rozmeru 
Únie a zapojenia miestnych a regionálnych orgánov, tak prostredníctvom VR, ako aj 
všeobecne, znamenajú dôležitý a pozitívny vývoj;

21. vyzýva inštitúcie EÚ, aby pomáhali v Únii, jej členských štátoch a ich regionálnych 
a miestnych orgánoch rozvíjať skutočnú „kultúru subsidiarity“ a bezodkladne uplatňovali 
princípy subsidiarity a proporcionality ustanovené v Zmluve o ústave ako jednoduchý 
a efektívny spôsob na to, ako ukázať občanom, že Únia bude fungovať iba vtedy, ak bude 
jasný prínos v otázke lepšej legislatívy;

22. žiada o používanie pojmu „blízkosť (proximita)“ pri uplatňovaní politiky a práva EÚ, pretože 
toto by bol viditeľný znak vôle zavádzať postupy pre väčšiu transparentnosť a okamžite 
reagovať na potreby občanov. V tejto súvislosti možno vidieť napríklad aj zavedenie nového 
právneho nástroja uľahčujúceho medziregionálnu a cezhraničnú spoluprácu vrátane 
hospodárskej a sociálnej spolupráce ako jasný signál smerom k Európe bližšej občanom;
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23. zdôrazňuje, že vzhľadom k tomu, že by bolo žiaduce, aby tieto prvky mali miesto v Zmluve, 
je možné mnohé z akcií a záväzkov vychádzajúcich z týchto ustanovení ihneď integrovať 
do aktivít Spoločenstva, napríklad rozšírenie hodnotení dosahu v takom zmysle, aby zahŕňali 
aj finančný a administratívny dosah nového práva EÚ na miestne a regionálne orgány;

24. víta najmä nasledujúce body Zmluvy ako základ dobrého riadenia a vyjadruje želanie 
zabezpečiť, aby sa počas obdobia premýšľania dostalo plnej pozornosti ich ochrane 
a implementácii:

• uznanie úlohy miestnych a regionálnych orgánov v riadení EÚ; 
• lepšia konzultácia pred uverejnením právnych návrhov; 
• je potrebné venovať pozornosť finančnému a administratívnemu bremenu, ktoré zaťažuje 

miestne a regionálne orgány; 
• širšia definícia subsidiarity kvôli zahrnutiu miestnej a regionálnej správy;
• uznanie kultúrnej a jazykovej rozmanitosti ako zdroja bohatstva, ktoré je potrebné uchovať 

spolu so základným princípom spolupráce a integrácie;
• posilnenie úlohy Výboru regiónov, najmä zavedenie práva odvolať sa pred Európskym 

súdnym dvorom pokiaľ ide o jeho privilégiá alebo o porušenie princípu subsidiarity;
• konzultovanie so zastupiteľskými združeniami (napr. miestnej alebo regionálnej vlády); 

Aktuálne otázky do diskusie

25. domnieva sa, že je životne dôležité, aby EÚ mala vhodnú výšku zdrojov pre splnenie 
pridelených úloh. Pripomína svoju podporu návrhom Európskej komisie pre finančný výhľad 
na obdobie 2007 – 13;

26. domnieva sa, že teraz je vhodný čas na začatie premýšľania o základe pre financovanie 
rozpočtu EÚ z dlhodobého hľadiska a na posilnenie demokratickej kontroly rozpočtu 
prostredníctvom Európskeho parlamentu;

27. pripomína členským štátom, že kohézna politika je jednou z oblastí, kde EÚ oddávna 
demonštrovala svoj skutočný prínos. Viditeľnosť tohto prínosu umožňuje občanom, aby si 
každodenne uvedomovali praktickú a pozitívnu činnosť EÚ. Tento prínos reprezentuje základ 
európskej solidarity a tým odlišuje európsky spoločenský model od iných príkladov 
nadnárodnej integrácie;

28. znovu pripomína svoju podporu Partnerstvu pre rast a pracovné miesta (Lisabonská 
stratégia) ako vyváženému prístupu pre dosiahnutie hospodárskych cieľov, trvalo 
udržateľného rozvoja, modernizácie a pokroku európskeho spoločenského modelu;

29. domnieva sa, že posilnenie konkurencieschopnosti EÚ si vyžaduje aj napomáhať občanom 
Európy rozvíjať ich talent a kreativitu aj za hranice jednotlivých štátov. Ďalej verí, že hodnota 
kultúrne diverzifikovanej Európskej únie bude pre Európanov hmatateľnejšia, keď začnú mať 
skúsenosti so životom v európskom kontexte. Preto zdôrazňuje, s ohľadom na posilnenie 
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konkurencieschopnosti a spojenie občanov s európskym projektom, potrebu vyhradenia 
dostatočných zdrojov pre EÚ, aby bolo naďalej možné uľahčovať voľný pohyb osôb 
a podporovať väčšiu mobilitu v rámci EÚ;

30. schvaľuje svoju podporu stratégii EÚ pre trvalo udržateľný rozvoj a zdôrazňuje najmä to, že 
kroky a financovanie Spoločenstva pre zlepšenie životného prostredia by mali mať účinok na 
národnej, regionálnej a miestnej úrovni;

31. pripomína jedinečný charakter európskeho občianstva ako prvku identity, ktorý nenahrádza 
štátne občianstvo;

32. vyžaduje omnoho viac investícií do vzdelávania (vrátane príležitostí pre celoživotné 
vzdelávanie všetkých občanov), výskumu a inovácie a spoluprácu v tejto oblasti na európskej 
úrovni aj na úrovni jednotlivých štátov, pretože toto je najlepší prostriedok na vytvorenie 
viacerých a lepších pracovných miest pre európskych občanov a na posilnenie európskej 
konkurencieschopnosti v svetovej ekonomike;

33. je presvedčený o tom, že s cieľom lepšie vysvetľovať Európu a jej politiku by štátne, 
regionálne a miestne orgány mali uplatňovať vzdelávacie aktivity, napríklad otvárať špeciálne 
kurzy v školách, zavádzať európsku dimenziu do učebných osnov škôl, pri vzdelávaní 
dospelých a odbornej príprave učiteľov;

34. okrem toho je tiež presvedčený, že je nevyhnutné šíriť pozitívnu európsku kultúru medzi 
miestnymi a regionálnymi úradníkmi, ktorí sa musia vo svojej každodennej práci zaoberať 
rozličnými nariadeniami;

d) Zhodnotenie

35. vyzýva inštitúcie EÚ a členské štáty, aby počúvali občanov s cieľom zhodnotiť výsledky 
diskusie počas obdobia premýšľania;

36. je si vedomý toho, že je pravdepodobné, že počas obdobia premýšľania sa bude diskutovať 
o rozličných scenároch, ale je proti zrieknutiu sa Zmluvy o Ústave v prospech Zmluvy z Nice 
a dožaduje sa konsenzuálneho prístupu s cieľom ratifikácie Zmluvy do roku 2009;

37. vyjadruje želanie aktívne sa podieľať na opätovnom začatí procesu v súvislosti s Ústavou 
a ponúka podporu Európskemu parlamentu pri jeho úsilí o zabezpečenie úspešného výsledku.
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V Bruseli 13. októbra 2005

Predseda 
Výboru regiónov

Peter Straub

Generálny tajomník
Výboru regiónov

Gerhard Stahl

________________
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PRÍLOHA

Návrh cestovnej mapy VR na podporu decentralizovanej diskusie počas obdobia 
premýšľania

Orientačné body

• Obdobie premýšľania by malo predstavovať aktívnu a dynamickú fázu dialógu, počas ktorej by 
európske inštitúcie pôsobili priamo medzi obyvateľstvom s cieľom podporiť štruktúrovanú, 
decentralizovanú a kvalitnú diskusiu o Európe zameranú na otázky, ktoré sa najviac dotýkajú 
obyčajných Európanov. 

• Diskusia by mala byť zameraná viac na riadenie než na mechanizmus ratifikačného procesu, mala 
by vychádzať z koncepcie blízkosti k občanovi a mala by prebiehať skôr na úrovni miestnych 
a regionálnych orgánov než v Bruseli a predmetom diskusie by mal byť skôr účel a pridaná 
hodnota EÚ, jej základné hodnoty a postupy, než Zmluva o Ústave.

• Miestne a regionálne združenia a výkonné orgány by sa mali inštitucionálnym a proaktívnym 
spôsobom plne zapojiť do diskusie o budúcnosti Európy prevzatím svojich povinností voči 
občanom.

• Do diskusie by mohli byť zahrnuté nasledujúce otázky: význam a dôležitosť základných práv ako 
napr. práv obsiahnutých v charte tvoriacej súčasť Zmluvy o Ústave pre Európu, európsky sociálny 
model, solidarita, subsidiarita a proporcionalita, jednotný trh, konkurencieschopnosť, rast 
a zamestnanosť, životné prostredie, trvalo udržateľný rozvoj, energetická politika, verejné služby 
a ich financovanie, ekonomické aspekty hospodárskej a menovej únie, úlohy vyplývajúce 
z globalizácie pre malé a stredné podniky, práva a slobody, ako aj pocit príslušnosti k EÚ, priestor 
bezpečnosti, slobody a spravodlivosti, rozširovanie verzus užšia integrácia, politika vzdelávania, 
výskumu a inovácií. Okrem toho by bolo vhodné, aby sa prediskutovávané témy prispôsobili 
konkrétnym situáciám jednotlivých miestnych a regionálnych samospráv.

• VR si v tejto oblasti želá zaujať proaktívny postoj spolu s Európskym parlamentom; poslanci EP 
a volení miestni a regionálni zástupcovia by sa mali spoločne zmobilizovať, aby sa mohli spolu 
podieľať na politickej a demokratickej diskusii počas obdobia premýšľania.  

• VR by rád získal dodatočné finančné prostriedky na účinnú a vhodnú implementáciu 
navrhovaných opatrení a od roku 2006 možno dokonca na vytvorenie novej rozpočtovej položky 
na tento účel. 

Plánované činnosti na obdobie 2006-2009 

• Súbežné vytvorenie „platforiem pre Európu“ vo všetkých členských štátoch, ktoré by 
predstavovali otvorený priestor na poskytovanie informácií a na diskusiu o Európe, jej hodnotách, 
cieľoch a hraniciach:
• 1. fáza (október 2005 – marec 2006): vytvorenie štruktúry regionálnych výborov, ktoré by 

združovali „vyslancov“ miestnych a regionálnych samospráv spolu so sieťou ich členov, 
politickými stranami, regionálnymi poslancami a členmi národných zhromaždení, miestne 
a regionálne médiá, občiansku spoločnosť, ako aj aktérov v sociálnej oblasti a oblasti 
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vzdelávania. Táto fáza by bola zameraná na zvyšovanie povedomia občanov a hlavne 
mládeže ako aj na zvýšenie významu európskej politiky. 

• 2. fáza (január 2006 – jún 2009): organizovanie verejných stretnutí s obyvateľstvom za účasti 
členov VR a poslancov EP, ktoré  by sa zamerali na konkrétne témy: 
• Určenie cieľových skupín: miestna a regionálna správa, novinári, učitelia, mládež 

atď.; 
• Zistenie, ktoré problémy občania považujú za najvážnejšie, prostredníctvom 

verejných stretnutí v spolupráci s EP a s pomocou médií; 
• Príprava viacerých komunikačných nástrojov pre členov VR; 
• Komunikácia s miestnymi a národnými médiami;
• Využívanie elektronických diskusných platforiem a vytvorenie virtuálnych 

regionálnych fór; 
• Publikovanie informačných dokumentov.

• 3. fáza (od roku 2007): vyhodnotenie a zhrnutie výsledkov diskusií zorganizovaných 
v európskych mestách a regiónoch. 

• Usporadúvanie stretnutí s miestnymi a regionálnymi médiami, ktoré by organizoval VR 
každoročne v Bruseli v spolupráci s ostatnými európskymi inštitúciami a s finančnou podporou 
Európskej komisie. Prvé stretnutie sa plánuje na rok 2006. 

• Vypracovanie štúdie o informačných činnostiach a vzťahoch s miestnymi a regionálnymi 
médiami v spolupráci s miestnymi a regionálnymi zastúpeniami v Bruseli a s oddelením pre tlač 
a komunikáciu. Táto téma by sa mohla stať hlavnou témou Dní otvorených dverí Výboru 
regiónov 2006.

• Vypracovanie brožúry zameranej na pridanú hodnotu činností Spoločenstva a ich význam pre 
európskych občanov, ktorá by bola distribuovaná v širokom rozsahu a prezentovali by ju členovia 
VR. Išlo by o publikáciu založenú na novej pedagogickej koncepcii, ktorá by bola zrozumiteľná a 
vzbudila by záujem občanov.

• Rozvinutie stratégie na zvyšovanie povedomia európskych občanov, zameranej hlavne na mládež, 
t.j. európskych občanov budúcnosti, ktorí sa po prvýkrát zúčastnia na voľbách v roku 2009.

_____________


