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REGIOONIDE KOMITEE 

 
VÕTTES ARVESSE Euroopa Parlamendi põhiseaduskomisjoni aruande eelnõud Euroopa 
põhiseaduse lepingu eelnõu kohta (PE 347.119), 
 
VÕTTES ARVESSE Euroopa Parlamendi 2004. a 14. septembri otsust konsulteerida antud 
küsimuses regioonide komiteega vastavalt asutamislepingu artikli 265 lõikele 4, 
 

VÕTTES ARVESSE 29. oktoobril 2004 Euroopa Liidu riigipeade ja valitsusjuhtide poolt 
allkirjastatud Euroopa põhiseaduse lepingu eelnõud (CIG 87/2/04 rev 2, CIG 87/04 add. 1 rev 1 ja 
add. 2 rev 2), 
 
VÕTTES ARVESSE 14.-15. detsembri 2001 Laekeni Euroopa Ülemkogu otsuseid ja eriti Laekeni 
deklaratsiooni Euroopa Liidu tulevikust, 
 
VÕTTES ARVESSE 17.-18. juuni 2004 Brüsseli Euroopa Ülemkogu otsuseid, 
 
VÕTTES ARVESSE oma arvamust “Regioonide komitee ettepanekud valitsuste vahelisele 
konverentsile” (CdR 169/2003 fin1), resolutsioone “Soovitused EL tulevikukonvendile” (CdR 
198/2003 fin2 ) ja “Valitsuste vahelise konverentsi tulemused” (CdR 22/2004 fin3) ning deklaratsiooni 
põhiseadusliku protsessi kohta (CdR 77/2004), 
 
VÕTTES ARVESSE oma arvamust “Piirkondlike valitsuste esindajate osalus Euroopa nõukogu ja 
regioonide komitee osalus mitteametlikel nõukogu istungitel” (CdR 431/2000 fin4), 
 

VÕTTES ARVESSE arvamuse eelnõud (RK 354/2003 rev. 1), mille 21.septembril 2004.a. võttis 
vastu põhiseaduse ja valitsemisasjade komisjon liikmete (raportöörid hr. Franz SCHAUSBERGER, 
Saltzburgi piirkonna esindaja regioonide komitees (AT-PPE) ja Lord TOPE, Suur-Londoni 
piirkonnaesinduse liige (UK-ELDR), 

 
Kuna: 
 
1) Laekeni Euroopa Ülemkogu otsuste suund ning Euroopa Liidu riigipeade ja valitsusjuhtide 

poolt võetud kohustus luua Euroopale põhiseaduslik struktuur, mis tagaks eelkõige 

                                                      
1

 ELT C 23 27.1.2004, lk 1 

2
 ELT C 256 24.10.2003, lk 62 

3
 ELT C 109 30.4.2004, lk 52 

4
 EÜT C 107 3.5.2002, lk 5 
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demokraatia, seaduslikkuse, läbipaistvuse ja nii aidata laienenud Euroopa 
demokraatiavaeguse vastu, 

 
2) Euroopa komisjoni Euroopa valitsemist käsitlev valge raamat tunnistab, et EL on hakanud 

toimima mitmetasandiline valitsemine ja sellest tulenevalt peaks koheselt suurenema kohalike 
ja piirkondlike omavalitsuste mõjuvõimu osakaal ja viimaste suunaline austus, 

 
3) Euroopa põhiseaduse leping annab Euroopale põhiseadusliku aluse subsidiaarsuse printsiibi 

rakendamiseks ja tagamiseks, kaitstes liikmesriikide, piirkondlike ja kohalike omavalitsuste 
eelisõigusi, võttes samas arvesse Euroopa Liidu seadusandlusest tulenevate haldus- ja 
rahandusaspektide mõju regionaalsetele kooslustele, 

 
4) uue ex ante poliitilise kontrollmehhanismi loomine, mis esmakordselt Euroopa integratsiooni 

ajaloos ühendab Euroopa seadusloome protsessiga Euroopa rahvusparlamendid ja sobival 
juhul ka seadusloome õigusega regionaalsed parlamendid, ning regioonide komitee kaasamine 
tagantjärele teostatud järelvalve protsessi kujutavad endast olulist uuendust subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse printsiibi rakendamisel, 

 
5) olulisteks teguriteks on tasakaalu loomine subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse printsiibi 

järgimisel ja liidu tegevuse tulemuslikkuse vajadus, 
 
6) Euroopa Parlamendi poolt esitatud konsulteerimistaotlusega tunnustatakse RK panust 

põhiseaduslikku protsessi, pidades silmas eriti komitee rolli kohalike ja regionaalsete 
omavalitsuste esindajana Euroopa tuleviku konvendis. 

 
 
võttis oma 57. plenaaristungil, mis peeti 17. ja 18. novembril 2004 (17. novembri istungil) vastu 
järgmise arvamuse: 
 
 
1. Regioonide komitee seisukohad 
 
Regioonide komitee 
 
 
(a) Põhiseaduslik protsess 
 
1.1 tervitab Iirimaad eesistujamaana, kuna oma volituste kestel viis viimane läbi ja lõpetas 

edukalt valitsuste vahelise konverentsi (VVK), 
 
1.2 rõhutab uuesti oma panust põhiseaduslikku protsessi, sellisena nagu selle esitasid Euroopa 

tulevikukonvendi delegatsiooni vaatlejaliikmed ning tegevusi ja algatusi, mida arendati koos 
Euroopa piirkondlike ja kohalike omavalitsuste ühendustega ja mis peamiselt käsitlesid 
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subsidiaarsuse printsiipi ning piirkondlikku ja kohalikku mõõdet põhiseaduse lepingus; 
tervitab fakti, et Euroopa tulevikukonvendi poolt esitatud sellesuunalised ettepanekud kiideti 
valitsuste vaheline konverentsi poolt heaks, 

 
1.3 rõhutab uuesti oma toetust põhiseadusloome protsessile ja eriti Euroopa tulevikukonvendi 

tööle, mis oli avatud, mitmekülgne ja andis igaühele võimaluse; arvab, et võeti küll arvesse 
aga samas ka alahinnati piirkondlike koosluste rolli Euroopa integratsiooni edendamisel, mida 
eriti hästi peegeldas ainult ühe poolepäevase sessiooni pühendamine antud teemale; avaldab 
muret, et Euroopa tulevikukonvent ei leidnud rohkem aega põhiseaduse lepingu kolmandas 
osas käsitletud poliitikaaladega töötamiseks, sest viimatimainitud osa tekst ei ole täielikult 
kooskõlas esimeses osas väljendatuga, 

 
1.4 tervitab põhiseaduse lepingu ettevalmistusel  Euroopa Parlamendi toetust kohalike ja 

regionaalsete omavalitsuste institutsionaalse ja poliitilise osatähtsuse suuremale tunnustusele 
ühenduse otsustamisprotsessis (vt hr Napolitano poolt koostatud aruanne, mis käsitleb 
regionaalsete ja kohalike omavalitsuste osatähtsust Euroopa ehitamisel, ning hr Lamassoure’i 
poolt koostatud aruanne, mis käsitleb pädevuste jagamist ELi ja liikmesriikide vahel), 

 
(b) Leping 
 
1.5 arvestab, et leping on oluline edusamm Euroopa Liidu arengus ja lõi mitmeid sambaid liidu 

tõhusaks valitsemiseks, 
 
1.6 arvestab, et nii selge seose loomine majandus- ja tööhõivepoliitika koordineerimise vahel 

[Artiklid I-14 ja I-15] kui ka horisontaalse sotsiaalvaldkonda puudutava punkti tutvustamine, 
mille kohaselt liit peab oma poliitika defineerimisel ja rakendamisel võtma arvesse kõrge 
tööhõive taseme propageerimisega seotud nõudeid, piisava sotsiaalse kaitse garanteerimist, 
võitlust sotsiaalse tõrjutuse vastu ja haridust, koolitust ja tervisekaitset [Article III-117], 
annab sobiliku seadusliku aluse Euroopa sotsiaalse mudeli ja jätkusuutliku arengu 
teostamiseks, nagu see on mainitud EL põhiõiguste harta sissejuhatuses ja EL eesmärkides 
[Artikkel I-3(3)]; 

 
1.7 kiidab heaks EL põhiõiguste harta lepinguga liitmise. Kodanike jaoks kätkeb harta endas 

Euroopa kodakondsusega määratud õiguste kohast selgust ja turvalisust ja aitab nii toetada 
õiglasemat ja sotsiaalselt võrdsemat Euroopat; 

 
1.8 tunneb muret, et liikmesriikide vetoõigus on teatud aladel liigselt koondunud ja et see ei oma 

muud efekti kui pärsib liigselt otsustusprotsessi tõhusust, 
 
1.9 kiidab heaks regulatsiooni, mis sätestab, et nõukogu peab kultuuriala teenindust käsitlevat 

kaubandust, audiovisuaalset tegevust, haridust ja tervist käsitlevad rahvusvahelised lepingud 
ühehäälselt otsustama [Artikkel III-315]; 
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1.10 tervitab põhiseaduse lepingu kolmandas osas toodud tavaseadusloome protsesside 
rakendamist käsitlevaid sätteid [Artikkel IV-445]; 

1.11 arvab, et leping defineerib ja jaotab selgemalt Euroopa Liidu sisest pädevuse jaotust, 
lihtsustab instrumente ning tugevdab demokraatlikku legitiimsust ja otsustusprotsessi 
läbinähtavust, samuti ka institutsioonide tõhusust, lisades samas viimaste paindlikkust, et nad 
saaksid uutes suundades oma tegevust arendada. 

 
(c) Subsidiaarsuse ja liikmesriikide omavalitsuste roll 
 
1.12 tervitab subsidiaarsuse printsiibi uut definitsiooni ja regioonide komitee kaasamist 

subsidiaarsuse printsiibi rakendamise ex post kontrolli protsessi (subsidiaarsuse printsiibi 
rakendusprotokolli art 8), tunneb heameelt, et komisjoni raportiga on teiste hulgas ka talle 
pandud kohustuseks Põhiseaduse lepingu art I-11 rakendamine (käsitleb subsidiaarsust ja 
proportsionaalsust), seda samadel tingimustel teiste institutsioonide ja liikmesriikide 
rahvusparlamentidega (subsidiaarsuse printsiibi rakendusprotokolli art 9); kahetseb, et 
proportsionaalsuse printsiipi käsitlevad sätted on subsidiaarsuse printsiibi vastavate 
regulatsioonidega võrreldes vähem välja arendatud, 

 
1.13 kiidab heaks viite kohalikule ja regionaalsele autonoomiale (art I-5 ja teise osa sissejuhatus) 

ning Euroopa Liidu esindusdemokraatia tähtsuse tunnustamise (art I-46, lg 3) ja 
esindusühenduste osa Euroopa Liidu demokraatias (art I-47, lg 2); kahetseb, et teda siiski ei 
ole lepingu VI osas mainitud, arvestades esindusdemokraatia põhimõtet, kuna tema liikmed 
esindavad oma tasandi esindusdemokraatiat Euroopa Liidus (“Esindusdemokraatia 
põhimõte”, art I-46), 

 
1.14 arvestab, et kohaliku ja piirkondliku mõõtme veelgi laiapõhjalisem tunnustamine Euroopa 

Liidu uues ehituses parandab nii selle tõhusust kui ka suhteid kodanikega: ta nõustub, et 
Euroopa integratsiooniga kaasnevate poliitiliste otsuste tegemisel võetakse arvesse kohalikke 
ja piirkondlikke seisukohti, arvestades, et viimased moodustavad selle haldustasandi, mis on 
kohustatud üle võtma ja kohaldama suuremat osa Euroopa Liidu seadusandlusest ja 
tegevustest ning kuna nad on kodanikele lähemal võivad nad anda olulise panuse ühenduse 
seadusandluse kvaliteedile (art I-5); on seisukohal, et konsulteerimine ei tohiks asendada 
regioonidel ja kohalikel omavalitsustel lasuvat vastutust ja kohustust arvestada oma 
vastutusaladega, sellest tuleb kinni pidada ja selle kohta aru anda. On kokku lepitud anda 
piirkondlikele üksustele võimalus näidata, et nad on võimelised, täites vastava liikmesriigi 
sisest korda, silmas peetud tegevuse eesmärke piisaval tasemel täitma; 

 
 
1.15 kiidab heaks sätte, mis näeb ette, et Euroopa Liit austab liikmesriikide võrdsust põhiseaduse 

ees ning nende identiteeti, sealhulgas õigust piirkondlikule ja kohalikule omavalitsusele ning 
samuti ka vastava riigi põhifunktsioone (art I-5), eelkõige territoriaalset terviklikkust, 
ühiskondliku korra säilitamist ja rahvusliku julgeoleku kaitset, tehes seda osas, kus ta võib 
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regionaalsete ja kohalike üksuste, kes toetuvad seaduslik-demokraatlikule põhimõttele ja 
aruandmiskohustusele, pädevuse osas otsustavat rolli omada; 

 
1.16 tervitab seda, et uus leping tagab regionaalsetele ministritele õiguse osaleda nõukogu töös 

oma liikmesriigi nimel, kinnitades nii oma art I-23, lg 2, Euroopa Ühenduse asutamislepingu 
art 203; kutsub liikmesriike oma siseriiklikul tasandil looma struktuure ja mehhanisme 
eesmärgiga kaasata regioone ja kohalike omavalitsusi liikmesriikide Euroopa alapoliitikate 
loomisel ning samuti tagama regioonide osaluse valdkondades, mis kuuluvad kohalike ja 
regionaalsete omavalitsuste pädevusse, nõukogu uues koolituskorras, 

 
1.17 tunneb heameelt fakti üle, et komisjonile on pandud kohustus viia seadusloome protsessi 

käigus läbi palju laiemapõhjalisemaid konsultatsioone; selleks, et täieõiguslikult osaleda 
Euroopa otsustusprotsessi nendes valdkondades, kus neil lasub seadusandluse ülevõtmise või 
kohaldamise kohustus, peavad regionaalsed ja kohalikud üksused olema õieti teavitatud 
hetkeolukorrast ja läbi tuleb viia eelkonsultatsioon. Tegemist on kahesuunalise protsessiga: 
need konsultatsioonid võivad komisjonile endale anda võimaluse olla kohaliku ja regionaalse 
olukorra suhtes paremini teavitatud ning nii anda oma panuse parema seadusandluse 
loomisele (subsidiaarsuse printsiibi rakendusprotokolli art 2), 

 
1.18 nõuab uue komisjoni mandaadi algusest alates reaalse dialoogi sisseseadmist ja selle 

laiendamist peamistele tegevusvaldkondadele; 
 
1.19 kutsub üles parandama otsekonsultatsioone riiklikul tasandil rahvusparlamentide ja kohalike 

ning regionaalsete omavalitsuste vahel, mis vastutavad liidu seadusandluse ülevõtmise ja/või 
kohaldamise eest, 

 
1.20 tervitab lepinguga komisjonile pandud kohustust võtta eeliskorras arvesse seadusloomest 

tulenevad rahalised ja halduslikud mõjud ja arvab, et sellele peab järgnema hinnang nende 
mõjust regionaalsetele ja kohalikele üksustele, seda juhul kui viimane on in fine Euroopa liidu 
uute algatuste ülevõtmise ja kohaldamise eest vastutav haldusüksus, kutsub Euroopa 
Parlamenti pöörama omapoolsetele seadusandluse muudatustele samasugust tähelepanu 
(subsidiaarsuse printsiibi rakendusprotokolli art 4), 

 
1.21 võtab teatavaks 27. mai 2004 Berliinis toimunud subsidiaarsuse printsiibi alase konverentsi 

laiaulatusliku ja konstruktiivse debati sisu; on teadlik, et subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 
printsiibi kohaldamist ja hindamist käsitleb RK ühes oma tulevas arvamuses. 

 
(d) Alapoliitikad 
 
1.22 kiidab heaks territoriaalse ühtekuuluvuse liitmise Euroopa Liidu eesmärkidega ja eri tüüpi 

alade, mida iseloomustab keerukas olukord, kaasamise erilist tähelepanu pälvivate 
piirkondade hulka; kahetseb, et lepingus siiski ei mainita piiriülest, rahvuste ja regioonide 
vahelist koostööd ja et ei nähta ette ei selgeid seaduslikke meetmeid, ega raamistikku 
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sõprussuhete rahaliseks toetamiseks või mingi muu sarnase koostöö vormi osas (art III-220-
224). Euroopa riikide, rahvuste ja regioonide vahelisel koostööl on pikad traditsioonid, mis 
moodustavad Euroopa integratsiooni sotsiaal-kultuurilise samba ning mis peaks Euroopa uue 
naabruspoliitika raamides tähtsust juurde saama. Samas on Euroopa Liidule selle koostöö 
rakendamiseks seadusliku baasi loomine vältimatu, 

 
1.23 tunneb heameelt, et leping on seadnud liikmesriikidele ja kõigile riigi haldusüksustele 

kohustuse tagada, delegeerida ja rahastada kõiki majanduse üldhuvidesse kuuluvaid 
teenuseid, 

 
1.24 võtab heameelega vastu kultuurilise ja keelelise mitmekülgsuse tunnustamise, see aitab 

kohalikku ja regionaalset pärandit hoida ja arendada ning samuti võidelda Euroopa 
kultuurilise samastumise vastu [Artiklid I-3 & III-280]; 

 
1.25 võtab teatavaks märke, et Euroopa Liidu tegevus toetab, koordineerib või täiendab 

liikmesriikide spordialaseid [Artikkel III-282], turismialaseid [Artikkel III-281] ja 
kodanikekaitse alaseid tegevusi [Artikkel III-284], need on valdkonnad, kus kohalikel üksustel 
on tähtis osakaal ja kutsub komisjoni selleks tarvitama Euroopa raamseadusi; 

 
1.26 arvab, et tal on vaja hoolikalt kontrollida kas Euroopa Liidule võimalik täiendava vastutuse 

usaldamine kultuuri, hariduse, tervise ja sotsiaalteenuste valdkondi puudutava kaubanduse 
osas on vastavuses subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse printsiibiga ja soovitab, et komisjon 
üldiselt kasutaks Euroopa raamseaduseid, jättes riiklikule, regiooni ja kohalikule 
haldustasandile valikuvõimaluse soovitud tulemusteni jõudmiseks vajaliku tegevuse vormi ja 
vahendite osas. 

 
(e) Regioonide komitee 
 
1.27 väljendab kahetsust, et VVK ei tugevdanud regioonide komitee institutsioonilist staatust, et 

kehtestada jõuliselt oma kohustusliku konsultatsiooni alasid põhiseaduslikus raamistikus ja 
tugevdada oma nõuandvat rolli, näiteks jagatud pädevuse aladel majandus- ja 
tööhõivepoliitika meetmete koordineerimiseks ning toetavate, koordineerivate ja 
täiendmeetmete alal;  

 
1.28 tervitab seda, et regioonide komiteele anti õigus algatada kohtumenetlusi oma eelisõiguste 

kaitsmiseks ja subsidiaarsuse põhimõtte rikkumise osas [Artikkel III-365]; kuid komitee 
väljendab kahetsust, et valitsustevaheline konverents ei andnud seadusandlike pädevustega 
regioonidele võimalust algatada kohtumenetlusi oma seadusandlike pädevuste kaitsmiseks. 

 
1.29 tervitab kinnitust, et ametiaega pikendatakse viie aastani, mis aja jooksul võib ühilduda 

parlamendi ja komisjoni ametiajaga [Artikkel III-386]. 
 
2. Regioonide komitee soovitused 
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Regioonide komitee 
 
(a) Lepingu ratifitseerimine 
 
2.1 pöördub Euroopa Parlamendi poole heakskiidu saamiseks põhiseaduse leppele ja kiidab 

heaks EP komitee initsiatiivi, mis puudutab põhiseaduslikke küsimusi ja seisneb 
konsulteerimises RK-ga viimase arvamuse osas põhiseaduse lepingu eelnõu kohta; 

 
2.2 jagab Euroopa Parlamendi seisukohta, et põhiseaduse lepinguga on vaieldamatult saavutatud 

olulised edusammud demokraatia tugevdamises, 
 
2.3 pöördub liikmesriikide riiklike ja regionaalsete parlamentide poole, et nad ratifitseeriksid 

vastavalt vajadusele põhiseaduse lepingu; 
 
2.4 toetab Euroopa Parlamendi poliitilisi jõupingutusi põhiseadusliku protsessi tugevdamiseks, 

rõhutades selle põhiseaduse lepingu eeliseid, sealhulgas eriti regionaalarengukomisjoni poolt 
esitatud ettepanekuid, 

 
2.5 nõuab, et sõlmitaks institutsioonidevaheline kokkulepe, mille eesmärgiks on ühise 

kommunikatsioonistrateegia loomine Euroopa põhiseaduse lepingu eelnõu avaldamiseks ja 
selgitamiseks avalikkusele, iseäranis arvestades lepingu peatset ratifitseerimist; 

 
2.6 kohustub osalema mainitud strateegias ja aitama kaasa lepingu arusaadavusele ja 

aktsepteerimisele tavakodanike poolt ja taotlema arusaamist ja aktsepteerimist ka selle 
liikmete ning nende asutuste ja esindusorganite poolt.  

 
2.7 tervitab initsiatiivi “1000 arutlust Euroopa poolt” ja kinnitab oma valmidust osaleda 

aktiivselt kampaanias, mille eesmärgiks on Euroopa kodanike teadlikkuse tõstmine läbi oma 
kohalike ja piirkondlike võimude võrgustiku ning kutsub Euroopa Parlamendi liikmeid ja 
kohalike ja regionaalsete volikogude saadikuid üles tegema koostööd tulevase Euroopa 
põhiseaduse lepingu tutvustamisel ja toetamisel ning andma ühist panust  
ratifitseerimisprotsessi käigus peetavasse poliitilisse ja demokraatlikku arutellu; 

 
(b) Lepingu rakendamine 
 
2.8 ootab põhiseaduse lepingu kehtestamiselt tegeliku lisaväärtuse andmist demokraatlikule elule 

ja tööle Euroopa Liidus, 
 
2.9 kohustub andma hinnangut uutele õigustele ja kohustustele, mis saavad osaks komiteele 

endale, ja tegema vajalikke ettevalmistusi ja sisemisi ümberkorraldusi, reageerimaks 
suurenenud vastutusele efektiivselt ja tõhusalt, 
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2.10 pöörab Euroopa Parlamendi tähelepanu mõnedele põhiseaduse lepingust tulenevatele 
mõjudele ning kutsub parlamenti üles toetama eriti komitee järgmisi taotlusi: 

 
- RK kvalitatiivne kaasatus ELi poliitilisse ellu ja ühenduse otsustamisprotsessi;  
 
- subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete protokolli sätete tõhus ja edukas 
rakendamine nii ettevalmistavas poliitilises konsulteerimisprotsessis kui ka õiguslikus 
järelevalves; 
 
- kohalike ja regionaalsete omavalitsuste pädevuste austamine kooskõlas subsidiaarsuse 
põhimõtte uue määratlusega ning pädevuste jagamise uue süsteemiga Euroopa Liidus;  
 
- territoriaalse ühtekuuluvuse tunnustamine Euroopa Liidu uue eesmärgina ning uues 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtkuuluvuse protokollis kinnitatud kohustuste 
järgimine; 
 
- piiriülese ja regioonidevahelise koostöö edendamine Euroopa Liidu lõimumisprotsessi 
olulise tegurina hoolimata õigusliku aluse puudumisest, pidades silmas eriti liidu 
naabruspoliitika auahneid eesmärke; 
 
- uue ühenduse eesmärgina kinnitatud kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse austamine. 
 

2.11 innustab Euroopa Parlamenti kasutama senisest rohkem võimalust konsulteerida RK-ga, 
nagu sätestatud põhiseaduse lepingus [artikkel III-388], selleks, et suurendada arusaamist 
kohalikust ja regionaalsest dimensioonist; 

 
2.12 taotleb, et juhtudel, kui vastavalt põhiseaduse lepingule on vaja nõu pidada komiteega, peab 

komiteega nõu pidanud institutsioon esitama oma põhjendused selle kohta, miks ta ei rakenda 
komitee soovitusi; 

 
2.13 taotleb, et teda kaasataks subsidiaarsuse põhimõtte kaitsmisesse koos rahvuslike 

parlamentidega kuuenädalase varase hoiatamise perioodi jooksul ja antaks õigus esitada 
põhjendatud arvamus, kui ettepanek ei ole kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega, ning et seda 
ka võetaks arvesse [ subsid. – artikkel 6] 

 
2.14 kutsub rahvusparlamente üles looma regulaarset ja tõhusat dialoogi kohalikul ja regionaalsel 

tasandi esindajatega, kes on tuttavad käsilolevate küsimuste mitmepalgelisusega ja vastutavad 
tagajärgede eest selles osas, mis puudutab subsidiaarsuse põhimõtte rakendamist; 

 
2.15 pöördub siseriiklike valitsuste ja parlamentide poole, et nad kannaksid EL “süstemaatilise 

dialoogi” vaimu ja filosoofiat oma siseriiklikus haldusalases tegevuses, kus seda pole varem 
veel tehtud, kaasates regionaalsete ja kohalike valitsuste esindajaid seadusettepanekute 
üksikasjalikku ettevalmistamisse;  
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2.16 pöördub Euroopa Komisjoni poole, et see annaks aru regioonide komiteele artikli I-10 

(kodakondsus) kohaldamise kohta, eelkõige seoses asjaoluga, et see reguleerib õigust 
kandideerida ja valida kohalike omavalitsuste valimistel [Artikkel III-129]; 

 
2.17 võttes arvesse, et ettepanekut tugevdada RK praegust nõuandvat rolli horisontaalse klausli 

abil, mis sätestab, et RK-ga tuleb konsulteerida jagatud kompetentsi valdkonnas ja majandus- 
ning tööhõivepoliitikat koordineerivate vahendite ning toetavate, koordineerivate või 
täiendavate tegevuste osas, ei kiidetud heaks, kutsub RK Euroopa Komisjoni üles endaga 
konsulteerima kõikide algatuste osas, mis puudutavad kohaliku või regionaalse mõõtme 
manifesteerimise valdkondi või kompetentsi, mille puhul leping ei näe ette kohustuslikku 
konsultatsiooni. Nende valdkondade alla kuulub muuhulgas ka seadusandlus, mis puudutab 
põhimõtete ja tingimuste defineerimist, seda iseäranis majandus- ja finantsvaldkonnas, mis 
võimaldab majanduslikel üldhuviteenustel täita oma missioon [Artikkel III-122], teenuste 
liberaliseerimist [Artikkel III-147];kaudse maksustamise alase seadusandluse harmoneerimine 
(art. III-171); siseturgu käsitleva seadusandluse ühtlustamine (art. III-172, III-173); riiklik abi 
(art. III-167, III-168, III-169); põllumajandus-, maaelu arengu ja kalanduspoliitika (art. III-
231);  teadusuuringud ja tehnoloogia arendamine (art. III-251, III-252 ja III-253), turism (art. 
III-281) ja kodanikukaitse (art. III-284); 

 
2.18 pöördub Euroopa Komisjoni poole, et see peaks nõu regioonide komiteega kõigi tulevaste 

muutuste osas selle koosseisus, valmistades ette nõukogu otsuste ettepanekuid [art. I-31 ja art. 
III-386]. 

 
 
 
 
 
(c) Lepingu ja selle sätete ülevaatamine 
 
2.19 usub, et EL edasise arengu huvides on vajalik käigus hoida ülevaatamisprotsessi, 

otsustamaks, missuguseid ülesandeid saab täita ühiselt märkimisväärselt suurenenud Euroopa 
Liidus; 

 
2.20 kinnitab oma tahet osaleda aktiivselt ja täielikult põhiseaduse läbivaatamises tulevikus ja 

teeb ettepaneku, et liikmesriigid kaasaksid regioonide esindajaid ja kohalikke omavalitsusi 
oma delegatsioonidesse valitsustevahelistel konverentsidel [CdR 198/2003; 3.7.] mis 
tegelevad liikmesriigi tasandist madalamaid tasandeid mõjutavate lepingusätete 
läbitöötamisega, ja tulevaste konventide delegatsioonidesse; 
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(d) Lõppmärkus 
 
2.21 teeb oma presidendile ülesandeks edastada see arvamus Euroopa Liidu Nõukogule, Euroopa 

Parlamendile ja Euroopa Komisjonile. 
 
 Brüssel, 17. november 2004 
 
 

Regioonide komitee  
president 

 
 
 
 
 

Peter Straub 

Regioonide komitee  
peasekretär 

 
 
 
 
 

Gerhard Stahl 
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