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REGIONKOMMITTÉN HAR AVGETT DETTA YTTRANDE
med beaktande av

Europaparlamentets beslut av den 6 september 2005 att i enlighet med artikel 265 fjärde stycket i EG-
fördraget rådfråga Regionkommittén i ärendet,

Regionkommitténs ordförandes beslut att i enlighet med artikel 40.2 i arbetsordningen utse 
Franz Schausberger, delstaten Salzburgs företrädare i Regionkommittén (AT–PPE), och 
Graham Tope, Greater London Authority (UK–ALDE), till huvudföredragande för yttrandet i detta 
ärende,

Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa som undertecknades av stats- och 
regeringscheferna i Rom den 29 oktober 2004 (CIG 87/04 rev. 1, CIG 87/04 add. 1 rev. 1 och add. 2 
rev. 1),

Regionkommitténs yttrande av den 17 november 2004 om Fördraget om upprättande av en 
konstitution för Europa (CdR 354/2003 fin1),

ReK:s rapport av den 6 november 2001 om "Närhetsfrågorna" (CdR 436/2000 fin).

Vid sin 61:a plenarsession den 12–13 oktober 2005 (sammanträdet den …) antog 
Regionkommittén följande yttrande:

*

*          *

REGIONKOMMITTÉNS SYNPUNKTER OCH REKOMMENDATIONER

a) Bakgrund

1. För att säkra fred, frihet och välstånd behövs det enligt Regionkommittén ett politiskt starkt 
och demokratiskt EU, ett kraftfullt europeiskt ledarskap och ett nära samarbete mellan EU-
institutionerna i syfte att återlansera det europeiska projektet.

2. Kommittén hyser farhågor för att en alltför lång period för eftertanke kan skada bilden av EU, 
och uppmanar alla EU-institutioner att arbeta för att återuppta och återlansera den djupare 
innebörden i det ideal och den plan som ligger bakom det europeiska integrationsprojektet.

  
1 EUT C 71, 22.3.2005, s. 1.
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3. ReK anser emellertid att det är lämpligt att se reflexionsperioden som ett tillfälle att analysera 
medborgarnas ståndpunkter beträffande Europeiska unionen, och som en möjlighet att 
konsolidera EU:s grundläggande mål, värden och principer, t.ex. solidaritet, effektivitet, insyn 
och samarbete, på grundval av medborgarnas stöd.

4. Kommittén vill i detta sammanhang påminna om betydelsen av de grundläggande
rättigheterna inom unionen i enlighet med den stadga som införlivats i det konstitutionella 
fördraget.

5. ReK anser att Europeiska unionen måste ta resultaten i den franska och den nederländska 
folkomröstningen på allvar och visa att den gör det. Att fortsätta processen för ratificering av 
det konstitutionella fördraget utan att ändra den ursprungliga tidsplanen och utan allvarliga 
diskussioner på europeisk nivå skulle enligt kommitténs åsikt vara detsamma som att ge 
Europas medborgare en negativ signal och att inbjuda till ytterligare avslag i 
medlemsstaterna.

6. Kommittén konstaterar dock att skälen till dessa avslag är många och varierade och i vissa fall 
kanske inte har med själva fördraget att göra. Kommittén anser därför att man i första hand 
bör koncentrera sig på diskussionens kontext och eftersträva enighet beträffande 
budgetplanen. Vi vill dock erinra om att mer än hälften av medlemsstaterna redan har 
ratificerat fördraget på det sätt de själva valt, och besluten i dessa medlemsstater måste väga 
lika tungt som de negativa folkomröstningsresultaten.

7. Kommittén bekräftar sitt engagemang för det konstitutionella fördraget och dess 
landvinningar, som innebär en garanti för bättre styresformer i EU tack vare de avsevärda 
förbättringarna som föreslås, jämfört med de gällande fördragen, i fråga om funktionssätt, 
enkelhet och insyn i EU.

8. Vi anser att institutionerna i den mer omfattande debatten om Europeiska unionens framtid 
bör fokusera på de aktuella och potentiella fördelar som medlemskap och medborgarskap i 
praktiken ger medborgarna.

9. I syfte att återskapa de europeiska medborgarnas förtroende för EU-projektet uppmanar vi 
EU-institutionerna att

• fatta beslut som är aktuella på de områden där EU-medborgarna tillförs ett verkligt mervärde,

• utforma sin verksamhet på ett mycket mer decentraliserat sätt, med respekt och incitament för 
subsidiaritetsprincipen,

• aktivt visa att en politisk union inte kommer att undergräva Europas kulturella och språkliga 
mångfald,

• visa att EU kommer att ge EU-medborgarna möjlighet att utveckla sina professionella och 
personliga erfarenheter på EU-nivå,
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• upprätta en ömsesidig dialog med Europas medborgare,

• utveckla en kultur av ökad öppenhet, framför allt genom att göra rådets arbete mer 
tillgängligt, så att medborgarna lättare kan förstå EU:s beslutsprocess.

10. Kommittén anser att man bör fullfölja arbetet med att främja tillämpningen av 
subsidiaritetsprincipen på samtliga områden och utnyttja de fördelar som den ökade närheten 
till de lokala och regionala myndigheterna innebär för medborgarna.

11. Kommittén uppmanar medlemsstaterna att fördjupa den politiska integrationen i EU, något 
som utgör en grundläggande förutsättning för att skapa en utvidgad union, samt att ange syfte, 
potentiella geografiska gränser och långsiktiga mål för EU:s integrationsprocess. EU-
medlemskap skall innebära respekt för det lokala och regionala självstyret inom varje stats 
konstitutionella ramar.

12. Vi uppmanar politiker på såväl medlemsstatsnivå som regional och lokal nivå att ta ansvar för 
sina handlingar inom de egna ansvarsområdena och att avhålla sig från den utbredda vanan att 
använda "Bryssel" som syndabock. Vi understryker att Europeiska unionen kan lyckas endast 
om politikerna på europeisk, nationell, regional och lokal nivå på ett ansvarsfullt sätt delar på
åliggandena och erkänner att institutionell respekt är av avgörande betydelse för framgång 
och en förutsättning för goda styresformer.

b) Debattens struktur

13. Regionkommittén anser att EU-institutionerna måste börja diskutera med de människor och 
samhällen som de företräder, och att de bör ha samma öppna inställning som rådde i 
konventet, där fördraget utarbetades av företrädare för nationella parlament, politiska partier, 
lokala och regionala myndigheter, det civila samhället och arbetsmarknadens parter. I 
samband med denna diskussion måste medborgarna få klart för sig det politiska, ekonomiska 
och sociala mervärde som en europeisk union kan ge. 

14. Kommittén anser att ReK i sin egenskap av institutionell företrädare för de lokala och 
regionala myndigheterna i Europeiska unionen måste spela en aktiv roll i de politiska och 
institutionella initiativen under den reflexionsperiod som stats- och regeringscheferna har 
inlett. Kommittén föreslår därför en färdplan2 för att inleda en verklig decentraliserad 
diskussion i egentlig mening.

15. ReK uppmanar de lokala och regionala myndigheterna att skapa engagemang och informera 
sina lokalsamhällen om de frågor som är av betydelse för dessa i debatten om Europeiska 
unionens framtid. De bör på ett bättre sätt förklara processerna i den europeiska integrationen 
och de praktiska resultaten av denna genom en decentraliserad informationspolicy med 
regional och lokal bas. Kommittén anser att man inte kan nå ut till den breda allmänheten om 

  
2 Se bilaga.
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debatten förs endast på europeisk nivå. Därför krävs strukturerade debatter med 
gränsöverskridande inslag på nationell, regional och lokal nivå, med deltagande av 
kommitténs ledamöter och med stöd av EU-institutionerna.

16. Kommittén vill för övrigt understryka att ReK präglas av arbetssättet nedifrån och upp, och 
åtar sig att genom sina ledamöter vända sig till och ta upp idéer från organ på regional och 
lokal nivå när det gäller gemenskapens politik och institutioner samt att överföra budskapet 
till EU-institutionerna, både vad avser politisk analys och innovativa förslag.

17. ReK rekommenderar att dialogen med medborgarna inte begränsas till enstaka kampanjer 
eller fokuseras på detaljer i institutionernas verksamhet. Därför uppmanas EU att fokusera på 
informationsförmedling som har direkt praktisk nytta för medborgarna och hjälper dem att 
utnyttja de möjligheter som EU erbjuder dem.

18. Kommittén uppmanar EU-institutionerna, medlemsstaterna och de regionala och lokala 
myndigheterna att skapa nya och kreativa metoder för interaktion med medborgarna på 
gräsrotsnivå och att i diskussionerna använda moderna elektroniska medier (t.ex. "Europa 
lyssnar" i Österrike och "Nationellt forum om Europa" i Irland) samt att se till att budskapet 
förmedlas på medborgarnas modersmål och inte bara på vissa utvalda EU-språk. Det vilar 
dessutom ett ansvar på institutionerna och medlemsstaterna att bemöta felaktiga fakta om EU 
som medborgarna kan konfronteras med, framför allt i media.

19. Kommittén konstaterar att lokala och regionala massmedia, och särskilt den lokala pressen, 
spelar en mycket viktig roll i detta sammanhang, inte minst för att de kan kommunicera direkt 
med medborgarna med enkla ord på medborgarnas eget språk.

c) Ämnen för reflexion

Allmänna ramar

20. Regionkommittén anser att bestämmelserna i det konstitutionella fördraget om EU:s 
territoriella dimension och de lokala och regionala myndigheternas medverkan, både 
institutionellt via ReK och mer generellt, utgör en viktig och positiv utveckling.

21. Kommittén uppmanar EU-institutionerna att hjälpa till att utveckla en verklig 
"subsidiaritetskultur" i EU, medlemsstaterna och inom de lokala och regionala myndigheterna 
och att omedelbart börja tillämpa den subsidiaritetsprincip och den proportionalitetsprincip 
som stadgas i det konstitutionella fördraget. Därigenom kan man på ett enkelt och effektivt 
sätt kan visa medborgarna att EU endast agerar på de områden där det finns ett tydligt 
mervärde samt att detta sker i enlighet med principen om bättre lagstiftning.
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22. Kommittén skulle vilja att "närhetsbegreppet" tillämpas i EU:s strategier och lagstiftning, 
eftersom detta tydligt skulle visa en vilja att införa öppnare förfaranden som en omedelbar 
reaktion på medborgarnas farhågor. I detta sammanhang skulle införandet av ett nytt rättsligt 
instrument som underlättar mellanregionalt och gränsöverskridande samarbete, inklusive 
samarbete i ekonomiska och sociala frågor, bland annat kunna betraktas som ett tydligt tecken 
på ett Europa närmare medborgarna.

23. Dessa komponenter borde ingå i det konstitutionella fördraget, men kommittén vill 
understryka att många av de åtgärder och skyldigheter som sammanhänger med dessa 
bestämmelser omedelbart skulle kunna integreras i gemenskapens verksamhet, t.ex. att 
utvidga konsekvensbedömningarna till att omfatta de ekonomiska och administrativa 
konsekvenserna av ny EU-lagstiftning för de lokala och regionala myndigheterna.

24. ReK har särskilt välkomnat följande punkter i fördraget som exempel på goda styresformer 
och skulle vilja försäkra sig om att man under reflexionsperioden verkligen ser till att de kan 
bibehållas och genomföras:

• Erkännande av de lokala och regionala myndigheternas roll i EU:s styresformer. 

• Förbättrat samråd innan lagstiftningsförslag offentliggörs. 

• Beaktande av de ekonomiska och administrativa bördor som läggs på de lokala och regionala 
myndigheterna. 

• Breddad definition av subsidiaritetsprincipen: de lokala och regionala myndigheterna skall 
omfattas.

• Erkännande av att den kulturella och språkliga mångfalden är en källa till välstånd som måste 
bevaras, samtidigt som de grundläggande principerna om samarbete och integration måste 
respekteras.

• Förstärkning av Regionkommitténs roll; framför allt skall ReK ges rätt att väcka talan inför 
EG-domstolen när det gäller kommitténs egna befogenheter och vid brott mot 
subsidiaritetsprincipen.

• Hänvisning till representativa sammanslutningar (t.ex. lokala och regionala myndigheter). 

Aktuella diskussionsfrågor

25. Regionkommittén anser att det är oerhört viktigt att EU har tillräckliga resurser för att 
genomföra de uppgifter som unionen åläggs. Kommittén upprepar sitt stöd till Europeiska 
kommissionens förslag till budgetplan för åren 2007–2013. 
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26. Kommittén anser att det nu är läge att börja diskutera grundvalarna för finansieringen av EU-
budgeten på lång sikt och att stärka Europaparlamentets demokratiska kontroll över budgeten.

27. ReK påminner medlemsstaterna om att sammanhållningspolitiken är ett område där EU sedan 
lång tid tillbaka har uppvisat ett verkligt mervärde, samt att sammanhållningspolitikens 
synlighet gör det möjligt för medborgarna att i sin vardag uppskatta EU:s konkreta och 
positiva insatser och att den utgör grunden för europeisk solidaritet och därmed skiljer den 
europeiska sociala modellen från andra exempel på transnationell integration.

28. ReK upprepar sitt stöd till partnerskapet för tillväxt och sysselsättning (Lissabonstrategin) 
som en god avvägning mellan ekonomiska målsättningar, hållbar utveckling och den 
europeiska samhällsmodellens modernisering och framåtskridande.

29. Om EU:s konkurrenskraft skall kunna stärkas måste man enligt ReK:s uppfattning även 
hjälpa EU-medborgarna att utveckla sina talanger och sin kreativitet över de nationella 
gränserna. Kommittén är övertygad om att värdet av ett EU med kulturell mångfald kommer 
att bli mycket mer påtagligt för européerna när de börjar uppleva att deras liv ingår i ett 
europeiskt sammanhang. För att konkurrenskraften skall stärkas och medborgarna bli 
delaktiga i Europaprojektet, är det därför nödvändigt att EU även fortsättningsvis underlättar 
den fria rörligheten för personer och främjar större rörlighet inom EU.

30. ReK bekräftar sitt stöd till EU:s strategi för hållbar utveckling och betonar särskilt att åtgärder 
och EU-stöd på miljöskyddsområdet kan fungera som motor för ytterligare åtgärder på 
nationell, regional och lokal nivå.

31. Kommittén erinrar om det europeiska medborgarskapets unika beskaffenhet. Utan att ersätta 
det nationella medborgarskapet utgör det ett inslag i en europeisk identitet.

32. Kommittén efterlyser mycket större investeringar och samarbete när det gäller utbildning 
(inklusive möjligheter till livslångt lärande för alla medborgare), forskning och innovation på 
EU-nivå, eftersom detta är bästa sättet att skapa fler och bättre jobb för Europas medborgare 
och stärka den europeiska konkurrenskraften inom världsekonomin.

33. ReK är övertygad om att de nationella, regionala och lokala myndigheterna bör involveras i 
utbildningssatsningarna om man på ett bättre sätt vill förklara vad Europa och EU-politiken 
innebär. Detta kan ske t.ex. genom att införa specialkurser i skolorna och en europeisk 
dimension i läroplaner, postgymnasial utbildning och fortbildning för lärare. 

34. Regionkommittén är dessutom övertygad om att det är nödvändigt att sprida en EU-positiv 
kultur bland offentliga tjänstemän på regional och lokal nivå som i sitt dagliga arbete 
konfronteras med lagar och bestämmelser.
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d) Utvärdering

35. Regionkommittén uppmanar EU-institutionerna och medlemsstaterna att lyssna på 
medborgarna när man utvärderar diskussionsresultaten under reflexionsperioden.

36. Kommittén är medveten om att man under reflexionsperioden kan komma att diskutera olika 
scenarier, men vänder sig emot att man överger det konstitutionella fördraget till förmån för 
Nicefördraget. Vi efterlyser ett samförstånd om en ratificering år 2009.

37. Regionkommittén vill aktivt delta i nylanseringen av den konstitutionella processen och 
stöder Europaparlamentets strävan att uppnå ett framgångsrikt resultat.

Bryssel den 13 oktober 2005

Regionkommitténs ordförande

Peter Straub

Regionkommitténs generalsekreterare

Gerhard Stahl

_____________
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BILAGA

Förslag till ReK:s färdplan för en decentraliserad diskussion under loppet av reflexionsperioden

Hållpunkter

• Perioden för eftertanke bör vara en aktiv och dynamisk dialogfas då EU-institutionerna beger sig 
ut på fältet för att verka för en strukturerad, decentraliserad och högkvalitativ debatt om 
Europaprojektet som berör de ämnen som är viktigast för medborgarna.

• Debatten bör handla om styresformerna snarare än ratificeringsprocessens mekanik och, på 
grundval av närhetstanken, föras i Europas städer och regioner och inte i Bryssel. Det får inte vara 
en debatt om det konstitutionella fördraget utan om meningen med unionen, dess mervärde, dess 
grundläggande värderingar och dess politik.

• De verkställande instanserna och de lokala och regionala församlingarna måste engagera sig på ett 
aktivt sätt som institutioner och delta fullt ut i debatten om EU:s framtid, samtidigt som de tar sitt 
ansvar gentemot medborgarna. 

• Några teman att ta upp till diskussion: de grundläggande rättigheternas roll och betydelse, enligt i 
den stadga som inlemmats i det konstitutionella fördraget, den europeiska samhällsmodellen, 
solidariteten, subsidiariteten och proportionaliteten, inre marknaden, konkurrenskraften, tillväxten 
och sysselsättningen, miljön, den hållbara utvecklingen, energipolitiken, offentliga tjänster och 
deras finansiering, Ekonomiska och monetära unionens ekonomiska aspekter, globaliseringens 
utmaningar för småföretagen, de rättigheter och friheter och den tillhörighetskänsla som 
förknippas med EU-medborgarskapet, området för säkerhet, frihet och rättvisa, utvidgning kontra 
fördjupning samt utbildnings-, forsknings- och innovationspolitiken. Det är också lämpligt att de 
teman som tas upp är anpassade till de konkreta situationer som råder på lokal och regional nivå.

• Det är ReK:s ambition att spela en aktiv roll i partnerskap med Europaparlamentet.
Europaparlamentsledamöterna och de lokalt och regionalt folkvalda måste mobiliseras 
tillsammans för att bidra till den politiska och demokratiska debatten under reflexionsperioden.

• För att kunna genomföra de föreslagna åtgärderna på ett effektivt och adekvat sätt önskar ReK få 
tillgång till ökade finansieringsresurser eller till och med en ny budgetpost för detta ändamål från 
och med år 2006.
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Åtgärder som planeras för perioden 2006–2009

• "Plattformar för Europa" inrättas samtidigt i samtliga medlemsstater, upplagda som öppna 
informations- och diskussionsforum om EU, dess värden, dess mål och dess perspektiv:

• 1:a fasen (oktober 2005–mars 2006): Inrätta regionala kommittéer sammansatta av 
"ambassadörer" för lokala och regionala församlingar och innefattande nätverket av deras 
ledamöter, politiska partier, regionalt folkvalda och nationella parlamentariker, lokala och 
regionala medier, det civila samhället och aktörer på det sociala området och i 
utbildningsväsendet; med syftet att göra allmänheten, och särskilt de unga, medvetna om EU-
politiken samt att lyfta fram dess positiva aspekter. 

• 2:a fasen (januari 2006–juni 2009): anordna offentliga möten ute på fältet med deltagande av 
ReK- och Europaparlamentsledamöter om problem som konstaterats:

• Identifiera målgrupper: lokala och regionala förvaltningar, journalister, lärare, ungdomar osv.

• I samarbete med Europaparlamentet och med hjälp av massmedier utreda vilka problem som 
allmänheten anser vara mest angelägna, genom att lyssna på de problem och farhågor som 
medborgarna ger uttryck för vid offentliga möten.

• Utarbeta ett sortiment av kommunikationsmaterial som ReK-ledamöterna kan använda sig av.

• Kommunicera med lokala och nationella medier.

• Utnyttja IT-plattformar för debatt samt inrätta virtuella regionala forum.

• Ge ut informationsmaterial.

• 3:e fasen (fr.o.m. januari 2007): utvärdera och konsolidera resultaten från debatten i Europas 
städer och regioner.

• Anordna kongresser för lokala och regionala medier på årlig basis i Bryssel,  organiserade av ReK 
i samverkan med andra EU-institutioner, med finansieringsstöd från kommissionens sida. Första 
omgången planeras till 2006. 

• ReK:s press- och kommunikationsenhet kan, i samarbete med de lokala och regionala 
representationskontoren i Bryssel, utarbeta en studie om informationsarbetet  och kopplingarna 
till de lokala och regionala medierna. Detta tema skulle kunna bli en röd tråd för Open Days 2006.
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• Utarbeta en broschyr med fokusering på mervärdet av gemenskapens insatser och deras betydelse 
för EU-medborgarna,  som kan läggas fram av ReK:s ledamöter och spridas i stor skala. Det 
skulle röra sig om en publikation med ett nytt grepp, där idéerna presenteras på ett pedagogiskt, 
lättläst och lättförståeligt sätt för att väcka medborgarnas intresse.

• Lansera en strategi för medvetandegörande av EU-medborgarna, framför allt med inriktning på 
ungdomarna som är morgondagens EU-medborgare och som kommer att rösta för första gången 
år 2009.

____________


