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A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA (továbbiakban: RB), 

 

Tekintettel az Európai Parlament alkotmányügyi bizottságának az Európai Alkotmányt létrehozó 

szerződésről szóló jelentéstervezetére (EP 347.119), 

 

Tekintettel az Európai Parlament 2004. szeptember 14-i arra vonatkozó határozatára, hogy e 

kérdésben az Európai Közösséget létrehozó szerződés 265. cikke (4) pontja alapján konzultációt 

kezdeményez, 

 

Tekintettel az Európai Alkotmányt létrehozó szerződésre, melyet az állam-és kormányfők 2004. 

október 29-én írtak alá (CIG 87/2/04 rev 2, CIG 87/04 add. 1 rev 1 és add. 2 rev 2), 

 

Tekintettel a 2001. december 14-én és 15-én megtartott laekeni Európai Tanács elnökségi 

következtetéseire, és különösen a Laekeni Nyilatkozatra az Európai Unió jövőjéről, 

 

Tekintettel 2004. június 17-én és 18-án megrendezett brüsszeli Európai Tanács elnökségi 

következtetéseire, 

 

Tekintettel a RB Kormányközi Konferenciára vonatkozó javaslatáról kifejtett véleményére (CdR 

169/2003 fin1) az Európai Tanács ajánlásaira vonatkozó állásfoglalására, (CdR 198/2003 fin2) a 

Kormányközi Konferencia eredményeivel vonatkozó állásfoglalására (CdR 22/2004 fin3), valamint az 

Unió alkotmányozási eljárására vonatkozó nyilatkozatára (CdR 77/2004),  

 

Tekintettel a „Regionális önkormányzati képviselők részvétele az Európai Unió Tanácsának 

tevékenységében és a Régiók Bizottságának tevékenységében az informális Tanács ülések során” 

(CdR 431/2000 fin4) témában megfogalmazott véleményére, 

 

                                                      
1

  HL C 23, 2004.1.27., 1.o. 

2
  HL C 256, 2003.10.24., 62.o. 

3
  HL C 109, 2004.4.30., 52.o. 

4
  HL C 107, 2002.5.3., 5.o. 
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Tekintettel az „Alkotmányos ügyek és európai kormányzás” szakbizottság által 2004. szeptember 21-

én elfogadott véleménytervezetére (CdR 354/2004 rev. 1) (előadók: Franz SCHAUSBERGER, 

Salzburg szövetségi tartomány képviselője a Régiók Bizottságában (AT-EPP) és Lord TOPE, Nagy-

London közigazgatási hatóságának képviseletében (UK/ELDR). 

 

Mivel: 

 

1) a Laekeni Nyilatkozat szelleme és az állam-és kormányfők elkötelezettsége arra irányult, 

hogy megteremtsék az Európai Unió alkotmányos alapjait, nagyobb demokráciát, 

legitimitást, átláthatóságot és hatékonyságot biztosítva a kibővített Európa számára a 

demokratikus kihívásokkal történő szembenézés során; 

 

2) az Európai Bizottság „Fehér Könyve az Európai Kormányzásról” elismeri, hogy az EU 

elmozdult egy többszintű kormányzási rendszer felé, és ennek következtében jelentősebb 

szerepet és nagyobb figyelmet kell biztosítani a helyi és regionális kormányzatoknak;  

 

3) az alkotmányos szerződés alkotmányos alapot biztosít a szubszidiaritás elvének 

garantálásához és alkalmazásához, ugyanakkor védelmezi a tagállamok, régiók és helyi 

hatóságok előjogait és figyelembe veszi az uniós jogszabályok regionális és helyi 

hatóságokra gyakorolt adminisztratív és pénzügyi kihatásait; 

 

4) egy újfajta előzetes politika monitoring eljárás létrehozása, amely az európai integráció 

történetében először von be nemzeti parlamenteket – és akár törvényhozói hatalommal bíró 

regionális parlamenteket is – az európai jogalkotási folyamatba, valamint a Régiók 

Bizottságának bevonása az utólagos monitoring folyamatába alkotják a szubszidiaritás és az 

arányosság elvének alkalmazására vonatkozó jegyzőkönyv valódi újítását; 

 

5) szükséges megteremteni az egyensúlyt a szubszidiaritás elvének és az arányosság elvének 

betartása és az Unió hatékony fellépése között; 

 

6)  az Európai Parlament megkeresése mint az RB hozzájárulásának az elismerése az 

alkotmányozás folyamatához, elsősorban az Európai Konventben, a helyi és regionális 

hatóságok képviselőjeként 
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a 2004. november 17–18-án tartott, 57. plenáris ülésén (a november 17-i ülésen) a következő 

véleményt fogadta el: 

 

 

 

1. A Régiók Bizottsága nézetei 

 

A Régiók Bizottsága 

 

 

a) Alkotmányos folyamat 

 

1.1 gratulál az ír elnökségnek a Kormányközi Konferencia (KKK) sikeres levezényléséért az ír 

elnökség hivatali ideje alatt; 

 

1.2 emlékeztet az alkotmányozási folyamat érdekében tett hozzájárulásaira, ahogyan azt az RB 

megfigyelők Európai Konventbe történő delegálása is mutatta, valamint a közös intézkedésekre és 

kezdeményezésekre az európai régiók és helyi hatóságok szervezeteivel, melyek középpontjában a 

szubszidiaritás mechanizmusa és az alkotmány regionális és helyi szintje állt; üdvözli, hogy a 

kormányközi konferencia elfogadta az Európai Konvent által beterjesztett javaslatokat; 

 

1.3 megismétli, hogy támogatja az alkotmányos folyamatot, különös tekintettel a Konventre, 

amely nyílt volt és demokratikus; úgy véli, hogy a Konvent elismerte ugyan, de alábecsülte a helyi és 

regionális hatóságok szerepét és helyét az európai integrációs folyamatban, ahogyan ez különösen 

megmutatkozott abban, hogy mindössze egy félnapos ülés jutott a téma megvitatására; sajnálatát 

fejezi ki, hogy a Konventnek nem állt több idő rendelkezésére az alkotmány III. részében foglalt 

politikákra vonatkozó rendelkezések részletes megvitatására, melynek eredményeképpen a III. rész 

nem minden esetben követi az I. részben lefektetett kompetencia rendszert. 

 
1.4 üdvözli az Alkotmányszerződés kidolgozásának folyamán az Európai Parlament által a helyi 

és regionális hatóságok intézményi és politikai szerepének a közösségi döntéshozatali eljárásban 

történő elismertetéséhez nyújtott támogatást (lásd a Napolitano-jelentést „A regionális és helyi 

önkormányzatok szerepéről az európai építkezésben”, valamint a Lamassoure-jelentést is „A 

hatáskörök elosztásáról az EU és a tagállamok között”). 
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b) A Szerződés 

 

1.5 úgy ítéli meg, hogy a szerződés előrelépést jelent az Európai Unió számára, és bevezet 

számos, az Európai Unió hatékony kormányzásához szükséges rendelkezést; 

 

1.6 úgy véli, hogy mind a gazdasági és a foglalkoztatási politika koordinálása közötti kifejezett 

kapcsolat létesítése (I-14. és I-15. cikk), mind pedig a horizontális szociális záradék bevezetése – mely 

szerint az Uniónak az irányelvek megalkotásakor és megvalósításakor figyelembe kell vennie a magas 

szintű foglalkoztatottság támogatásával, a megfelelő szociális védelem biztosításával, a társadalmi 

kirekesztés elleni küzdelemmel és a magas szintű oktatással, képzéssel és egészségvédelemmel 

kapcsolatos követelményeket (III-117. cikk) – megfelelő jogi alapot szolgáltat az európai szociális 

modell és fenntarthatóság követéséhez, az Európai Unió alapjogi chartájának előszavában 

meghatározottak és az Európai Unió célkitűzéseinek megfelelően [I-3. cikk 3. bek.]; 

 

1.7 üdvözli az alapjogi charta szövegének belefoglalását a szerződésbe, mely érthetőbbé és 

biztosabbá teszi a polgárok számára az uniós polgárság által biztosított jogokat, és igazságosabb és 

szociálisabb Európát eredményez; 

 

1.8 sajnálatát fejezi ki a nemzeti vétójog fenntartása miatt számos területen, amely, véleménye 

szerint, a hatékony döntéshozatalt feleslegesen akadályozni fogja; 

 
1.9 üdvözli azonban a kulturális, audiovizuális, szociális, oktatási és egészségügyi szolgáltatások 

nemzetközi kereskedelmi megállapodásainak aláírására vonatkozó egyhangú tanácsi fellépést 

szavatoló rendelkezést [III-315. cikk]; 

 
1.10 üdvözli az általános jogalkotási eljárás alkalmazásáról szóló rendelkezéseket az alkotmány III. 

részére vonatkozóan [IV-445. cikk]; 

 

1.11 úgy véli, hogy a szerződés világosabban határozza meg, és érthetőbben osztja el a jogköröket 

az Unión belül, leegyszerűsíti a jogi eszközöket és erősíti a demokratikus legitimitást, biztosítja a 

döntéshozatali folyamat átláthatóságát és a döntéshozó szervezetek működésének hatékonyságát, és 

kellően rugalmassá teszi az Európai Uniót az új irányokba történő további fejlődéshez; 
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c) Szubszidiaritás és a tagállami szint alatti kormányzás szerepe 

 

1.12 üdvözli a szubszidiaritás elvének új meghatározását és a Régiók Bizottságának részvételét a 

szubszidiaritás elvének alkalmazását megfigyelő utólagos monitoring folyamatban; [szubszidiaritás –

8. cikk]; szintén üdvözli, hogy a többi intézménnyel és a tagállamok parlamentjeivel együtt, az RB is 

megkapja az Európai Bizottság az alkotmány I-11. cikke (szubszidiaritás és arányosság) 

alkalmazásáról készített jelentését [szubszidiaritás–9. cikk]; sajnálatát fejezi ki azonban, hogy az 

arányosság elvére vonatkozó rendelkezések nem annyira átfogóak, mint a szubszidiaritás elvére 

vonatkozóak; 

 

1.13 üdvözli a helyi és regionális önkormányzatok említését [I-5 és II rész - preambulum], az 

alulról építkező demokrácia fontosságának elismerését az Európai Unióban [I-46. cikk 3. bek.], 

valamint a képviseleti szervezetek szerepét az Európai Unió demokratikus életében [I-47. cikk 2. bek.]  

sajnálatát fejezi ki azonban, hogy az RB nem került megemlítésre a VI. cím alatt („demokrácia az 

Európai Unióban”) [I-46. cikk] a képviseleti demokrácia vonatkozásában, annál is inkább, mivel tagjai 

képviselik a közelség demokratikus elvét az Európai Unió szívében; 

 

1.14 úgy véli, hogy a helyi és regionális szint teljesebb elismerése az Európai Unió új szerkezetén 

belül fokozni fogja az Unió hatékonyságát, és ezzel egyidejűleg javítani fogja a kapcsolatot az 

Európai Unió és polgárai között: az európai integrációnak olyan politikai döntéshozatali folyamatot 

kell maga után vonnia, amelyben a helyi és regionális hatóságok álláspontját is figyelembe veszik, 

mivel a kormányzás eme szintjén játszódik le az EU jogszabályok és politikák átültetésének és 

végrehajtásának tekintélyes része, és ez a szint áll legközelebb a polgárokhoz, ebből következően 

jelentős mértékben hozzá tud járulni az uniós jogalkotás minőségéhez; [I-5. cikk] azonban 

megállapítja, hogy pusztán a konzultáció nem helyettesítheti a helyi és regionális hatóságok 

felelősségét és kötelezettségét a saját hatáskörükben, melyet tiszteletben kell tartani, esélyt biztosítva 

számukra, hogy bebizonyítsák, hogy képesek az adott tagállam belső rendelkezéseinek 

figyelembevételével elérni a tervezett intézkedés célját. 

 

1.15  üdvözli azt a rendelkezést, melynek értelmében az Uniónak tiszteletben kell tartania a 

tagállamok nemzeti identitását és alapvető intézményrendszerét, ideértve a jogot a helyi és regionális 

szintű önkormányzathoz, valamint ezek létfontosságú állami funkcióit [I-5. cikk], különös tekintettel a 

területi egység biztosítására, a közrend fenntartására és az ország biztonságának garantálására, mivel 
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ez kulcsszerepet tölthet be a demokratikus törvények értelmében működő helyi és regionális 

hatóságok felelősségének és kötelezettségének fenntartásában; 

 

1.16  üdvözli, hogy a szerződés megőrzi a regionális miniszterek jogait, hogy tagállamuk 

képviseletében részt vehessenek a Tanács ülésein, mivel I-23. cikk 2. bekezdésében megerősíti az EK-

Szerződés 203. cikkében foglaltakat; felkéri a tagállamokat, hogy biztosítsanak belső szerkezetet és 

mechanizmusokat a regionális és helyi hatóságok részvételére a tagállamok európai politikájának 

formálásában és őrizzék meg a regionális részvételt a Tanács szerveinek új rendszerében, a hatáskörök 

figyelembe vételével;  

 

1.17  üdvözli a teljesebb konzultáció igényét a jogalkotást megelőző szakaszban, mivel ahhoz, 

hogy a helyi és regionális hatóságok teljes mértékben részt tudjanak venni az európai döntéshozatali 

folyamatban, melynek átültetéséért és/vagy végrehajtásáért maguk is felelősséget viselnek, naprakész 

információval kell rendelkezniük az aktuális helyzetről és megfelelő mértékben be kell vonni őket az 

előzetes konzultációs folyamatba;  mely folyamat valójában két irányú, hiszen a konzultáció során 

maga az Európai Bizottság is több információt szerezhet a helyi és regionális szintről és ezáltal a 

jogalkotás még hatékonyabbá válik. [szubszidiaritás –2. cikk];  

 

1.18 kívánatosnak tartja egy valódi párbeszéd kialakítását és a legfontosabb tevékenységi 

területekre történő kiterjesztését az új Európai Bizottság hivatalba lépésének a kezdetén; 

 
1.19 sürgeti a közvetlen konzultáció fokozását mind helyi és regionális szinten, mind a tagállamok 

nemzeti parlamentjei és a helyi és regionális hatóságok között, amelyekre az uniós jogszabályok 

átültetésének vagy végrehajtásának feladata hárul; 

 

1.20 üdvözli, hogy a szerződés megkívánja, hogy az Európai Bizottság előzetesen figyelembe 

vegye az általa beterjesztett jogalkotási javaslatok pénzügyi és adminisztratív kihatásait, és úgy véli, 

hogy ennek magában kell foglalnia a helyi és regionális hatóságokra gyakorolt hatás értékelését, 

mivel gyakran ez a kormányzati szint viseli az új EU kezdeményezések bevezetéséhez és 

végrehajtásához kapcsolódó végső felelősséget; felkéri az Európai Parlamentet, hogy hasonló módon 

vizsgálja meg jogalkotási javaslatainak kihatásait [szubszidiaritás–4. cikk] 

 

1.21 elismeri, hogy a Régiók Bizottságának 2004. május 27-én megrendezett berlini konferenciáján 

a szubszidiaritás tárgyában megtartott vita igen széleskörű és értékes volt; megérti, hogy a 



- 7 - 

CdR 354/2003  fin    EN-IN/AE/ms/akm  

szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásához és értékeléséhez kapcsolódó teljesebb 

vizsgálat a következő RB vélemény feladata; 

 

 

d) Politikák 

 

1.22 üdvözli a területi kohézió besorolását az Európai unió célkitűzései közé, illetve a különböző 

nehéz helyzetű régiók besorolását azok közé, amelyek a jövőben külön figyelmet érdemelnek; 

sajnálatát fejezi ki azonban, hogy a szerződés nem tesz említést határokon átnyúló, transznacionális 

és régiók közötti együttműködésről, sem nem gondoskodik a testvérvárosok vagy ehhez hasonló 

együttműködések világos jogi eszközéről vagy anyagi támogatásának kereteiről [III-220-224. cikk]. 

Európában régi hagyomány a határokon átnyúló, a transznacionális és régiók közötti együttműködés, 

amely az európai integráció egyik társadalmi-kulturális alapja, melynek jelentősége az új 

szomszédsági politika keretében még inkább fokozódik. Ebből következően nélkülözhetetlen a jogi 

alap megteremtése annak érdekében, hogy az Európai Unió rendelkezzen eszközzel az ilyen 

együttműködés elősegítéséhez; 

 

1.23 üdvözli, hogy a szerződés gondoskodik róla, hogy a tagállamok és az őket alkotó kormányzati 

szintek általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújthassanak, harmadik felet megbízhassanak és azt 

finanszírozhassák;  

 

1.24 üdvözli a kulturális és nyelvi sokszínűség elismerését, mivel ez elősegíti a helyi és regionális 

örökség és identitás megőrzését és ösztönzését, és az európai kultúra egysíkúvá válása elleni harcot ; 

[I-3 és III-280. cikk] 

 

1.25 tudomásul veszi, hogy a közös politikák közé bekerült a sport, [III-282. cikk], a turizmus [III-

281. cikk] és a polgári védelem [III-284. cikk] uniós szintű támogatása, koordinálása, illetve az 

ezekhez kapcsolódó kiegészítő intézkedések, melyekben a helyi és regionális hatóságok fontos 

szerepet töltenek be, és felkéri az Európai Bizottságot az európai kerettörvények általános 

kiaknázására;  

 

1.26 úgy véli, hogy az Európai Unió hatáskörrel történő felruházását a kultúra, oktatás, egészség és 

szociális szolgáltatások területén szorosan figyelemmel kell kísérni a szubszidiaritás és az arányosság 

elvének betartása szempontjából, és azt ajánlja, hogy az Európai Bizottság általánosságban 
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támaszkodjon az európai kerettörvényekre, melyek a nemzeti, regionális és helyi hatóságokra bízzák a 

kívánt cél elérésének formáját és módszerét;  

 

 
e) Régiók Bizottsága 

 

1.27 sajnálatát fejezi ki, hogy a kormányközi konferencia nem erősítette meg a Régiók 

Bizottságának intézményi jogállását, annak érdekében, hogy ezáltal megszilárduljanak a kötelező 

konzultáció alá tartozó területek az alkotmányos szerkezeten belül, és megerősödjön az RB 

konzultációs szerepe, például a megosztott hatáskör területein, a gazdasági és foglalkoztatási politika 

koordinációjához kapcsolódó intézkedések tekintetében, a támogatás, koordináció és kiegészítő 

intézkedések területén;  

 

1.28 üdvözli, hogy a Régiók Bizottsága jogosulttá vált eljárás indítására a Bíróságon előjogainak 

védelme érdekében és a szubszidiaritás elvének megsértésekor [III-365. cikk]; az RB mindazonáltal 

sajnálkozását fejezi ki, hogy a Kormányközi Konferencia a jogalkotási hatáskörrel felruházott 

régióknak nem adott semmilyen lehetőséget arra, hogy jogalkotói hatáskörük védelmében a 

Bírósághoz forduljanak. 

 

1.29 üdvözli a megerősítést hivatali idejének 5 évre történő kiterjesztéséről, amely kellő idővel 

egybe eshet a Parlament és a Bizottság hivatali idejével [III-386. cikk].  

 

 
2.  A Régiók Bizottsága ajánlásai 

 

A Régiók Bizottsága 

 

a) A Szerződés ratifikálása 

 

2.1  felkéri az Európai Parlamentet, hogy hagyja jóvá az Alkotmányszerződést, és fogadja 

örömmel az EP alkotmányos ügyekkel foglalkozó bizottságának azt a kezdeményezését, melyben 

felkéri az RB-t, hogy fogalmazzon meg véleményt az Alkotmányszerződés tervezetéről; 

 
2.2  osztja az Európai Parlament értékelését az alkotmányszerződés vitathatatlan új demokratikus 

értékeiről; 
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2.3  felkéri a tagállamok nemzeti és regionális parlamentjeit, hogy ratifikálják az Alkotmányos 

Szerződést; 

 
2.4  támogatja az Európai Parlament arra irányuló politikai törekvését, hogy az Alkotmány 

értékeinek és – különösen – az RB regionális fejlesztésre vonatkozó javaslatainak hangsúlyozásával 

megszilárdítsa az alkotmányos folyamatot; 

 
2.5  kéri, hogy írjanak alá intézményközi megállapodást egy közös kommunikációs stratégia 

kidolgozásáról, amellyel a polgároknak elérhetővé lehet tenni és el lehet magyarázni az Európai 

Alkotmányt, különösen mivel a Szerződés ratifikálása hamarosan megtörténik; 

 

2.6  vállalja, hogy részt vesz ebben a stratégiában és elősegíti, hogy az Európai Unió polgárai 

megértsék és elfogadják a szerződést, és ugyanezt sürgeti tagjai és az általuk képviselt hatóságok és 

képviseleti testületek számára; 

 
2.7  örömmel fogadja az „Ezer vita Európáért” kezdeményezést, és kifejezi aktív részvételi 

szándékát az európai polgárok felvilágosítási kampányában, amelyet a helyi és regionális hatóságok 

hálózatán keresztül kíván megvalósítani; felhívja az európai parlamenti képviselőket, valamint a helyi 

és regionális választott képviselőket, hogy együttesen működjenek közre a jövendő Európai 

Alkotmány érdekében, és járuljanak hozzá a ratifikációs folyamat alkalmából beinduló demokratikus 

politikai vitához. 

 

 

b) A szerződés végrehajtása 

 

2.8  azt várja az alkotmányszerződés végrehajtásától, hogy valódi hozzájárulást jelent az Unió 

demokratikus közéletéhez és tevékenységéhez; 

 
2.9  vállalja a Régiók Bizottságára ruházott új jogok és kötelezettségek értékelését, és a megfelelő 

előkészületek és belső átszervezés elvégzését kiterjesztett feladatainak hatékonyabb és eredményesebb 

ellátása érdekében; 

 

2.10 felhívja az Európai Parlament figyelmét, hogy az alkotmányszerződés több ponton is érinti az 

RB-t és kéri, hogy támogassa az RB-t a következő kérdésekben: 
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− az RB minőségi részvétele az Unió politikai életében és a közösségi döntéshozatal 

folyamatában; 
 

− a szubszidiaritás és az arányosság elveiről szóló jegyzőkönyv rendelkezéseinek tényleges és 
sikeres alkalmazása mind az előzetes politikai konzultáció eljárása, mind az utólagos jogi 
ellenőrzés tekintetében; 

 
− a helyi és regionális hatóságok hatásköreinek tiszteletben tartása a szubszidiaritás elvének új 

meghatározása és az uniós hatáskörök új elosztása fényében; 
 

− a területi kohézió új uniós célkitűzésként történő elismertetése és a gazdasági, szociális és 
területi kohézióról szóló új jegyzőkönyvben előírt kötelezettségek betartása; 

 
− a határokon átnyúló és régiók közötti együttműködés – mint uniós integrációs tényező – 

előmozdítása a jogi alap hiánya ellenére is, különös tekintettel az Unió szomszédságpolitikai 
terveire; 

 
− a kulturális és nyelvi sokszínűség mint új közösségi célkitűzés tiszteletben tartása. 

 

2.11  arra buzdítja az Európai Parlamentet, hogy használja ki jobban a Régiók 

Bizottságával való konzultáció lehetőségét, az Alkotmányos Szerződésben foglaltaknak megfelelően 

[III-388. cikk], a helyi és regionális szintű kérdések jobb megértése érdekében;  

 

2.12  kéri, hogy azokban az esetekben, amikor az Alkotmányszerződés értelmében a 

Régiók Bizottságának véleményét ki kell kérni, az RB-vel konzultáló intézmény indokolja meg, hogy 

miért nem követi a Régiók bizottságának ajánlásait.  

 

2.13  kéri, hogy a nemzeti parlamentek mellett részt vehessen a szubszidiaritás elvének 

védelmében a hathetes korai előrejelző időszakban, és jogában álljon indoklással ellátott vélemény 

kiadása, ha a javaslat nem felel meg a szubszidiaritás elvének, és annak figyelembe vételét kéri. 

[szubszidiaritás- 6. cikk] 

 
2.14 arra kéri a nemzeti parlamenteket, hogy kezdeményezzenek rendszeres és hatékony 

párbeszédet a helyi és regionális szint olyan képviselőivel, akik tisztában vannak az aktuális ügyek 

változatosságával, és akik a szubszidiaritási elv alkalmazásának ellenőrzését illetően felelősek a 

következményekért; 
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2.15 felhívja a nemzeti kormányokat és parlamenteket, hogy ha eddig még nem tették meg, 

ültessék át az EU „szisztematikus párbeszéd” elvét és filozófiáját a belső kormányzati 

rendelkezéseikbe a helyi és regionális szintű kormányzati képviselők bevonása által a jogalkotási 

javaslatok vizsgálatába;  

 

2.16 felhívja az Európai Bizottságot, hogy készítsen jelentést a Régiók Bizottsága számára az I-10. 

cikk (uniós polgárság) alkalmazásáról, különösen azért, mert ez szabályozza a helyhatósági 

választásokon a választójogot és a választhatóságot [III-129. cikk];  

 

2.17 figyelembe véve, hogy azt a javaslatot, mely a RB jelenlegi tanácsadói szerepét egy olyan 

horizontális záradék révén szeretné megerősíteni, mely kötelezővé tenné a konzultációt az RB-vel a 

megosztott hatáskör alá eső területeken, a gazdasági és foglalkoztatási politikák koordinálásáról szóló 

intézkedésekkel kapcsolatban és a támogatási, koordinálási vagy kiegészítő intézkedések 

tárgykörében, nem fogadták el, a Régiók Bizottsága ezért felkéri az Európai Bizottságot, hogy 

konzultáljon vele minden olyan kezdeményezés esetében, amely nyilvánvalóan helyi vagy regionális 

szintet vagy hatáskört érint, és azokon a területeken, ahol a szerződés kötelező konzultációról 

egyáltalán nem rendelkezik. Ezek közé a területek közé tartoznak többek között különösen a 

gazdasági és pénzügyi elvek és feltételek meghatározásáról szóló jogszabályok, amelyek általános 

gazdasági érdekű szolgáltatások számára teszik lehetővé feladataik teljesítését (III–122. cikk); ilyen 

konkrétan: a szolgáltatások liberalizációja (III–147. cikk); a közvetett adózást szabályzó jogszabályok 

harmonizációja (III–171. cikk); a belső piacra vonatkozó jogszabályok közelítése (III–172. cikk és III–

173. cikk); az állami segélyek (III–167., III–168. és III–169. cikk); a mezőgazdasági, vidékfejlesztési 

és halászati politika (III–231. cikk); a kutatás és technológiai fejlesztés (III–251., III–252.  és III–253. 

cikk), a turizmus (III–281.  cikk) és a polgári védelem (III–284. cikk);  

 

2.18 felhívja az Európai Bizottságot, hogy kérje ki a Régiók Bizottságának véleményét az Európai 

Bizottság összetételében történő bármilyen jövőbeli módosítás esetén, amikor tanácsi határozat 

javaslatot készít [I-32. és III-386. cikk];  

 

 

c) A szerződés és rendelkezéseinek felülvizsgálata 
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2.19 úgy véli, hogy az EU jövőbeni növekedésének érdekében szükséges a felülvizsgálati folyamat 

fenntartása annak eldöntésére, hogy a jelentősen kibővített Európai Unió mely feladatokat képes 

közösen ellátni;  

 

2.20 megerősíti, hogy aktívan és teljes mértékben részt kíván venni az alkotmány jövőbeni 

felülvizsgálataiban, és azt javasolja, hogy a tagállamok vonják be a régiók és helyi hatóságok 

képviselőit a tagállamok alatti szintre és a jövőre kihatással bíró szerződés felülvizsgálattal foglalkozó 

kormányközi konferenciák delegációiba [CdR 198/2003; 3.7.],  valamint minden jövőbeni konventre 

küldött delegációba;  

 

 

d) Záró megjegyzés 

 

2.21 megbízza Elnökét, hogy továbbítsa ezt a Véleményt az Európai Unió Tanácsának, az Európai 

Parlamentnek és az Európai Bizottságnak.  

 

 Brüsszel, 2004. november 17. 

 

A Régiók Bizottsága 

elnöke 

 

 

Peter STRAUB 

A Régiók Bizottsága 

főtitkára 

 

 

Gerhard STAHL 
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