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VÝBOR REGIONŮ, 

 

S ohledem na návrh zprávy Ústavního výboru Evropského parlamentu týkající se Smlouvy 

zakládající Ústavu pro Evropu (PE 347.119), 

 

S ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 14. září 2004 konzultovat jej v této věci 

v souladu s čtvrtým odstavcem článku 265 Smlouvy o založení Evropských společenství;   

 

S ohledem na Smlouvu zakládající Ústavu pro Evropu podepsanou hlavami států či vlád dne  

29. října 2004 (CIG 87/2/04 rev 2, CIG 87/04 Add. 1 rev 1 a Add. 2 rev 2), 

 

S ohledem na závěry předsednictví Evropské rady z Laekenu z 14. a 15. prosince 2001 a zejména 

Laekenskou deklaraci o budoucnosti Evropské unie, 

 

S ohledem na závěry předsednictví Evropské rady z Bruselu ze 17. a 18. června 2004, 

 

S ohledem na své stanovisko k návrhům Výboru regionů pro Mezivládní konferenci (CdR 169/2003 

fin1.), své usnesení k Doporučením Evropského konventu (CdR 198/2003 fin2), své usnesení k 

výsledkům Mezivládní konference (CdR 22/2004 fin3), a své prohlášení k ústavnímu procesu Unie 

(CdR 77/2004), 

 

S ohledem na své stanovisko k účasti zástupců regionálních vlád na práci Rady Evropské unie a účast 

Výboru regionů na neformálních zasedáních Rady (CdR 431/2000 fin4), 

 

S ohledem na svůj návrh stanoviska (CdR 354/2003 rev. 1) přijatý dne 21. září 2004 Komisí pro 

ústavní záležitosti a vládu v Evropě (zpravodajové: Pan Franz Schausberger, zástupce země 

Salcbursko ve Výboru regionů (AT-EPP) a Lord Tope, Úřad pro Velký Londýn (UK/ELDR). 

 

                                                      
1 Úř. věst C 23 z  27.1.2004, str. 1 
2

  Úř. věst. C 256 z 24.10.2003, str. 62 

3
  Úř. věst C 109 z  30.4.2004, str. 52 

4
  Úř. věst. C 107 z 3.5.2002, str. 5 
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1) Vzhledem k tomu, že smyslem Laekenské deklarace a závazků přijatých hlavami států či 

vlád bylo zajistit pro Unii ústavní základ, který by zaručil lepší demokracii, legitimitu, 

transparentnost a efektivitu při řešení demokratických problémů v rozšířené Evropě, 

 

2) Vzhledem k tomu, že se v Bílé knize Evropské komise o vládě v Evropě konstatuje, že EU 

přešla na systém víceúrovňové vlády a je tedy nutné zvýšit význam a ohled na pravomoci 

místních a regionálních vlád, 

 

3) Vzhledem k tomu, že Ústavní smlouva zajišťuje ústavní základ pro aplikaci a záruky 

principu subsidiarity a zároveň chrání výsady členských států, regionů a místních orgánů a 

zohledňuje administrativní a finanční dopady unijní legislativy na regionální a místní orgány, 

 

4) Vzhledem k tomu, že vytvoření nového mechanismu předběžné kontroly politických 

nástrojů, který poprvé v historii evropské integrace zapojuje národní parlamenty - a případně 

i regionální parlamenty s legislativními pravomocemi – do evropského legislativního 

procesu, a zapojení Výboru regionů do procesu předběžné kontroly jsou novými klíčovými 

prvky, které přináší Protokol o aplikaci principů subsidiarity a proporcionality, 

 

5) Vzhledem k tomu, že je důležité udržovat rovnováhu mezi plněním principů subsidiarity a 

proporcionality a potřebou účinné činnosti Unie, 

 

6)  Vzhledem k tomu, že žádost Evropského parlamentu o vypracování stanoviska uznává podíl 

VR na ústavním procesu zejména v jeho funkci zástupce místních a regionálních samospráv 

v evropském Konventu. 

 

přijal na svém 57. plenárním zasedání 17. a 18. listopadu 2004 (jednání dne 17. listopadu) 

následující stanovisko: 

 

* 
 

*          * 
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1. Názory Výboru regionů 

 

Výbor regionů 

 

(a) Ústavní proces 

 

1.1 gratuluje irskému předsednictví k úspěšnému předsedání a uzavření Mezivládní konference 

(IGC – Intergovernmental Conference) během výkonu jeho funkce; 

 

1.2 připomíná svůj příspěvek k ústavnímu procesu, který prezentovala delegace pozorovatelů 

Výboru regionů v Evropském konventu, a společné kroky a iniciativy s evropskými 

sdruženími regionů a místních orgánů, které byly zaměřeny především na mechanismus 

subsidiarity a regionální a místní dopady Ústavy; vítá, že Mezivládní konference přijala 

příslušné návrhy předložené Evropským konventem; 

 

1.3 znovu vyjadřuje svou podporu ústavnímu procesu, zejména fázi tohoto procesu, jež 

probíhala v rámci Konventu, který byl širokým fórem otevřeným všem účastníkům; zvažuje, 

že Konvent sice vzal na vědomí, avšak podcenil úlohu a pozici místních a regionálních 

orgánů v procesu evropské integrace, který ilustruje zejména pořádání půldenního jednání k 

této otázce; lituje, že Konvent neměl více času na kvalitní projednání ustanovení o 

politických nástrojích upravených v části III Ústavy, což způsobilo, že část III neodpovídá 

vždy systému kompetencí upravenému v části I. 

 
1.4 vítá podporu Evropského parlamentu při přípravě Ústavní smlouvy týkající se většího uznání 

institucionální a politické úlohy místních a regionálních samospráv v rozhodovacím procesu 

Společenství (srov. se zprávou p. Napolitana o úloze regionálních a místních samospráv v 

budování Evropy a se zprávou p. Lamassoura o rozdělení kompetencí mezi EU a členskými 

státy); 

 

(b) Smlouva 

 

1.5 zvažuje, že Smlouva představuje pozitivní krok kupředu pro Evropskou unii a upravuje řadu 

potřebných mechanismů pro efektivní řízení Unie; 
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1.6 domnívá se, že jak založení explicitního vztahu mezi koordinací hospodářských a 

zaměstnaneckých politik (článek I-11.3 a I-14), tak zavedení horizontální sociální klauzule, 

podle které musí Unie při definování a realizaci svých politik zvážit požadavky na podporu 

vysoké zaměstnanosti, záruku adekvátní sociální ochrany, boje proti sociální exkluzi a vysoké 

úrovní vzdělání, školení a ochrany lidského zdraví (článek III-2bis), zajistí vhodný právní 

základ pro realizaci evropského sociálního modelu a udržitelnost dle ustanovení preambule 

Charty základních práv Unie a cílů Evropské unie [článek I-3 odst.3]; 

 

1.7 vítá začlenění textu Charty základních práv do Smlouvy, čímž se zajistí větší přehlednost a 

jistota pro občany s ohledem na jejich práva vyplývající z občanství Unie a zaručí 

spravedlivější a sociálněji zaměřená Evropa; 

 

1.8 lituje zakotvení veta členských států v řadě oblastí a domnívá se, že to povede ke zbytečnému 

omezení efektivity rozhodování;  

 
1.9 vítá však stanovení jednomyslného postupu Rady při uzavírání mezinárodních smluv o 

podnikání v oblasti kultury, audiovizuální produkce, sociálních služeb, vzdělávání a 

zdravotnictví [článek III-315];  

1.10 vítá ustanovení upravující obvyklé legislativní postupy v části III Ústavy [článek IV-445a];  

 

1.11 zvažuje, že Smlouva obsahuje jasné určení a rozdělení pravomocí v rámci Unie, zjednodušuje 

její nástroje a posiluje demokratickou legitimitu, transparentnost rozhodovacího procesu a 

efektivitu jejích institucí, a poskytuje Unii potřebnou flexibilitu při přijímání nových úprav. 

 

(c) Subsidiarita a úloha vlád na nižší úrovni v rámci členských států 

 

1.12 vítá novou definici principu subsidiarity a zapojení Výboru regionů do procesu následné 

kontroly aplikace principu subsidiarity; [Subsid-článek 8]; vítá také, že obdrží zprávu Komise 

o aplikaci článku I-11 Ústavy (subsidiarita a proporcionalita) společně s ostatními institucemi 

a národními parlamenty členských států [Subsid-článek 9]; lituje však, že ustanovení, která 

upravují princip proporcionality, nejsou tak komplexní, jako ustanovení týkající se 

subsidiarity; 
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1.13 vítá odkaz na místní a regionální samosprávu [článek I-5 a část II-preambule], uznání 

významu místní demokracie v rámci Unie [článek I-46 odst. 3], a úlohu zastupitelských 

sdružení v demokratickém životě Unie [článek I-47 odst. 2]; lituje však, že Výbor regionů 

není zmíněn v hlavě VI („demokratický život Unie“) [článek I-46], která upravuje princip 

zastupitelské demokracie, vzhledem k tomu, že jeho členové představují demokratický princip 

blízkosti v srdci Unie; 

 

1.14 zvažuje, že širší uznání místního a regionálního rozměru v rámci nové architektury Unie 

zlepší její efektivitu i její vztahy s občany: evropská integrace by měla zahrnovat i politické 

rozhodování, v jehož rámci se bude přihlížet k názorům místních a regionálních orgánů, 

neboť tyto sféry vlády jsou odpovědné za transpozici a implementaci velkého části legislativy 

a politiky EU, a představují nejbližší článek k občanům a mohou tedy podstatným způsobem 

přispět ke kvalitě legislativy Unie; [článek I-5] konstatuje však, že konzultace nemohou 

nahradit odpovědnost a pravomoci regionů a místních orgánů v rámci jejich působnosti, 

kterou je třeba respektovat; musí dostat šanci prokázat, že jsou v souladu s vnitrostátními 

předpisy daných členských států schopny splnit cíle zamýšlených akcí;  

 

1.15 vítá ustanovení, že Unie bude respektovat národní identitu členských států a jejich základní 

strukturu, včetně práva na regionální a místní samosprávu a jejich základní státní funkce 

[článek I-5], zvláště ty, které mají zaručovat územní celistvost, udržovat veřejný pořádek a 

zabezpečovat národní bezpečnost, neboť se může jednat o klíčovou podmínku pro zachování 

odpovědnosti a pravomocí demokraticky legitimovaných místních a regionálních orgánů; 

 

1.16 vítá, že Smlouva zaručuje právo regionálních ministrů účastnit se zasedání Rady jménem 

svého členského státu tím, že v článku I-23 odst. 2 potvrzuje znění článku 203 Smlouvy o ES; 

vyzývá členské státy, aby zřídily interní struktury a mechanizmy, které zajistí účast regionů a 

místních orgánů na vytváření evropských politik členských států a zaručí regionální účast také 

v rámci nového režimu utváření Rady, co se týče problémů, které jsou v jejich kompetenci; 

 

1.17 vítá požadavek na komplexnější konzultace ve fázi předcházející legislativnímu procesu – 

aby se místní a regionální orgán mohly více zapojit do evropského rozhodovacího procesu, za 

nějž nesou odpovědnost v oblasti transpozici a/nebo implementace, musí být dobře 

informovány o aktuálním vývoji, k čemuž jsou naprosto nezbytné odpovídající předběžné 

konzultace; jedná se o dvousměrný proces, v jehož rámci mohou takové konzultace umožnit 
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samotné Komisi, aby získala lepší informace o místním a regionálním dopadu konkrétních 

předpisů, čímž se zajistí kvalitnější tvorba legislativy. [Subsid-článek 2]; 

 

1.18  vyzývá k zahájení skutečného dialogu a jeho rozšíření na klíčové tématické oblasti již na 

počátku funkčního období nové Komise;  

 
1.19 vybízí ke kvalitnějším přímým konzultacím na národní úrovni mezi národními parlamenty  

místními a regionálními orgány, jež jsou odpovědné za transpozici a/nebo implementaci 

unijní legislativy; 

 

1.20 vítá požadavek Smlouvy, podle kterého má Evropská komise nejprve přihlédnout k 

finančním a administrativním důsledkům svých legislativních návrhů, a zvažuje, že Komise 

přitom musí vyhodnotit dopad těchto návrhů na místní a regionální orgány, vzhledem k tomu, 

že se často jedná o úroveň řízení, která je v konečném důsledku odpovědná za provedení a 

realizaci nových iniciativ EU; žádá Evropský parlament, aby podobně zvážil dopad svých 

legislativních pozměňovacích návrhů [Subsid- článek 4]; 

 

1.21 oceňuje širokou a hodnotnou diskusi, jež se uskutečnila na konferenci Výboru regionů o 

subsidiaritě, která se konala dne 27. května 2004; je si vědom, že komplexnější posouzení 

aplikace a hodnocení principů subsidiarity a proporcionality bude provedeno v rámci 

nadcházejícího stanoviska Výboru regionů. 

 

(d) Politiky 

 

1.22 vítá zařazení územní soudržnosti mezi cíle Unie a začlenění regionů, které čelí různým 

druhům obtíží, mezi takové regiony, které se budou těšit zvláštní pozornosti; lituje však, že 

Smlouva neodkazuje na přeshraniční a transnacionální spolupráci nebo spolupráci mezi 

regiony ani nestanoví jasný právní nástroj či rámec pro finanční podporu partnerství měst či 

jiné podobné spolupráce [článek III-220-224] – v Evropě má přeshraniční a transnacionální 

spolupráce a spolupráce mezi regiony dlouhou tradici a představuje jeden ze sociálně-

kulturních základů evropské integrace a získává ještě více na důležitosti v kontextu nové 

sousedské politiky. V této souvislosti je nutné vytvořit právní základ pro takovou spolupráci v 

rámci Unie; 
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1.23 vítá, že Smlouva umožňuje členským státům – a jejich složkám – zajišťovat, obstarávat a 

financovat služby všeobecného hospodářského zájmu; 

 

1.24 vítá, že byla uznána kulturní a jazyková rozmanitost, což usnadní ochranu a podporu 

místního a regionálního dědictví a integrity a boj proti homogenizaci evropské kultury; 

[články I-3 a  III-280]; 

 

1.25 bere na vědomí začlenění podpůrných, koordinačních či doplňkových akcí na úrovni Unie v 

oblastech sportu [článek III-282], turistiky [článek III-281] a civilní ochrany [článek III-284], 

kde hrají významnou úlohu místní a regionální orgány a vyzývá Komisi, aby všeobecně 

využívala evropských rámcových předpisů; 

 

1.26 zvažuje, že převedení kompetencí na Evropskou unii v oblasti kultury, vzdělávání, 

zdravotnictví a sociálních služeb vyžaduje podrobnou kontrolu dodržování principů 

subsidiarity a proporcionality, a doporučuje, aby Komise všeobecně využívala evropských 

rámcových předpisů, jež ponechávají národním, regionálním a místním orgánům možnost 

volby formy a metod dosažení požadovaných výsledků. 

 

(e) Výbor regionů 

 

1.27 lituje, že IGC neposílila institucionální postavení Výboru regionů s cílem pevně stanovit 

oblasti povinných konzultací v rámci ústavního pořádku a posílit jeho konzultativní úlohu, 

například: v oblastech sdílené působnosti, u opatření ke koordinaci hospodářské politiky a 

politiky zaměstnanosti a v oblastech podpory, koordinace či doplňkových akcí; 

 

1.28 vítá, že bylo Výboru regionů přiznáno právo zahájit řízení před Soudním dvorem k ochraně 

svých výsad a pro porušení zásady subsidiarity; [článek III-365]; lituje však, že konference 

regionálních vlád nedala regionům vybaveným legislativní mocí žádnou možnost podání 

žaloby před ESD, aby mohly bránit své legislativní kompetence. 

 

1.29 vítá potvrzení, že funkční období bude prodlouženo na pět let, tak, aby odpovídalo 

funkčnímu období Parlamentu a Komise [článek III-386]. 

 

2.  Doporučení Výboru regionů 
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Výbor regionů 

 

(a) Ratifikace Smlouvy 

 

2.1 vyzývá Evropský Parlament, aby schválil Ústavní smlouvu a vítá iniciativu ústavněprávního 

 výboru EP konzultovat VR ohledně jeho stanoviska k návrhu Ústavní smlouvy; 

 
2.2 sdílí názor Evropského parlamentu, že Ústavní smlouva uskutečnila nepopiratelný pokrok v 

demokracii; 

 

2.3 vyzývá národní a případně regionální parlamenty členských států, aby ratifikovaly Ústavní 

smlouvu 

 
2.4 podporuje politické úsilí Evropského parlamentu upevnit ústavní proces kladením důrazu na 

zásluhy této Ústavy a zejména na návrhy Výboru pro regionální rozvoj; 

 
2.5 požaduje, aby byla uzavřena meziinstitucionální dohoda s cílem vypracovat společnou 

komunikační strategii v souvislosti s uveřejněním  a výkladem Smlouvy zakládající ústavu 

pro Evropu široké veřejnosti, zejména s ohledem na bezprostřední ratifikaci Smlouvy;  

 

2.6 zavazuje se, že se zúčastní strategie na podporu porozumění a přijetí Smlouvy běžnými 

občany a že bude vybízet k témuž své členy a jejich orgány a sdružení. 

 
2.7 Vítá iniciativu „1000 diskusí pro Evropu“ a potvrzuje, že je ochoten se aktivně zapojit do 

informační kampaně pro evropské občany prostřednictvím sítě místních a regionálních úřadů 

a vyzývá poslance Evropského parlamentu a místní a regionální volené zástupce, aby spojili 

své síly, podpořili budoucí Evropskou ústavu a společně přispěli k politické a demokratické 

diskusi, která bude probíhat souběžně s procesem ratifikace;  

 

(b) Implementace Smlouvy 

 

2.8 očekává, že uzákonění Ústavní smlouvy přinese skutečnou přidanou hodnotu v 

demokratickém životě a činnosti Unie 
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2.9 zavazuje se posoudit nová práva a povinnosti Výboru a provést potřebné přípravné práce a 

vnitřní reorganizaci s cílem efektivně a účinně reagovat na rozšíření svých pravomocí; 

 

2.10 upozorňuje Evropský parlament na několik dopadů Ústavní smlouvy a vyzývá Parlament k 

podpoře VR zejména ohledně: 

 

- kvalitativního zapojení VR do politického života Unie a do rozhodovacího procesu 

Společenství; 

 

- účinného a úspěšného aplikování ustanovení Protokolu o principu subsidiarity a 

proporcionality, co se týče jak předběžného politického procesu konzultací, tak následného 

monitorování zákonů; 

 

- respektování kompetencí místních a regionálních samospráv v souladu s novou definicí 

zásady subsidiarity a novým rozdělením kompetencí v Evropské unii; 

 

- uznání teritoriální soudržnosti jako nového cíle Unie a dodržování závazků daných v novém 

protokolu o hospodářské, sociální a teritoriální soudržnosti; 

 

- podpory přeshraniční a meziregionální spoloupráce coby integračního faktoru v Evropské 

unii navzdory mezerám v legislativě, zejména vzhledem k ambicím Unie týkajících se 

politiky sousedství; 

 

- respektování kulturní a jazykové rozmanitosti, chráněné jako nový cíl Společenství 

 
2.11 vyzývá Evropský parlament, aby dále využíval možnosti konzultací s Výborem regionů dle 

ustanovení Ústavní smlouvy [článek III-388] s cílem zvýšit porozumění místním a 

regionálním dopadům; 

 

2.12 požaduje, aby v případech, kdy musí být Výbor konzultován na základě Ústavní smlouvy, 

instituce, jež uskutečnila konzultace s Výborem, musela uvést důvody pro případné nesplnění 

doporučení Výboru; 

 

2.13 vyžaduje, aby byl zapojen do obhajoby principu subsidiarity společně s národními 

parlamenty v rámci šestitýdenní lhůty předběžného upozornění a aby měl právo vypracovávat 
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odůvodněná stanoviska, pokud předmětný návrh neodpovídá principu subsidiarity, a aby bylo 

toto stanovisko bráno v úvahu [Subsid- článek6]; 

 
2.14 žádá národní parlamenty, aby zavedly řádný a efektivní dialog se zástupci místních a 

regionálních úřadů, kteří jsou obeznámeni s rozmanitostí bezprostředních problémů a 

odpovědni za následky plynoucí z monitorování aplikace zásady subsidiarity;  

 

2.15 vyzývá národní vlády a parlamenty, aby přenesly ducha a filozofii „systematického dialogu“ 

EU do své státní správy, pokud se tomu tak již nestalo, tím, že zapojí zástupce regionální a 

místní správu do procesu hodnocení legislativních návrhů; 

 

2.16 vyzývá Evropskou komisi, aby podala Výboru regionů zprávu a aplikaci článku I-10 

(Občanství), zejména proto, že upravuje právo volit a být volen v obecních volbách [článek 

III-129]; 

 

2.17 Vzhledem k tomu, že návrh na posílení  stávající konzultativní role VR prostřednictvím 

horizontální klauzule, která stanoví, že VR musí být konzultován v oblastech sdílených 

pravomocí v souvislosti s opatřeními, která mají za cíl koordinovat hospodářskou a 

zaměstnaneckou politiku, a v oblastech podpůrných, koordinačních nebo doplňkových 

opatření, VR vyzývá Evropskou komisi, aby konzultovala všechny iniciativy v oblastech, 

zjevný místní či regionální dopad nebo kompetence, kde Smlouva neupravuje povinné 

konzultace. Tyto oblasti, mimo jiné, zahrnují legislativu, která definuje zásady a podmínky, 

zejména hospodářské a finanční, které umožňují, aby služby obecného hospodářského zájmu 

plnily svou funkci [článek III-122]: liberalizace služeb [článek III-147]; Harmonizace 

legislativy nepřímých daní [článek III-171]; Sbližování legislativy v oblasti vnitřního trhu 

[články III-172, III-173]; Státní podpora [články III-167, III-168, III-169]; Zemědělství, 

rozvoj venkova a rybářská politika [článek III-231]; Výzkum a technický rozvoj [články III-

251, III.252 a III-253] turistika [článek III-281] a civilní ochrana [článek III-284];  

 

2.18 vyzývá Evropskou komisi, aby konzultovala s Výborem regionů jakékoli budoucí změny 

svého složení při přípravě návrhu rozhodnutí Rady [článek I-32 a článek III-386]. 

 

(c) Přezkoumání Smlouvy a jejích ustanovení 
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2.19 je přesvědčen, že k dalšímu rozvoji EU je nezbytné nadále uplatňovat proces přezkoumávání 

Smlouvy, s cílem rozhodnout, které úkoly může značně rozšířená Unie společně plnit; 

 

2.20 potvrzuje svou ochotu aktivně a plně se účastnit budoucích revizí Ústavy a navrhuje, aby 

členské státy zařadily zástupce regionů a místních orgánů do svých delegací na 

mezinárodních konferencích [CdR 198/2003; 3.7.], které se zabývají revizemi smluv, jež mají 

dopad na nižší úroveň správy v členských státech, a do delegací vysílaných do jakéhokoli 

budoucího Konventu; 

 

(d) Závěrečná poznámka 

 

2.21 pověřuje svého předsedu, aby toto stanovisko předal Radě Evropské unie, Evropskému 

parlamentu a Evropské komisi. 

 

 V Bruselu dne 17. listopadu 2004 

 

 

Předseda 
Výboru regionů 

 
 
 
 
 

Peter STRAUB 

Generální tajemník 
Výboru regionů 

 
 
 
 
 

Gerhard STAHL 
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