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Alueiden komitea, joka 
 
ottaa huomioon Euroopan parlamentin perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan 
mietintöluonnoksen Euroopan perustuslakisopimuksesta (PE 347.119), 
 
ottaa huomioon Euroopan parlamentin 14. syyskuuta 2004 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 
265 artiklan neljännen kohdan nojalla tekemän päätöksen pyytää aiheesta alueiden komitean lausunto, 
 
ottaa huomioon valtion- tai hallitusten päämiesten 29. lokakuuta 2004 allekirjoittaman Euroopan 
perustuslaista tehdyn sopimuksen (CIG 87/2/04 rev. 2, CIG 87/04 ADD 1 rev. 1 ja CIG 87/04 ADD 2 
rev. 2), 
 
ottaa huomioon Laekenissa 14. ja 15. joulukuuta 2001 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
puheenjohtajan päätelmät ja erityisesti Laekenin julistuksen Euroopan unionin tulevaisuudesta, 
 
ottaa huomioon Brysselissä 17. ja 18. kesäkuuta 2004 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
puheenjohtajan päätelmät, 
 
ottaa huomioon lausuntonsa aiheesta "Alueiden komitean ehdotukset hallitustenväliselle 
konferenssille" (CdR 169/2003 fin1), päätöslauselmansa aiheesta "Eurooppa-valmistelukunnan 
suositukset" (CdR 198/2003 fin2), päätöslauselmansa hallitustenvälisen konferenssin tuloksista 
(CdR 22/2004 fin3) ja julistuksensa Euroopan unionin perustuslakiprosessista (CdR 77/2004), 
 
ottaa huomioon lausuntonsa aiheesta "Aluehallitusten edustajien osallistuminen Euroopan unionin 
neuvoston työhön ja AK:n osallistuminen neuvoston epävirallisiin kokouksiin" (CdR 431/2000 fin4), 
 
ottaa huomioon "perustuslakiasiat ja eurooppalainen hallintotapa" -valiokunnan 21. syyskuuta 2004 
hyväksymän lausuntoluonnoksen (CdR 354/2003 rev. 1), jonka esittelijät olivat Franz Schausberger, 
Salzburgin osavaltion edustaja alueiden komiteassa (AT–PPE), ja Graham Tope, Suur-Lontoon 
yleishallintoviranomaisen edustajiston jäsen (UK–ELDR), 
 
sekä  
 
1) katsoo, että Laekenin julistuksen sekä valtion- tai hallitusten päämiesten antamien 
sitoumusten tarkoituksena oli luoda unionille sellainen perustuslaki, joka vahvistaa demokratiaa, 

                                                      
1
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legitiimiyttä, avoimuutta ja tehokkuutta ja jolla pystytään vastaamaan unionin laajentumisen 
demokratialle asettamaan haasteeseen, 
 
2) katsoo, että eurooppalaista hallintotapaa käsittelevässä komission valkoisessa kirjassa 
todetaan, että EU on siirtynyt monitasoisen hallinnon järjestelmään ja että näin ollen hallinnon 
paikallis- ja aluetasojen roolia on vahvistettava ja niiden toimivaltaa on kunnioitettava entistä 
enemmän, 
 
3) katsoo, että perustuslakisopimus muodostaa konstitutionaalisen perustan toissijaisuus-
periaatteen soveltamiselle ja takaamiselle. Samalla siinä suojataan jäsenvaltioiden ja alue- ja paikallis-
viranomaisten oikeudet ja otetaan huomioon unionin lainsäädännön hallinnolliset ja taloudelliset 
vaikutukset alue- ja paikallisviranomaisiin, 
 
4) katsoo, että merkittävimmät toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden soveltamista 
koskevaan pöytäkirjaan sisältyvistä uudistuksista ovat uuden poliittisen ennakkovalvontajärjestelmän 
luominen, sillä järjestelmässä kansalliset parlamentit – ja tarvittaessa lainsäädäntävaltaa käyttävät 
alueparlamentit – liitetään ensimmäistä kertaa Euroopan yhdentymisen historiassa unionin 
lainsäädäntäprosessiin, sekä alueiden komitean osallistuminen jälkikäteiseen valvontaan, 
 
5) katsoo, että on tärkeää sovittaa yhteen toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden 
noudattaminen ja Euroopan unionin tehokkaan toiminnan tarve, 
 
6) katsoo, että Euroopan parlamentin tekemä lausuntopyyntö on tunnustus AK:n panokselle 
perustuslakiprosessissa varsinkin alue- ja paikallisviranomaisten edustajana Eurooppa-
valmistelukunnassa. 
 
hyväksyi 17.–18. marraskuuta 2004 pitämässään 57. täysistunnossa (marraskuun 17. päivän 
kokouksessa) seuraavan lausunnon. 
 
 

* 
 

*          * 
 
 
1 Alueiden komitean näkemykset 
 
a) Perustuslakiprosessi 
 
Alueiden komitea 
 
1.1 onnittelee Irlantia siitä, että se puheenjohtajuuskaudellaan toimi menestyksekkäästi 
hallitustenvälisen konferenssin (hvk) puheenjohtajana ja saattoi sen työn päätökseen. 
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1.2 muistuttaa antaneensa perustuslakiprosessiin oman panoksensa Eurooppa-valmistelukunnan 
toimintaan osallistuneen tarkkailijavaltuuskuntansa välityksellä ja toteuttaneensa alue- ja 
paikallisviranomaisten eurooppalaisten järjestöjen kanssa yhteisiä toimia ja aloitteita, jotka koskivat 
ennen kaikkea toissijaisuusperiaatteen toimintamekanismia ja perustuslain alueellista ja paikallista 
ulottuvuutta. Komitea on tyytyväinen siihen, että Eurooppa-valmistelukunnan näistä asioista tekemät 
ehdotukset hyväksyttiin hallitustenvälisessä konferenssissa. 
 
1.3 ilmaisee toistamiseen tukensa perustuslakiprosessille, erityisesti valmistelukuntavaiheelle, 
joka oli avoin, osallistumiseen perustuva ja kattava. Komitea katsoo, että valmistelukunta tiedosti 
alue- ja paikallisviranomaisten roolin ja aseman Euroopan yhdentymisprosessissa mutta aliarvioi sitä, 
mikä näkyi erityisesti siinä, että aiheen käsittelyyn oli varattu puoli päivää. Komitea pahoittelee, ettei 
valmistelukunnalle annettu enempää aikaa käsitellä perusteellisesti perustuslain III osan sisältämiä 
määräyksiä unionin politiikoista. Tämä on johtanut siihen, että III osa ei kaikilta osin vastaa I osassa 
määriteltyä toimivaltajärjestelmää. 
 
1.4 on hyvillään Euroopan parlamentin perustuslakisopimusta laadittaessa osoittamasta tuesta 
pyrkimykselle laajamittaisemman tunnustuksen saamiseksi alue- ja paikallisviranomaisten 
institutionaaliselle ja poliittiselle roolille yhteisön päätöksentekoprosessissa (vrt. Giorgio 
Napolitanon valmistelema mietintö alue- ja paikallisviranomaisten roolista Euroopan yhdentymisessä 
sekä Alain Lamassouren valmistelema mietintö toimivallan jaosta Euroopan unionin ja sen 
jäsenvaltioiden välillä). 
 
b) Perustuslakisopimus 
 
Alueiden komitea 
 
1.5 katsoo, että perustuslakisopimus on Euroopan unionin kannalta myönteinen askel ja siinä 
määrätään monista järjestelyistä, jotka ovat välttämättömiä unionin tehokkaalle hallinnolle. 
 
1.6 katsoo, että liittämällä nimenomaisesti yhteen talouspolitiikan ja työllisyyspolitiikan 
koordinointi (I-14 ja I-15 artikla) ja sisällyttämällä sopimukseen sellainen horisontaalinen 
sosiaalilauseke, jonka mukaan unionin on otettava politiikkojen määrittelyssä ja toteuttamisessa 
huomioon vaatimukset, jotka liittyvät työllisyyden korkean tason edistämiseen, riittävän sosiaalisen 
suojelun takaamiseen, sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaan ja koulutuksen ja terveydensuojelun 
korkeaan tasoon (III-117 artikla), luodaan asianmukainen oikeusperusta eurooppalaisen sosiaalimallin 
ja kestävän kehityksen edistämiselle Euroopan unionin perusoikeuskirjan johdannon ja unionin 
tavoitteiden mukaisesti (I-3 artiklan 3 kohta). 
 
1.7 on tyytyväinen siihen, että perusoikeuskirja on sisällytetty sopimukseen, sillä se antaa 
kansalaisille entistä selkeämmän ja varmemman kuvan oikeuksista, joita unionin kansalaisuus heille 
tuo, ja lisää oikeudenmukaisuutta ja yhteisöllisyyttä Euroopassa. 
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1.8 pahoittelee, että jäsenvaltioiden veto-oikeus on turvattu useilla aloilla, ja uskoo tämän 
haittaavan tarpeettomasti tehokasta päätöksentekoa.  
 
1.9 on kuitenkin tyytyväinen siihen, että sopimuksessa määrätään, että neuvosto tekee 
ratkaisunsa yksimielisesti tehtäessä kansainvälisiä sopimuksia kulttuuri-, audiovisuaali-, sosiaali-, 
koulutus- ja terveyspalvelujen kaupan alalla (III-315 artikla). 
 
1.10 pitää niin ikään tervetulleena määräyksiä, jotka koskevat tavanomaisen 
lainlaatimisjärjestyksen soveltamista perustuslain III osaan (IV-445 artikla). 
 
1.11 katsoo, että sopimus selkiyttää toimivaltuuksien määrittelyä ja jakoa Euroopan unionissa, 
yksinkertaistaa unionin toimintavälineitä, vahvistaa unionin toimielinten demokraattista oikeutusta, 
niiden päätöksenteon avoimuutta ja tehokkuutta sekä takaa tarvittavan joustavuuden, jotta unioni voi 
kehittyä uuteen suuntaan. 
 
c) Toissijaisuusperiaate ja alue- ja paikallishallinnon rooli 
 
Alueiden komitea 
 
1.12 on tyytyväinen toissijaisuusperiaatteen uuteen määritelmään ja siihen, että alueiden komitea 
kutsutaan osallistumaan toissijaisuusperiaatteen soveltamisen jälkikäteisvalvontaan (toissijaisuus-
periaatteen soveltamista koskevan pöytäkirjan 8 artikla). Komitea pitää niin ikään myönteisenä sitä, 
että se saa muiden toimielinten ja kansallisten parlamenttien tavoin komissiolta selvityksen unionin 
perustuslain I-11 artiklan (toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaate) soveltamisesta (toissijaisuus-
periaatteen soveltamista koskevan pöytäkirjan 9 artikla). Komitea pahoittelee kuitenkin, että 
suhteellisuusperiaatetta koskevat määräykset eivät ole yhtä kattavia kuin toissijaisuusperiaatetta 
koskevat määräykset. 
 
1.13  pitää myönteisenä sitä, että perustuslakisopimuksessa viitataan alueelliseen ja paikalliseen 
itsehallintoon (I-5 artikla ja II osan johdanto) sekä tunnustetaan lähidemokratian merkitys Euroopan 
unionissa (I-46 artiklan 3 kohta) ja etujärjestöjen rooli demokratian toteuttamisessa (I-47 artiklan 
2 kohta). Komitea pahoittelee kuitenkin, ettei alueiden komiteaa mainita VI osastoon ("Demokratian 
toteuttaminen unionissa") sisältyvässä edustuksellisen demokratian periaatetta käsittelevässä 
I-46 artiklassa, vaikka sen jäsenet edustavat demokraattista kansalaisläheisyyden periaatetta unionin 
ytimessä. 
 
1.14 katsoo, että EU:n uuden rakenteen paikallisen ja alueellisen ulottuvuuden täysimittainen 
tunnustaminen parantaisi unionin tehokkuutta ja kansalaisläheisyyttä. Euroopan yhdentymisen tulisi 
kattaa myös poliittinen päätöksenteko, jossa otetaan huomioon alue- ja paikallisviranomaisten 
näkemykset, sillä nämä hallintotasot vastaavat suurelta osin EU:n lainsäädännön ja politiikan 
voimaansaattamisesta ja täytäntöönpanosta. Lisäksi ne ovat lähimpänä kansalaisia ja voivat näin ollen 
vaikuttaa huomattavasti unionin lainsäädännön laatuun. (I-5 artikla) Komitea toteaa kuitenkin, ettei 
kuuleminen voi korvata alue- ja paikallisviranomaisten vastuuta ja vastuuvelvollisuutta niiden 
toimivaltaan kuuluvilla aloilla. Alue- ja paikallisviranomaisten toimivaltaa on kunnioitettava ja niille 



- 5 - 

 
CdR 354/2003 fin (en,fr→fi)SG,MS,MM/LV,HP/kr,pk,mm .../... 

on annettava mahdollisuus osoittaa, että ne voivat jäsenvaltiokohtaisten säädösten mukaisesti 
saavuttaa suunnitellun toiminnan tavoitteet riittävällä tavalla. 
 
1.15 on tyytyväinen määräykseen, jonka mukaan unioni kunnioittaa jäsenvaltioiden kansallista 
identiteettiä ja perusrakennetta, mukaan luettuna oikeus alueelliseen ja paikalliseen itsehallintoon, 
sekä valtion keskeisiä tehtäviä (I-5 artikla) ja erityisesti niitä, joiden tavoitteena on valtion alueellisen 
koskemattomuuden turvaaminen, yleisen järjestyksen ylläpitäminen sekä kansallisen turvallisuuden 
takaaminen. Tällä saattaa nimitäin olla keskeinen merkitys pyrittäessä säilyttämään demokraattisen 
oikeutuksen omaavien alue- ja paikallisviranomaisten vastuu ja vastuuvelvollisuus. 
 
1.16 on niin ikään tyytyväinen siihen, että sopimuksessa turvataan alueiden ministereiden oikeus 
osallistua jäsenvaltioiden edustajina neuvoston kokouksiin, sillä I-23 artiklan 2 kohdassa vahvistetaan 
Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 203 artiklan sanamuoto. Komitea kehottaa jäsenvaltioita 
luomaan omat rakenteensa ja mekanisminsa, jotta alue- ja paikallisviranomaiset voivat osallistua 
jäsenvaltioiden Eurooppa-politiikan muotoiluun ja jotta alueiden osallistuminen alueiden toimivaltaan 
vaikuttavissa kysymyksissä voidaan turvata myös neuvoston uudessa kokoonpanojärjestelmässä. 
 
1.17 suhtautuu myönteisesti vaatimukseen entistä kattavammasta kuulemisesta lainsäädäntö-
menettelyä edeltävässä vaiheessa. Alue- ja paikallisviranomaisten on saatava riittävästi tietoa 
ajankohtaisista kehityssuuntauksista, jotta ne voivat osallistua täydellä panoksella unionin päätöksen-
tekoon, jonka tuloksien voimaansaattamisesta tai täytäntöönpanosta ne vastaavat. Alue- ja 
paikallisviranomaisia on niin ikään kuultava riittävästi ja hyvissä ajoin. Kyse on kaksisuuntaisesta 
prosessista, ja kuulemisten avulla myös komissio voi saada nykyistä enemmän tietoa toimien 
alueellisesta ja paikallisesta ulottuvuudesta, mikä voi johtaa entistä parempaan säädöskäytäntöön 
(toissijaisuusperiaatteen soveltamista koskevan pöytäkirjan 2 artikla). 
 
1.18 kehottaa käynnistämään varhain uuden komission toimikauden alussa todellisen 
vuoropuhelun ja ulottamaan sen koskemaan keskeisiä aihealueita. 
 
1.19 kehottaa tehostamaan jäsenvaltiotasolla unionin lainsäädännön voimaansaattamisesta tai 
täytäntöönpanosta vastaavien alue- ja paikallishallintojen ja jäsenvaltioiden parlamenttien välistä 
suoraa kuulemista. 
 
1.20 on tyytyväinen siihen, että sopimuksen mukaan Euroopan komission on etukäteen 
kiinnitettävä huomiota ehdottamiensa säädösten taloudellisiin ja hallinnollisiin vaikutuksiin, ja 
katsoo, että tällaiseen arviointiin kuuluu myös alue- ja paikallisviranomaisiin kohdistuvien 
vaikutusten arviointi, ovathan nämä hallintotasot viime kädessä vastuussa EU:n aloitteiden 
toteuttamisesta ja täytäntöönpanosta. Komitea pyytää Euroopan parlamenttia ottamaan samalla 
tavalla huomioon säädösehdotuksiin esittämiensä tarkistusten vaikutukset (toissijaisuusperiaatteen 
soveltamista koskevan pöytäkirjan 4 artikla). 
 
1.21 antaa arvoa Berliinissä 27. toukokuuta 2004 järjestämässään toissijaisuusperiaatetta 
käsitelleessä konferenssissa käydylle laajalle ja hyödylliselle keskustelulle ja aikoo käsitellä 
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toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden soveltamista ja arviointia tarkemmin myöhemmin 
annettavassa lausunnossaan. 
 
d) Politiikat 
 
Alueiden komitea 
 
1.22 pitää myönteisenä alueellisen yhteenkuuluvuuden sisällyttämistä unionin tavoitteisiin sekä 
erilaisten erityisvaikeuksista kärsivien alueiden sisällyttämistä osaksi alueita, joihin kiinnitetään 
erityistä huomiota. Komitea pahoittelee kuitenkin, ettei sopimuksessa mainita rajatylittävää, 
valtioidenvälistä eikä alueidenvälistä yhteistyötä eikä se tarjoa selkeää oikeusvälinettä eikä puitteita 
ystävyyskaupunkitoiminnan tai muun vastaavan yhteistyön tukemiseksi (III-220–III-224 artikla). 
Rajatylittävällä, valtioidenvälisellä ja alueidenvälisellä yhteistyöllä on Euroopassa pitkät perinteet, ja 
se on yksi Euroopan yhdentymisen sosiokulttuurisia kulmakiviä. Lisäksi sen merkitys kasvaa 
entisestään uuden naapuruuspolitiikan yhteydessä. Näin ollen asianmukainen oikeusperusta on 
välttämätön, jotta unioni voi mahdollistaa tällaisen yhteistyön. 
 
1.23 on tyytyväinen siihen, että sopimuksen mukaan jäsenvaltiot – ja niiden toimivaltaiset 
hallintotasot – voivat tarjota, tilata ja rahoittaa yleistä taloudellista etua koskevia palveluita. 
 
1.24 on niin ikään tyytyväinen siihen, että sopimuksessa annetaan arvoa kulttuuriselle ja 
kielelliselle monimuotoisuudelle. Tämä auttaa vaalimaan ja edistämään alueellista ja paikallista 
kulttuuriperintöä ja identiteettiä ja torjumaan Euroopan kulttuurien yhdenmukaistumista (I-3 ja  
III-280 artikla). 
 
1.25 panee merkille, että unionitason tuki-, koordinointi- ja täydentävät toimet ovat mahdollisia 
urheilun (III-282 artikla), matkailun (III-281 artikla) ja pelastuspalvelun (III-284 artikla) aloilla. Alue- 
ja paikallisviranomaisilla on näillä aloilla tärkeä rooli, ja komitea kehottaa komissiota ehdottamaan 
pääasiassa eurooppapuitelakeja. 
 
1.26 katsoo, että toimivaltuuksien antaminen Euroopan unionille kulttuuri-, koulutus- ja terveys- 
ja sosiaalipalveluiden kauppaa koskevissa kysymyksissä merkitsee sitä, että toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteiden noudattamista on seurattava tarkasti. Komitea suosittaa, että komissio 
ehdottaa pääasiassa eurooppapuitelakeja, jotka jättävät kansallisten, alueellisten ja paikallisten 
viranomaisten valittavaksi, millä muodoin ja keinoin saavutettaviin tuloksiin pyritään. 
 
e) Alueiden komitea 
 
Alueiden komitea 
 
1.27 pahoittelee, ettei hvk vahvistanut komitean institutionaalista asemaa, jotta sen pakollista 
kuulemista edellyttävät alat olisi vakiinnutettu osaksi perustuslain mukaista toimielinjärjestelmää ja 
sen neuvoa-antavaa tehtävää olisi lujitettu esimerkiksi jaettuun toimivaltaan kuuluvilla aloilla, talous- 
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ja työllisyyspolitiikan koordinointiin liittyvissä toimenpiteissä sekä tuki-, koordinaatio- ja täydentäviä 
toimia koskevissa kysymyksissä. 
 
1.28 on tyytyväinen komitealle annettuun oikeuteen nostaa kanteita Euroopan unionin 
tuomioistuimessa oikeuksiensa puolustamiseksi sekä toissijaisuusperiaatteen rikkomisen perusteella 
(III-365 artikla). Komitea pahoittelee kuitenkin, ettei hallitustenvälinen konferenssi antanut 
lainsäädäntövaltaa käyttäville alueille oikeutta nostaa kanne Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa, 
jotta ne voisivat puolustaa lainsäädäntövaltuuksiaan. 
 
1.29 pitää myönteisenä sitä, että komitean toimikausi pidennetään viiteen vuoteen ja se saattaa 
aikanaan olla yhteneväinen Euroopan parlamentin ja komission toimikauden kanssa (III-386 artikla). 
 
 
2 Alueiden komitean suositukset 
 
a) Sopimuksen ratifiointi 
 
Alueiden komitea 
 
2.1 kehottaa Euroopan parlamenttia antamaan perustuslakisopimukselle hyväksyntänsä ja on 
tyytyväinen Euroopan parlamentin perussopimusvaliokunnan aloitteeseen kuulla AK:ta 
perustuslaillista sopimusta koskevasta luonnoksesta. 
 
2.2 yhtyy Euroopan parlamentin näkemykseen, jonka mukaan perustuslakisopimus tuo mukanaan 
kiistattomia edistysaskeleita demokratian kannalta. 
 
2.3 kehottaa jäsenvaltioiden kansallisia ja tarvittaessa alueellisia parlamentteja ratifioimaan 
perustuslakisopimuksen. 
 
2.4 tukee Euroopan parlamentin poliittisia pyrkimyksiä, jotka tähtäävät perustuslakiprosessin 
vakauttamiseen perustuslakisopimuksen tuomia etuja korostamalla, ja kannattaa eritoten 
aluekehitysvaliokunnan tekemiä ehdotuksia. 
 
2.5 kehottaa allekirjoittamaan toimielinten välisen sopimuksen yhteisen tiedottamisstrategian 
laatimiseksi, jotta kansalaisille jaettaisiin perustuslakisopimusluonnosta selkeyttävää tietoa eritoten 
ennen sopimuksen lähiaikoina tapahtuvaa ratifioimisprosessia. 
 
2.6 pyrkii osallistumaan edellä mainittuun strategiaan ja lisäämään sopimuksen ymmärtämistä ja 
hyväksyntää tavallisten kansalaisten keskuudessa ja kehottaa jäseniään, heidän edustamiaan 
viranomaisia ja heidän etujärjestöjään tekemään samoin. 
 
2.7 on tyytyväinen "tuhat keskustelua Euroopasta" -aloitteeseen ja vahvistaa halukkuutensa 
osallistua aktiivisesti paikallis- ja alueviranomaisten verkostonsa avulla Euroopan kansalaisten 
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valistuskampanjaan sekä kehottaa Euroopan parlamentin jäseniä ja alue- tai paikallistason vaaleilla 
valittuja luottamushenkilöitä tekemään yhteisvoimin tulevaa unionin perustuslakia tunnetuksi sekä 
antamaan yhteinen panoksensa sopimuksen ratifiointiprosessin yhteydessä käytävään poliittiseen ja 
demokraattiseen keskusteluun. 
 
b) Sopimuksen täytäntöönpano 
 
Alueiden komitea 
 
2.8 uskoo perustuslakisopimuksen voimaantulon antavan todellista lisäarvoa toteutettaessa 
demokratiaa käytännössä Euroopan unionissa. 
 
2.9 sitoutuu arvioimaan uudet oikeutensa ja velvollisuutensa ja tekemään tarvittavat valmistelut 
ja sisäiset uudistukset voidakseen hoitaa laajennettuja tehtäviään tehokkaasti ja tuloksekkaasti. 
 
2.10 kiinnittää Euroopan parlamentin huomioita perustuslakisopimuksen lukuisiin vaikutuksiin ja 
pyytää parlamentin tukea AK:lle erityisesti seuraavissa kysymyksissä: 
 
− AK:n osallistumisen kvalitatiivinen olemus unionin poliittisessa elämässä ja yhteisön 

päätöksentekoprosessissa 

− toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita koskevan pöytäkirjan määräysten tehokas ja tuloksekas 
soveltaminen sekä ennakoivaa poliittista konsultointiprosessia että jälkikäteen tapahtuvaa 
oikeudellista valvontaa silmällä pitäen 

− alue- ja paikallisviranomaisten toimivaltuuksien kunnioittaminen niin toissijaisuusperiaatteen 
uuden määritelmän kuin Euroopan unionin uuden toimivaltajaon mukaisesti 

− alueellisen yhteenkuuluvuuden toteaminen unionin uudeksi tavoitteeksi sekä taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta koskevassa uudessa pöytäkirjassa tehtyjen sitoumusten 
kunnioittaminen 

− rajanylittävän ja alueidenvälisen yhteistyön edistäminen Euroopan unionia yhtenäistävänä 
tekijänä oikeusperustan puuttumisesta huolimatta – erityisesti unionin naapuruuspolitiikkaan 
kohdistamia odotuksia ajatellen 

− yhteisön uudeksi tavoitteeksi määritellyn kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden 
kunnioittaminen. 

 
2.11 kannustaa Euroopan parlamenttia alueellista ja paikallista ulottuvuutta koskevan 
ymmärtämyksen lisäämiseksi hyödyntämään aiempaa paremmin perustuslakisopimuksen mukaista 
mahdollisuuttaan kuulla komiteaa (III-388 artikla). 
 
2.12 esittää, että kun komitean kuuleminen on perustuslakisopimuksen mukaan pakollista, 
lausuntoa pyytäneen toimielimen on perusteltava menettelynsä yksityiskohtaisesti, jos se ei toimi 
komitean suositusten mukaisesti. 
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2.13 vaatii oikeutta osallistua jäsenvaltioiden parlamenttien ohella kuuden viikon määräajan 
kuluessa toissijaisuusperiaatteen vaalimisprosessiin ja antaa perusteltu lausunto, jos säädösehdotus ei 
ole toissijaisuusperiaatteen mukainen. Komitea vaatii niin ikään, että lausunto otetaan huomioon 
(toissijaisuusperiaatteen soveltamista koskevan pöytäkirjan 6 artikla). 
 
2.14 kehottaa jäsenvaltioiden parlamentteja kehittämään säännöllistä ja toimivaa vuoropuhelua 
alue- ja paikallistason edustajien kanssa, sillä kun on kyse toissijaisuusperiaatteen toteutumisen 
seurannasta alue- ja paikallistason toimijat tuntevat siihen liittyvät moninaiset ongelmat ja seuraukset. 
 
2.15 kehottaa jäsenvaltioiden hallituksia ja parlamentteja toteuttamaan omassa hallinto-
järjestelmässään EU:n järjestelmällisen vuoropuhelun henkeä ja filosofiaa, mikäli näin ei jo tapahdu, 
kutsumalla alue- ja paikallishallinnon edustajia osallistumaan säädösehdotusten tarkasteluun. 
 
2.16 kehottaa Euroopan komissiota antamaan komitealle kertomuksen I-10 artiklan (kansalaisuus) 
soveltamisesta, varsinkin kun siinä määrätään äänioikeudesta ja vaalikelpoisuudesta 
kunnallisvaaleissa (III-129 artikla). 
 
2.17 Kun otetaan huomioon, että sopimuksessa ei hyväksytty ehdotusta lujittaa AK:n nykyistä 
neuvoa-antavaa tehtävää horisontaalisen lausekkeen avulla, jonka mukaan AK:ta kuultaisiin jaettuun 
toimivaltaan kuuluvilla aloilla, talous- ja työllisyyspolitiikan koordinointiin liittyvissä toimenpiteissä 
sekä tuki-, koordinaatio- ja täydentäviä toimia koskevissa kysymyksissä, AK kehottaa Euroopan 
komissiota pyytämään sen lausunnon kaikista aloitteista, joiden paikallinen tai alueellinen ulottuvuus 
tai toimivalta on ilmeinen ja joilla kuuleminen ei sopimuksen mukaan ole pakollista. Näiden 
aloitteiden kohteena oleviin aloihin kuuluvat muun muassa erityisesti taloudellisten ja 
rahoituksellisten periaatteiden ja edellytysten määrittämistä koskeva lainsäädäntö; niiden avulla 
yleishyödylliset palvelut voivat täyttää tehtävänsä (III-122 artikla), palveluiden vapauttaminen 
(III-147 artikla), välillisiä veroja koskevan lainsäädännön yhdenmukaistaminen (III-171 artikla), 
sisämarkkinoita koskevan lainsäädännön lähentäminen (III-172 ja III-173 artikla), valtiontuki 
(III-167, III-168 ja III-169 artikla), maatalouspolitiikka, maaseudun kehittämispolitiikka ja 
kalastuspolitiikka (III-231 artikla), tutkimus ja teknologian kehittäminen (III-251, III-252 ja 
III-253 artikla), matkailu (III-281 artikla) ja pelastuspalvelu (III-284 artikla). 
 
2.18 kehottaa Euroopan komissiota niin ikään kuulemaan komiteaa kaikista tulevista muutoksista, 
jotka koskevat komitean kokoonpanoa ja joista komissio valmistelee ehdotusta neuvoston päätökseksi 
(I-32 ja III-386 artikla). 
 
c) Sopimuksen ja sen määräysten tarkistaminen 
 
Alueiden komitea 
 
2.19 uskoo EU:n jatkokehityksen edellyttävän sopimuksen säännöllistä tarkistusta, jotta voidaan 
päättää, millaisia tehtäviä huomattavasti laajentuneessa unionissa voidaan hoitaa yhteisesti. 
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2.20 vahvistaa tahtonsa osallistua aktiivisesti ja täysimittaisesti perustuslain tarkistamiseen 
tulevaisuudessa. Komitea ehdottaa, että jäsenvaltiot ottavat alue- ja paikallisviranomaisten edustajia 
valtuuskuntiinsa, jotka osallistuvat mahdollisten tulevien valmistelukuntien toimintaan tai hallitusten-
välisiin konferensseihin (ks. CdR 198/2003 kohta 3.7), joissa käsiteltävillä tarkistuksilla on vaikutusta 
alue- ja paikallishallintoon ja tulevaisuuteen. 
 
d) Loppuhuomautus 
 
Alueiden komitea 
 
2.21 antaa puheenjohtajalleen tehtäväksi toimittaa tämän lausunnon Euroopan unionin 
neuvostolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan komissiolle. 
 
Bryssel 17. marraskuuta 2004 
 

Alueiden komitean 
puheenjohtaja 

 
 
 
 

Peter Straub  

Alueiden komitean 
pääsihteeri 

 
 
 
 

Gerhard Stahl 
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