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REGIONSUDVALGET HAR - 
 
under henvisning til udkast til betænkning fra Europa-Parlamentets udvalg om Konstitutionelle 
Anliggender om udkast til traktat om en forfatning for Europa (PE 347.119), 
 

under henvisning til Europa-Parlamentets beslutning af 14. september 2004 om i henhold til 
artikel 265, stk. 4, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab at anmode om 
Regionsudvalgets udtalelse 

 

under henvisning til traktaten om en forfatning for Europa, som blev underskrevet af stats- og 
regeringschefer den 29. oktober 2004 (CIG 87/2/04 rev. 2, CIG 87/04 add. 1 rev. 1 og add. 2 rev. 2), 
 
under henvisning til formandskabets konklusioner efter Det Europæiske Råd i Laeken 
den 14.-15. december 2001 og navnlig Laeken-erklæringen om EU's fremtid, 
 
under henvisning til formandskabets konklusioner efter Det Europæiske Råd i Bruxelles den 17. og 
18. juni 2004, 
 
under henvisning til sin udtalelse om Regionsudvalgets forslag til regeringskonferencen 
(CdR 169/2003 fin1), sin resolution om Det Europæiske Konvents henstillinger (CdR 198/2003 fin2), 
sin resolution om resultatet af Regeringskonferencen (CdR 22/2004 fin3) og sin erklæring om den 
konstitutionelle proces i EU (CdR 77/2004), 
 
under henvisning til sin udtalelse om "Lokalstyrerepræsentanters deltagelse i Ministerrådets arbejde 
og Regionsudvalgets deltagelse i Rådets uformelle møder" (CdR 431/2000 fin4), 
 

under henvisning til sit forslag til udtalelse (CdR 354/2003 rev. 1) vedtaget den 21. september 2004 af 
Underudvalget for Konstitutionelle Anliggender og Styreformer i EU (ordførere: 
Franz Schausberger, delstaten Salzburg (AT-PPE), og Graham Tope, Greater London Authority 
(UK-ELDR) og, 
 
ud fra følgende betragtninger: 
 
1) Tanken bag Laeken-erklæringen og de tilsagn, stats- og regeringschefer gav, var at udstyre 

Unionen med et forfatningsmæssigt grundlag, som garanterer mere demokrati, legitimitet, 

                                                      
1 EUT C 23 af 27.01.2004, s. 1. 
2

  EFT C 256 af 24.10.2003, s. 62. 

3
  EUT C 109 af 30.04.2004, s. 52. 

4
  EFT C 107 af 3.5.2002, s.5. 
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gennemsigtighed og effektivitet, så man kan løse de demokratiske udfordringer i et udvidet 
Europa, 

 
2) Kommissionens hvidbog om styreformer i EU erkender, at EU er gået over til 

myndighedsopdeling på mange niveauer, og at man derfor må give de lokale og regionale 
myndigheder en udvidet rolle og tage større hensyn til dem,  

 
3) Forfatningstraktaten udgør et forfatningsmæssigt grundlag for at anvende og garantere 

nærhedsprincippet, samtidig med at den beskytter medlemsstaters, regioners og lokale 
myndigheders særlige rettigheder og tager højde for EU-lovgivningens administrative og 
finansielle indvirkning på de regionale og lokale myndigheder, 

 
4) Skabelsen af en ny forudgående politikovervågningsmekanisme, der for første gang i den 

europæiske integrations historie binder de nationale parlamenter – og evt. regionale 
parlamenter med lovgivningskompetence – sammen med EU’s lovproces, og inddragelsen af 
Regionsudvalget i den efterfølgende overvågningsproces, er de vigtigste nyskabelser i 
protokollen om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, 

 
5) det er vigtigt at sikre en balance mellem overensstemmelse med nærheds- og 

proportionalitetsprincippet og behovet for effektive EU-foranstaltninger, 
 
6) Europa-Parlamentets høring er en anerkendelse af det bidrag, Regionsudvalget har ydet til den 

konstitutionelle proces, især i dets egenskab af repræsentant for de lokale og regionale 
myndigheder på Det Europæiske Konvent –  

 
på den 57. plenarforsamling den 17. og 18. november 2004 (mødet den 17. november) vedtaget 
følgende udtalelse: 
 
1. Regionsudvalgets synspunkter 
 
Regionsudvalget 
 
(a) Forfatningsproces 
 
1.1 lykønsker det irske formandskab med et succesfuldt formandskab og med at have afsluttet 

regeringskonferencen under sin formandskabsperiode, 
 
1.2 minder om Regionsudvalgets bidrag til forfatningsprocessen, som blev præsenteret af 

Regionsudvalgets delegation af observatører på Det Europæiske Konvent, og de fælles tiltag 
og initiativer med europæiske sammenslutninger af regioner og lokale myndigheder, der 
primært fokuserer på nærhedsmekanismen og den regionale og lokale dimension i 
forfatningen; bifalder, at man på regeringskonferencen vedtog de respektive forslag, som blev 
fremlagt af Det Europæiske Konvent,   
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1.3 gentager Regionsudvalgets støtte til forfatningsprocessen, især konventsfasen, som var åben 

for dialog og deltagelse; finder, at konventet anerkendte, men undervurderede de lokale og 
regionale myndigheders rolle og funktion i den europæiske integrationsproces, hvilket især 
fremgik af det halvdagsmøde, der drejede sig om dette emne; beklager, at konventet ikke fik 
mere tid til en tilbundsgående diskussion af bestemmelserne om politikkerne i del III af 
forfatningen, hvilket resulterede i, at del III ikke altid følger det kompetencesystem, som er 
fastlagt i del I, 

 
1.4 ser med tilfredshed på, at Europa-Parlamentet under udarbejdelsen af forfatningstraktaten 

gav sin støtte til en øget anerkendelse af de lokale og regionale myndigheders institutionelle 
og politiske rolle i EU's beslutningsproces (jf. Napolitanos betænkning om De regionale og 
lokale myndigheders rolle i den europæiske opbygning og Lamassoures betænkning om 
Kompetenceafgrænsning mellem EU og medlemsstaterne), 

 
(b) Traktaten 
 
1.5 mener, at traktaten er et positivt skridt fremad for EU og indfører mange nødvendige 

mekanismer for effektive styreformer i EU, 
 
1.6 mener, at såvel indførelsen af en direkte sammenkædning af samordningen af den 

økonomiske politik og af beskæftigelsespolitikken (Artikel I-14 og I-15) som indførelsen af en 
horisontal social klausul, ifølge hvilken Unionen, når den udformer og gennemføre sine 
politikker, skal tage hensyn til krav om fremme af et højere beskæftigelsesniveau, sikring af 
passende social beskyttelse, bekæmpelse af social udelukkelse, et højt uddannelses- og 
efteruddannelsesniveau og beskyttelse af menneskers sundhed (Artikel III-117), vil udgøre et 
passende retsgrundlag for at realisere den europæiske sociale model og bæredygtighed som 
fastlagt i præamblen til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og 
EU’s målsætninger [Artikel I-3, (3)], 

 
1.7 bifalder, at chartrets tekst om grundlæggende rettigheder er blevet medtaget i traktaten, 

hvilket vil give borgerne større forståelse og garanti for deres rettigheder som følge af 
unionsborgerskabet samt skabe et mere retfærdigt og socialt Europa, 

 
1.8 beklager, at det nationale veto er blevet befæstet på en række områder, og mener, at dette vil 

skabe en unødvendig hindring for effektiv beslutningstagning,  
 
1.9 bifalder imidlertid, at Rådet nu har mulighed for enstemmigt at afslutte internationale aftaler 

om handel inden for kulturelle, audiovisuelle og sociale samt uddannelsesmæssige og 
sundhedsrelaterede tjenester [Artikel III-315],  

 
1.10 bifalder bestemmelserne om anvendelse af de normale lovprocedurer for del III i forfatningen 

[Artikel IV-445], 
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1.11 mener, at traktaten indebærer en klarere definition og fordeling af beføjelserne inden for 

Unionen, forenkler EU’s instrumenter og styrker den demokratiske legitimitet, 
gennemsigtigheden i beslutningsprocesserne og effektiviteten i EU-institutionerne samt giver 
Unionen den fornødne fleksibilitet til at udvikle sig i nye retninger, 

 
(c)  Nærhedsprincippet og de subnationale myndigheders rolle 
 
1.12 bifalder den nye definition af nærhedsprincippet og Regionsudvalgets inddragelse i en 

efterfølgende overvågningsproces vedrørende anvendelsen af nærhedsprincippet [Subsid-
Artikel 8]; bifalder også, at Regionsudvalget vil modtage Kommissionens rapport om 
anvendelsen af forfatningens artikel I-11 (nærhed og proportionalitet) på lige fod med de andre 
institutioner og medlemsstaternes nationale parlamenter [Subsid-Artikel 9]; beklager 
imidlertid, at bestemmelserne vedrørende proportionalitetsprincippet er mindre omfattende 
end bestemmelserne vedrørende nærhed, 

 
1.13 bifalder referencen til lokalt og regionalt selvstyre [Artikel I-5 & Del II-præamblen], 

erkendelsen af vigtigheden af græsrodsdemokrati i EU [Artikel I-46 (3)] og de repræsentative 
sammenslutningers rolle i Unionens demokratiske liv [Artikel I-47 (2)]; beklager imidlertid, 
at der ikke henvises til Regionsudvalget i afsnit VI (”Unionens demokratiske liv”) 
[Artikel I-46] vedrørende princippet om repræsentativt demokrati, til trods for at udvalgets 
medlemmer repræsenterer princippet om nærdemokrati i ”hjertet” af EU, 

 
1.14 mener, at den større anerkendelse af den lokale og regionale dimension inden for EU’s nye 

struktur både vil forbedre Unionens effektivitet og forbindelser til borgerne: I europæisk 
integration bør indgå politisk beslutningstagning, hvor der tages hensyn til de lokale og 
regionale myndigheders synspunkter, da det er disse myndighedsniveauer, som er ansvarlige 
for omsætning og gennemførelse af en stor del af EU’s lovgivning og politik, og som er 
tættest på borgerne og derfor kan yde et væsentligt bidrag til EU-lovgivningens kvalitet; 
[Artikel I-5] fastslår imidlertid, at høring ikke kan erstatte regioners og lokale myndigheders 
ansvar inden for deres respektive kompetenceområder, som skal respekteres; de må gives en 
chance til at bevise, at de – i henhold til den respektive medlemsstats interne bestemmelser – i 
tilstrækkelig grad kan opfylde målsætningerne for de planlagte foranstaltninger, 

 
1.15 bifalder bestemmelsen om, at EU skal respektere medlemsstaternes nationale identiteter og 

deres fundamentale strukturer, herunder retten til regionalt og lokalt selvstyre, og deres 
grundlæggende statsfunktioner [Artikel I-5] især de bestemmelser, der har til formål at sikre 
deres territoriale integritet, opretholdelse af lov og orden samt beskyttelse af den indre 
sikkerhed, da dette kan være nøglen til at sikre ansvarligheden hos demokratisk legitime 
lokale og regionale myndigheder, 

 
1.16 bifalder, at traktaten sikrer regionale ministres ret til at deltage i Rådets møder på vegne af 

deres medlemsstater, da den bekræfter teksten i EF-traktatens artikel 203 i artikel I-23 (2); 
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kræver, at medlemsstaterne tilvejebringer interne strukturer og mekanismer med henblik på 
at inddrage regioner og lokale myndigheder i udformningen af medlemsstaternes europæiske 
politikker og sikre, at regionerne også deltager i den nye ordning vedrørende 
rådssammensætninger i spørgsmål, som hører under deres kompetence, 

 
1.17 bifalder kravet om en mere tilbundsgående høring i lovforberedelsesfasen – hvis de lokale og 

regionale myndigheder skal deltage fuldt ud i den europæiske beslutningsproces, hvor de har 
ansvaret for omsættelse og/eller gennemførelse, er de nødt til at være velorienterede om den 
seneste udvikling, og det er vigtigt med tilstrækkelig forudgående høring; dette er en 
tovejsproces, hvor høring kan indebære, at Kommissionen bliver holdt bedre orienteret om 
den lokale og regionale dimension, hvilket vil føre til bedre lovgivning. [Subsid-Artikel 2], 

 
1.18 slår til lyd for, at der oprettes en reel dialog, som udvides til centrale tematiske områder tidligt 

i den nye Kommissions mandatperiode,  
 
1.19 opfordrer til forbedret direkte samråd på nationalt niveau mellem nationale parlamenter og de 

lokale og regionale myndigheder, som har ansvaret for omsættelse og/eller gennemførelse af 
EU-lovgivning, 

 
1.20 bifalder traktatens krav om, at Kommissionen skal tage forudgående hensyn til de finansielle 

og administrative konsekvenser af sine lovforslag, og mener, at dette må omfatte en 
evaluering af effekten for lokale og regionale myndigheder, eftersom de ofte er det 
myndighedsniveau, som i sidste ende har ansvaret for at levere og gennemføre nye 
EU-initiativer; opfordrer Europa-Parlamentet til at tage et lignende hensyn til effekten af sine 
lovforslag [Subsid-Artikel 4], 

 
1.21 erkender den brede og værdifulde debat på Regionsudvalgets Berlin-konference om nærhed, 

som blev afholdt den 27. maj 2004; forstår, at anvendelsen og vurderingen af nærheds- og 
proportionalitetsprincipperne vil blive overvejet mere tilbundsgående i en kommende 
udtalelse fra Regionsudvalget, 

 
(d)  Politikker 
 
1.22 bifalder, at territorial samhørighed er blevet en af Unionens målsætninger, og at de forskellige 

typer vanskeligt stillede regioner, der skal tages særligt hensyn til, medtages; beklager 
imidlertid, at traktaten ikke henviser til grænseoverskridende eller tværregionalt samarbejde 
og heller ikke tilvejebringer et klart lovinstrument eller en ramme for finansiel støtte til 
venskabsbyforbindelser eller lignende samarbejdsformer [Artikel III-220-224] – der er en lang 
tradition for grænseoverskridende og tværregionalt samarbejde i Europa, der er en af de 
sociokulturelle grundsten i den europæiske integration og får endnu større betydning i 
forbindelse med den nye naboskabspolitik. Et retsgrundlag er derfor nødvendigt for, at 
Unionen kan muliggøre et sådant samarbejde, 
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1.23 bifalder, at traktaten overlader det til medlemsstater – og deres konstituerende 
forvaltningsniveauer – at levere, bestille og finansiere forsyningspligtydelser,   

 
1.24 bifalder anerkendelsen af den kulturelle og sproglige mangfoldighed, da dette vil være med til 

at bevare og fremme lokale og regionale traditioner og identitet og bekæmpe 
homogeniseringen af europæisk kultur, [Artikel I-3 & III-280], 

 
1.25 noterer sig, at man har medtaget understøttende, koordinerende eller supplerende tiltag på 

EU-niveau inden for områderne sport [Artikel III-282], turisme [Artikel-III-281] og 
civilbeskyttelse [Artikel III-284], hvor de lokale og regionale myndigheder spiller en vigtig 
rolle, og opfordrer Kommissionen til at gøre almen brug af europæisk rammelovgivning,  

 
1.26 mener, at overdragelsen af kompetence til EU inden for handel med kulturelle, 

uddannelsesmæssige, sundhedsrelaterede og sociale tjenester bør overvåges nøje for at sikre 
overensstemmelse med nærheds- og proportionalitetsprincippet, og henstiller til 
Kommissionen at gøre alment brug af europæiske rammelovgivning og overlade det til de 
nationale, regionale og lokale myndigheder at vælge form og metoder for at opnå de ønskede 
resultater, 

 
(e)  Regionsudvalget 
 
1.27 beklager, at regeringskonferencen ikke styrkede Regionsudvalgets institutionelle status, så 

dets obligatoriske høringsområder bliver fast forankret inden for den forfatningsmæssige 
struktur og dets rådgivende funktion styrkes, f.eks. vedrørende områder med fælles 
kompetence, foranstaltninger til koordination af økonomiske og beskæftigelsesmæssige 
politikker og understøttende, koordinerende eller supplerende foranstaltninger,   

 
1.28 bifalder, at Regionsudvalgets har ret til fremover at indbringe klager for EF-domstolen for at 

forsvare sine prærogativer samt klager vedrørende overtrædelse af nærhedsprincippet 
[Artikel III-365]. Udvalget beklager imidlertid, at regeringskonferencen ikke gav regioner 
med lovgivningskompetence mulighed for at indbringe klager for EF-Domstolen for at 
forsvare deres lovgivningsbeføjelser, 

 
1.29 bifalder bekræftelsen af, at mandatperioden vil blive forlænget til 5 år, der senere eventuelt 

kan gøres sammenfaldende med parlamentets og Kommissionens mandatperioder 
[Artikel III-386]. 

 
2.  Regionsudvalgets henstillinger 
 
Regionsudvalget 
 
(a)  Ratificering af traktaten 
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2.1 opfordrer Europa-Parlamentet til at støtte forfatningstraktaten og glæder sig over 
anmodningen om Regionsudvalgets udtalelse om udkastet til forfatningstraktat fra 
Europa-Parlamentets Udvalg om Konstitutionelle Anliggender,  

 
2.2 er enig med Europa-Parlamentet i, at der er sket uimodsigelige demokratiske fremskridt med 

forfatningstraktaten, 
 
2.3 opfordrer medlemsstaternes nationale og eventuelt regionale parlamenter til at ratificere 

forfatningstraktaten, 
 
2.4 støtter Europa-Parlamentets politiske bestræbelser på at konsolidere forfatningsprocessen ved 

at fremhæve fordelene ved denne forfatning, herunder især forslagene fra Regionsudvalget 
om regionaludvikling, 

 
2.5 opfordrer til indgåelse af en interinstitutionel aftale for at udarbejde en fælles 

kommunikationsstrategi med det mål at præsentere og forklare forslaget til forfatningstraktat 
for borgerne, især med henblik på den nært forestående ratificeringsproces, 

 
2.6 påtager sig at deltage i denne strategi og fremme de almindelige borgeres forståelse og accept 

af traktaten og tilskynder sine medlemmer og deres myndigheder og repræsentative organer til 
at gøre det samme, 

 
2.7 hilser initiativet "1000 discussions for Europe" velkommen og bekræfter, at det gerne 

deltager aktivt i oplysningskampagnen rettet mod EU-borgerne gennem sit netværk af lokale 
og regionale myndigheder, og opfordrer medlemmerne af Europa-Parlamentet og lokal- og 
regionalpolitikerne til at samarbejde om at promovere den kommende EU-forfatning og til at 
yde et fælles bidrag til den politiske og demokratiske debat, som vil foregå sideløbende med 
ratifikationsprocessen, 
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(b)  Gennemførelse af traktaten 
 
2.8   forventer, at vedtagelsen af forfatningstraktaten vil tilføre Unionens demokratiske liv og 

arbejde reel merværdi, 
 
2.9 påtager sig at evaluere de nye rettigheder og forpligtelser, som udvalget vil få, og foretage 

den fornødne forberedelse og interne reorganisering for effektivt at leve op til sine udvidede 
ansvarsopgaver, 

 
2.10 henleder Europa-Parlamentets opmærksomhed på en række konsekvenser af 

forfatningstraktaten og opfordrer Parlamentet til at støtte Regionsudvalget, især når det drejer 
sig om: 

 
- Regionsudvalgets kvalitative inddragelse i Unionens politiske liv og i beslutningsprocessen i 

Fællesskabet, 
 

- effektiv, vellykket implementering af bestemmelserne i protokollen om nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet, både hvad angår den forudgående politiske konsultationsproces 
og den efterfølgende domstolskontrol, 

 
- respekt for de lokale og regionale myndigheders beføjelser på baggrund af den nye definition 

af nærhedsprincippet og den nye kompetencefordeling i Den Europæiske Union, 
 

- anerkendelse af territorial samhørighed som et nyt mål for Unionen og respekt for de tilsagn, 
som gives i den nye protokol om økonomisk, social og territorial samhørighed, 

 
- fremme af grænseoverskridende og tværregionalt samarbejde som en integrationsfaktor i Den 

Europæiske Union til trods for det manglende retsgrundlag, især hvad angår Unionens 
ambitioner i forhold til nabolandene, 

 
- respekt for den kulturelle og sproglige mangfoldighed, 

 
2.11 tilskynder Europa-Parlamentet til i større grad at udnytte muligheden for at høre 

Regionsudvalget, som forfatningstraktaten giver mulighed for [Artikel III-388], så Parlamentet 
bedre kan forstå den lokale og regionale dimension, 

 
2.12 anmoder i tilfælde, hvor udvalget skal høres i henhold til forfatningstraktaten om, at den 

institution, som har anmodet om udvalgets udtalelse, skal begrunde, hvis den ikke har fulgt 
udvalgets henstillinger, 

 
2.13 anmoder om at blive inddraget i forsvaret af nærhedsprincippet parallelt med de nationale 

parlamenter i den tidlige varslingsperiode på seks uger og om at få ret til at udarbejde en 
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begrundet udtalelse, hvis forslaget ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet, og at 
der skal tages hensyn hertil [Subsid-Artikel 6], 

 
2.14 opfordrer de nationale parlamenter til at udvikle en regelmæssig og god dialog med 

repræsentanter for de lokale og regionale niveauer, som kender den brogede virkelighed og 
står til ansvar for konsekvenserne, når det gælder overvågning af nærhedsprincippet, 

 
2.15 opfordrer de nationale regeringer og parlamenter til at gennemføre ånden og filosofien bag 

EU’s ”systematiske dialog” i deres nationale forvaltningsordninger, hvor disse ikke allerede 
eksisterer, ved at inddrage repræsentanter for de regionale og lokale myndigheder i 
evalueringen af lovforslag,  

 
2.16 opfordrer Kommissionen til at rapportere til Regionsudvalget om anvendelse af artikel I-10 

(unionsborgerskab), især da dette giver borgerne valgret og gør dem valgbare til kommunale 
valg [Artikel III-129], 

 
2.17 da forslaget om at styrke Regionsudvalgets nuværende funktion gennem en horisontal klausul, 

der fastsætter, at Regionsudvalget skal høres på områder med delt kompetence, i forbindelse 
med foranstaltninger til samordning af de økonomiske politikker og af 
beskæftigelsespolitikkerne samt på områder, hvor EU kan beslutte at gennemføre 
koordinerende, supplerende eller understøttende tiltag, blev forkastet, opfordrer 
Regionsudvalget Kommissionen til at høre udvalget om alle initiativer, hvor der er en tydelig 
lokal eller regional dimension eller kompetence, og områder, hvor obligatorisk høring ikke er 
fastlagt i traktaten. Her tænkes f.eks. på lovgivning om definition af principper og vilkår, 
navnlig økonomiske og finansielle, der gør det muligt at levere tjenesteydelser af almindelig 
økonomisk interesse (Artikel III-122), liberalisering af tjenester (Artikel III-147), 
harmonisering af lovgivningen om indirekte beskatning (Artikel III-171), tilnærmelse af 
lovgivning vedrørende det indre marked (Artikel III-172, III-173), statsstøtte (Artikel III-167, 
III-168, III-169), landbrug, udvikling af landdistrikterne, fiskeri (Artikel III-231), forskning og 
teknologisk udvikling (Artikel III-251, III-252 og III-253), turisme (Artikel III-281) og 
civilbeskyttelse (Artikel III-284), 

 
2.18 opfordrer Kommissionen til at høre Regionsudvalget om eventuelle fremtidige ændringer af 

sin sammensætning, når den forbereder et forslag til Rådets afgørelse [Artikel I-32 og 
Artikel III-386], 

 
(c) Evaluering af traktaten og dens bestemmelser 
 
2.19 finder det nødvendigt for den videre udvikling af EU, at man bevarer en evalueringsproces 

for at afgøre, hvilke opgaver der kan udføres i fællesskab af et betydelig udvidet EU, 
 
2.20 bekræfter sin vilje til at tage fuld og aktiv del i fremtidige revisioner af forfatningen og 

foreslår, at medlemsstaterne medtager repræsentanter for regioner og lokale myndigheder i 
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CdR 354/2003 fin  JB/JC/Et/Jg/SFJ/dhw  

deres delegationer til regeringskonferencer [CdR 198/2003; 3.7] om traktatsrevisioner, der 
påvirker de subnationale myndighedsniveauer, samt i delegationer til en eventuel fremtidig 
konvention, 

 
(d) Afsluttende bemærkning 
 
2.21 pålægger sin formand at oversende denne udtalelse til Rådet for Den Europæiske Union, 

Europa-Parlamentet og Kommissionen. 
 
 
 Bruxelles, den 17. november 2004 
 
 
 
 
 
 

Peter Straub  
Formand for 

Regionsudvalget 

Gerhard Stahl  
Generalsekretær for 

Regionsudvalget 
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