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REGIONŲ KOMITETAS, 
 
Atsižvelgdamas į Europos Parlamento Konstitucijos reikalų komiteto pranešimo projektą dėl 
Sutarties dėl Konstitucijos Europai (PE 347.119) 
 
Atsižvelgdamas į 2004 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento sprendimą pasitarti su juo šiuo klausimu 
pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 265 straipsnio ketvirtąją pastraipą; 
 

Atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Konstitucijos priėmimo, kurią 2004 m. spalio 29 d. pasirašė 
valstybių ar vyriausybių vadovai (CIG 87/2/04 rev 2, CIG 87/04 priedas 1 rev 1 ir priedas 2 rev 2), 
 
Atsižvelgdamas į 2001 m. gruodžio 14 ir 15 d. Europos Vadovų Tarybos Laekene pirmininkavimo 
išvadas, o ypač į Laekeno deklaraciją dėl Europos Sąjungos ateities, 
 
Atsižvelgdamas į 2004 m. birželio 17 ir 18 d. Europos Vadovų Tarybos Briuselyje pirmininkavimo 
išvadas, 
 
Atsižvelgdamas į savo nuomonę dėl RK pasiūlymų Tarpvyriausybinei konferencijai (CdR 169/2003 
fin1.), komiteto nutarimą dėl Rekomendacijų Europos Konventui (CdR 198/2003 fin2), komiteto 
nutarimą dėl TVK išdavų (CdR 22/2004 fin3), o taip pat komiteto deklaraciją dėl Sąjungos 
konstitucinio proceso (CdR 77/2004), 
 
Atsižvelgdamas į komiteto nuomonę dėl regioninių vyriausybių atstovų dalyvavimo Europos 
Sąjungos Tarybos darbe, o taip pat dėl RK atstovų dalyvavimo neoficialiuose Tarybos 
posėdžiuose (CdR 431/2000 fin4), 
 

Atsižvelgdamas į komiteto nuomonės projektą (CdR 354/2003 rev. 1), kurį 2004 m. rugsėjo 21 d. 
patvirtino Konstitucinių reikalų ir Europos valdymo komisija (pranešėjai: p. Franz Schausberger, 
Zalcburgo žemės atstovas Regionų komitete (Austrija-ELP) ir p. Lord Tope, Londono tarybos narys 
(JK/ELDR), 
 
1) Kadangi Laekeno deklaracijos dvasia ir valstybių ar vyriausybių vadovų prisiimti 

įsipareigojimai buvo suteikti Sąjungai konstitucinį pagrindą, užtikrinti didesnę demokratiją, 
teisėtumą, skaidrumą ir veiksmingumą, kad pasirengti sutikti išsiplėtusios Europos 
demokratinį iššūkį; 

 

                                                      
1 OL C 23, 2004-01-27, p. 1  
2  OL C 256, 2003-10-24, p. 62 
3  OL C 109, 2004-04-30, p. 52  
4  OL C 107, 2002-05-03, p. 5 
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2) Kadangi Europos Komisijos Baltojoje knygoje dėl Europos valdymo pripažįstama, kad ES 
perėjo į daugialygę valdymo sistemą, o tai būtinai lemia didesnio vaidmens ir didesnės 
pagarbos teikimą vietos ir regioninių valdžios sferų galioms; 

 
3) Kadangi Konstitucinė Sutartis nustato subsidiarumo principo taikymo ir užtikrinimo 

konstitucinį pagrindą, kartu apsaugodama valstybių narių, regionų ir vietos valdžios 
prerogatyvas ir atsižvelgdama į Sąjungos įstatymų administracinį ir finansinį poveikį regiono 
ir vietos valdžiai; 

 
4) Kadangi naujo ex ante politikos stebėsenos mechanizmo, kuris pirmą kartą per visą Europos 

integracijos istoriją susieja nacionalinius parlamentus, o kur taikytina – įstatymų 
leidžiamąsias galias turinčius regioninis parlamentus – su Europos įstatymų leidybos procesu, 
ir Regionų komiteto įtraukimas į ex post priežiūrą, yra esminė Protokolo dėl subsidiarumo ir 
proporcingumo principų taikymo naujovė; 

 
5) Kadangi yra svarbu nustatyti pusiausvyrą tarp subsidiarumo ir proporcingumo principų 

laikymosi ir efektyvių Sąjungos veiksmų poreikio; 
 
6) Kadangi Europos Parlamento pranešime pripažįstamas RK indėlis į konstitucinį procesą, 

ypač jo vietos ir regioninės valdžios institucijų atstovo Europos Konvente kompetencija. 
 
2004 m. lapkričio 17 – 18 d. savo 57-ojoje plenarinėje sesijoje (2004 m. lapkričio 17 d. posėdyje) 
patvirtino šią nuomonę: 
 
1. Regionų komiteto požiūriai 
 
Regionų komitetas 
 
(a) Konstitucinis procesas 
 
1.1 sveikina pirmininkaujančią Airiją dėl pasiekimų sėkmingai vadovaujant ir užbaigiant 

Tarpvyriausybinę konferenciją (TVK) savo kadencijos metu; 
 
1.2 prisimena jos indėlius į konstitucinį procesą, kaip pateikė RK stebėtojų delegacija Europos 

Konvente, ir bendrus veiksmus bei iniciatyvas su Europos regionų vietos valdžios 
asociacijomis, pirmiausia sutelkiant dėmesį ties subsidiarumo mechanizmu ir regionų ir vietos 
valdžios matmeniu Konstitucijoje; sveikina, kad Tarpvyriausybinė konferencija priėmė 
atitinkamus Europos Konvento pateiktus pasiūlymus;  

 
1.3 dar kartą pabrėžia savo paramą konstituciniam procesui, ypač jo daliai Konvento metu, kuri 

buvo atvira, pagrista dalyvavimu ir viską apimanti; mano, kad Konventas pripažino, tačiau 
nepakankamai įvertino vietos ir regioninės valdžios vaidmenį ir vietą Europos integracijos 
procese, kas ypač akivaizdu dėl pusės dienos trukmės sesijos surengimo šiuo klausimu; 
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apgailestauja, kad Konventui nebuvo suteikta daugiau laiko giliau aptarti Konstitucijos III 
dalies nuostatas, nes III dalis ne visada atitinka I dalyje nustatytą kompetencijos sričių sistemą. 

 
1.4 pritaria Europos Parlamento paramai rengiant Konstitucinę sutartį, kad būtų išsamiau 

pripažįstamas vietos ir regioninės valdžios institucijų institucinis ir politinis vaidmuo 
Bendrijos sprendimų procese (žr. p. Napolitano pranešimą apie regioninės ir vietos valdžios 
institucijų vaidmenį kuriant Europą ir p. Lamassoure pranešimą apie kompetencijos sričių 
pasidalijimą tarp ES ir valstybių narių); 

 
(b) Sutartis 
 
1.5 mano, kad Sutartis yra Europos Sąjungai teigiamas žingsnis pirmyn, nustatantis daugelį 

Sąjungos veiksmingam valdymui reikalingų tvarkų; 
 
1.6 mano, kad ir aiškaus ryšio tarp ekonominės ir užimtumo politikos koordinavimo (Straipsniai 

I-11.3 ir I-14), o taip pat horizontalios socialinės sąlygos nustatymas, kuria remiantis Sąjunga 
turi atsižvelgti rengdama ir įgyvendindama politikos kryptis, reikalavimus, susijusius su 
aukštesnio lygio užimtumo skatinimu, tinkamos socialinės apsaugos užtikrinimu, kovos su 
socialine atskirtimi ir aukšto lygio lavinimu, profesiniu mokymu ir žmonių sveikatos apsauga 
(Straipsnis III-2bis), užtikrins tinkamą teisinį pagrindą plėtojant Europos socialinį modelį ir 
tvarumą, kaip nustatyta Sąjungos pagrindinių teisių chartijos preambulėje ir Europos Sąjungos 
siekiniuose [straipsnis I-3(3)]; 

 
1.7 sveikina Pagrindinių teisių chartijos teksto įtraukimą į Sutartį, kas piliečiams suteiks daugiau 

aiškumo ir tikrumo dėl jų teisių, kylančių iš Sąjungos pilietybės, o taip pat užtikrins 
teisingesnę ir labiau socialią Europą; 

 
1.8 apgailestauja dėl nacionalinio veto nustatymo daugelyje sričių, ir mano, kad tai taps 

bereikalinga kliūtimi veiksmingam sprendimų priėmimui;  
 
1.9 tačiau sveikina nuostatą dėl Tarybos vieningų veiksmų sudarant tarptautines sutartis dėl 

prekybos kultūra, audiovizualinėmis, socialinėmis, švietimo ir sveikatos paslaugomis 
[straipsnis III-217];  

 
1.10 sveikina nuostatas dėl įprastinių įstatymų leidybos procedūrų taikymo Konstitucijos III daliai 

[straipsnis IV-7a];  
 
1.11 mano, kad Sutartis užtikrina aiškesnį galių Sąjungoje apibrėžimą ir pasidalinimą, jos 

instrumentų supaprastinimą bei demokratinio teisėtumo stiprinimą, sprendimų priėmimo 
proceso skaidrumą ir jos institucijų veiksmingumą, o taip pat Sąjungai užtikrina jos plėtrai 
naujomis kryptimis reikiamą lankstumą; 

 
(c) Subsidiarumas ir valstybių narių vietos ir regionų valdžios vaidmuo 
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1.12 sveikina naują subsidiarumo principo apibrėžimą ir Regionų komiteto dalyvavimą 

subsidiarumo principo taikymo ex-post stebėsenos procese; [Subsid-straipsnis 8]; sveikina 
taip pat tai, kad gaus iš Komisijos ataskaitą apie Konstitucijos I-11 straipsnio taikymą 
(subsidiarumas ir proporcingumas) kartu su kitomis institucijomis ir valstybių narių 
nacionaliniais parlamentais [Subsid-straipsnis 9]; apgailestauja tačiau, kad proporcingumą 
principą reglamentuojančios nuostatos yra mažiau išsamios už reglamentuojančias 
subsidiarumą; 

 
1.13 sveikina nuorodą į vietos ir regionų savivaldą [straipsnis I-5 ir dalis II-preambulė], visuotinės 

demokratijos Sąjungoje pripažinimo svarbą [straipsnis I-46.(3)], o taip pat atstovaujamų 
asociacijų vaidmenį Sąjungos demokratiniame gyvenime [straipsnis I-47(2)]; apgailestauja 
tačiau, kad Antraštiniame skyriuje VI („demokratinis Sąjungos gyvenimas“) [straipsnis I-46], 
liečiančio atstovaujamosios demokratijos principą, nėra nuorodos į RK, atižvelgiant, kad jo 
nariai atstovauja demokratinį artumo principą Sąjungos širdyje; 

 
1.14 mano, kad vietos ir regioninio matmens pilnesnis pripažinimas naujoje Sąjungos 

architektūroje pagerins jos veiksmingumą ir ryšius su piliečiais: Europos integracija turėtų 
apimti politinių sprendimų priėmimą, kur atsižvelgiama į vietos ir regionų valdžios požiūrius, 
nes būtent šios valdžios struktūros yra atsakingos už didelės dalies ES įstatymų ir politikos 
perkėlimą ir įgyvendinimą, o taip pat yra arčiausiai piliečių, todėl gali svariai prisidėti prie 
Sąjungos teisės kokybės; [straipsnis I-5] tačiau pareiškia, kad konsultavimas negali pakeisti 
vietos ir regionų valdžios atsakomybės ir atskaitomybės jų atitinkamų kompetencijos ribose, 
kas turi būti gerbiama; joms turi būti suteikta galimybė įrodyti, kad jos gali, pagal atitinkamų 
valstybių narių vidaus nuostatas, pasiekti numatytų veiksmų siekinių pakankamą lygį. 

 
1.15 sveikina nuostatą, kad Sąjunga gerbs valstybių narių nacionalinius identitetus ir pamatines 

struktūras, tame tarpe teisę į vietos ir regionų valdžias ir jų esmines valstybės funkcijas 
[straipsnis I-5], ypač pabrėžiant teritorijos integralumo saugojimą, viešosios tvarkos 
palaikymą ir nacionalinio saugumo užtikrinimą, nes tai gali tapti raktu į demokratiškai 
įteisintos vietos ir regionų valdžios atsakomybės ir atskaitomybės išlaikymą; 

 
1.16 sveikina tai, kad Sutartis apsaugo regioninių ministrų teisę dalyvauti Tarybos posėdžiuose 

savo valstybės narės vardu, kaip tai patvirtina EB Sutarties 203 straipsnio tekstas straipsnyje I-
23 (2); ragina valstybes nares užtikrinti vidaus struktūras ir mechanizmus, kurie įtrauktų 
regionų ir vietos valdžias į valstybių narių vykdomą Europos politikos formavimą, o taip pat 
užtikrinti regionų, kurie pavaldūs regiono ir vietos valdžiai, dalyvavimą Tarybos struktūrų 
naujame režime; 

 
1.17 sveikina reikalavimą dėl nuodugnesnės konsultacijos etape prieš priimant įstatymus - kad 

vietos ir regionų valdžia galėtų pilnai dalyvauti Europos sprendimų priėmimo procese, 
kuriame jos yra atsakingos už perkėlimą ir/ar įgyvendinimą, jos turi būti informuojamos apie 
dabartinius įvykius; tai yra dvipusis procesas, kuriame konsultacija gali Komisijai suteikti 
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išsamesnę informaciją apie vietos ir regionų matmenį, taip užtikrinant geresnę įstatymų 
leidybą. [Subsid-straipsnis 2] 

 
1.18 ragina pradėti tikrą dialogą ir svarstyti pagrindines temines sritis naujos Komisijos kadencijos 

pradžioje; 
 
1.19 skubina dėl patobulintų tiesioginių konsultacijų valstybėse narėse tarp nacionalinių 

parlamentų bei vietos ir regionų valdžios, kuri atsakinga už Sąjungos įstatymų perkėlimą 
ir/arba įgyvendinimą; 

 
1.20 sveikina Sutarties reikalavimą, kad Europos Komisija iš anksto įvertintų savo pasiūlymų 

įstatymų leidybai finansines ir administracines pasekmes, ir mano, kad tai turėtų apimti ir 
poveikio vietos ir regionų valdžioms įvertinimą, atsižvelgiant, kad jos dažnai yra toji valdymo 
sfera, kuri galiausiai atsakinga už naujų ES iniciatyvų pristatymą ir įgyvendinimą; kviečia 
Europos Parlamentą panašiai įvertinti savo įstatymų leidybos pataisų poveikį [Subsid-
straipsnis 4]  

 
1.21 pripažįsta platų ir vertingą aptarimą, kuris vyko RK subsidiarumui skirtoje konferencijoje 

Berlyne 2004 m. gegužės 27 d.; supranta, kad nuodugnesnis svarstymas dėl subsidiarumo ir 
proporcingumo principų taikymo ir įvertinimo bus pateiktas būsimoje RK nuomonėje; 

 
(d) Politika 
 
1.22 sveikina teritorinės sanglaudos ir, įvairių vietovių, paženklintų sunkios padėties regionuose, 

kuriems reikalingas ypatingas dėmesys, įtraukimą į Sąjungos siekinių tarpą; apgailestauja, 
kad Sutartyje nėra nuorodos į tarpsieninį ir tarpregioninį bendradarbiavimą, o taip pat nėra 
suteikiamas nei aiškus teisinis instrumentas, nei aiškūs teisiniai pagrindai miestų dvynių 
programos ar kitokio bendradarbiavimo finansinei paramai [straipsnis III-220-224] – Europa 
turi senas trans-sieninio ir tarpregioninio bendradarbiavimo, kuris yra vienas ir Europos 
integracijos socialinių ir kultūrinių pagrindų, įgyjantis vis didesnę svarbą naujos kaimynystės 
politikos potekstėje, tradicijas. Todėl teisinis pagrindas yra būtinas, kad Sąjunga galėtų 
vykdyti tokį bendradarbiavimą.. 

 
1.23 sveikina, kad Sutartis numato, jog valstybės narės – ir sudedamosios valdymo sferos - teiktų, 

užsakytų ir finansuotų viešąsias paslaugas;  
 
1.24 sveikina kultūrinei ir kalbinei įvairovei išreikštą pripažinimą, nes tai padės išsaugoti ir skatinti 

vietos ir regioninį paveldą ir identitetą, o taip pat kovoti su Europos kultūros homogenizacija; 
[straipsniai I-3 & III-280] 

 
1.25 pažymi paramos, koordinavimo ar papildomų veiksmų Sąjungos lygmenyje įtraukimą sporto 

[straipsnis III-182], turizmo [straipsnis III-281] ir civilinės saugos [straipsnis III-284] srityse, 
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kur vietos ir regionų valdžia atlieka svarbius vaidmenis, bei ragina Komisiją bendrai 
pasinaudoti Europos rėminiais įstatymais;  

 
1.26 mano, kad kompetencijos kultūros, švietimo, sveikatos ir socialinių paslaugų srityse 

suteikimas Europos Sąjungai turi būti atidžiai stebimas atitikties subsidiarumo ir 
proporcingumo principams atžvilgiu ir rekomenduoja, kad Komisija bendrai naudotųsi 
Europos rėminiais įstatymais, o nacionalinei, regionų ir vietos valdžioms palikdama teisę 
pasirinkti formą ir būdus norimų rezultatų pasiekimui; 

 
(e) Regionų komitetas 
 
1.27 apgailestauja, kad TVK nesustiprino Regionų komiteto institucinio statuso, tvirtai nenustatant 

privalomų konsultacijų sričių konstitucinės architektūros rėmuose ir nesustiprinant jo 
parariamojo vaidmens, pavyzdžiui: pasidalintos kompetencijos srityse, dėl priemonių 
koordinuoti ekonomikos ir užimtumo politiką, o taip pat paramos, koordinavimo ar papildomų 
veiksmų srityse; 

 
1.28 sveikina teisės pradėti procesą ginant savo prerogatyvas Teisingumo teisme suteikimą 

Regionų komitetui dėl subsidiarumo principo pažeidimo [straipsnis III-270]. Bet Komitetas 
apgailestauja, kad Vadovu Taryba nesuteikė įstatymus leidžiantiems regionams galimybės 
pradėti procesą ginant savo įstatymų leidybos prerogatyvas Teisingumo teisme.; 

 
1.29 sveikina patvirtinimą, kad kadencijos trukmė bus pratęsta iki 5 metų, kuri savo ruožtu gali 

sutapti su Parlamento ir Komisijos kadencijomis [straipsnis III-386]. 
 
2.  Regionų komiteto rekomendacijos  
 
Regionų komitetas 
 
(a) Sutarties ratifikavimas 
 

2.1 ragina Europos Parlamentą pritarti Konstitucinei Sutarčiai ir pritaria Europos Parlamento 
Konstitucinių reikalų komiteto iniciatyvai tartis su RK dėl nuomonės dėl Konstitucinės 
sutarties projekto;  

 
2.2 pritaria Europos Parlamento vertinimui dėl nepaneigiamos demokratinės pažangos, kurią 

lėmė Konstitucinė sutartis; 
 
2.3 ragina valstybių narių nacionalinius ir regioninius parlamentus, kur taikytina, ratifikuoti 

Konstitucinę Sutartį; 
 
2.4 remia Europos Parlamento politines pastangas konsoliduoti konstitucinį procesą pabrėžiant 

šios Konstitucijos teigiamas puses, o svarbiausia Regioninės plėtros komiteto pasiūlymus; 
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2.5 prašo sudaryti tarpinstitucinį susitarimą, kad būtų parengta bendra informacijos teikimo 

strategija, siekiant viešai paskelbti ir aiškinti Sutartį dėl Konstitucijos Europai plačiajai 
visuomenei, ypač atsižvelgiant į artėjantį Sutarties ratifikavimą. 

 
2.6 įsipareigoja dalyvauti šioje strategijoje ir skatinti eilinių piliečių supratimą apie Sutartį ir 

siekti jų pritarimo, o taip pat siekti to paties iš jų narių ir valdžios bei atstovaujamųjų 
struktūrų; 

 
2.7 pritaria iniciatyvai „1000 diskusijų Europai“ ir patvirtina savo norą aktyviai dalyvauti 

Europos piliečių supratimą gilinančioje kampanijoje, per vietos ir regioninės valdžios 
institucijų tinklą ir ragina Europos Parlamento narius bei išrinktus vietos ir regioninės 
valdžios atstovus prisidėti prie jėgų, reklamuojančių būsimą Konstituciją Europai ir prisidėti 
prie politinių ir demokratinių debatų, vyksiančių ratifikavimo proceso metu; 

 
(b) Sutarties įgyvendinimas 
 
2.8 tikisi, kad, priėmus Konstitucinę sutartį, iš tikrųjų pagerės Sąjungos demokratinis gyvenimas 

ir darbas; 
 
2.9 įsipareigoja įvertinti Komitetui tenkančias naujas teises ir pareigas bei imtis reikiamų 

pasiruošimų ir vidinės reorganizacijos, veiksmingai ir našiai reaguojant į padidėjusią 
atsakomybę; 

 
2.10 atkreipia Europos Parlamento dėmesį į keletą Konstitucinės sutarties poveikių ir ragina 

Parlamentą remti RK, pirmiausia atsižvelgiant į: 
 
– kokybinį RK dalyvavimą Sąjungos politiniame gyvenime ir Bendrijos sprendimų priėmimo 

procese;  
 
– veiksmingą ir sėkmingą Protokolo dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymą ex-

ante politinių konsultacijų ir ex-post teisinės stebėsenos atžvilgiu; 
 
– vietos ir regioninės valdžios institucijų kompetencijos sričių laikymąsi pagal naują 

subsidiarumo principo apibrėžimą ir naują kompetencijos sričių paskirstymą Europos 
Sąjungoje;  

 
– teritorinės sanglaudos kaip naujo Sąjungos tikslo pripažinimą ir naujajame protokole dėl 

ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos nurodytų įsipareigojimų laikymąsi; 
 
– tarpvalstybinio ir regionų bendradarbiavimo kaip integruojančio veiksnio Europos Sąjungoje 

skatinimą, nepaisant trūkstamo teisinio pagrindo, ypač, kai kalbama apie Sąjungos ambicijas, 
palyginti su kaimynystės politika; 
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– pagarbą kultūros ir kalbų įvairovei, kai ši nuostata buvo įtraukta į naujų Bendrijos tikslų sąrašą. 

 
2.11 drąsina Europos Parlamentą kuo labiau naudotis galimybe konsultuotis su RK, kaip numatyta 

Konstitucinėje Sutartyje [Straipsnis III-388], kad būtų pasiektas didesnis supratimas apie 
vietos ir regionų matmenį; 

 
2.12 prašo, kad tais atvejais, kai pagal Konstitucinę Sutartį privaloma konsultuotis su komitetu, 

institucija, kuri konsultavosi su komitetu, nurodytų papunkčiui kodėl neįgyvendino komiteto 
rekomendacijų; 

 
2.13 prašo būti įtrauktas į subsidiarumo principo gynybą kartu su nacionaliniais parlamentais šešių 

savaičių įspėjimo laikotarpyje, o taip pat turėti teisę pateikti pagristą nuomonę, jei pasiūlymas 
neatitinka subsidiarumo principo, ir todėl būtina į tai atsižvelgti [Subsid-straipsnis 6]; 

 
2.14 ragina nacionalinius parlamentus reguliariai ir veiksmingai kalbėtis su vietos ir regioninio 

lygio atstovais, kurie gerai išmano klausimų įvairovę ir atsako už jų sprendimą, o taip pat 
prižiūri, kaip yra taikomas subsidiarumo principas; 

 
2.15 ragina nacionalines vyriausybes ir parlamentus perkelti ES „sisteminio dialogo“ dvasią ir 

filosofiją į savo šalių vidaus procedūras, kur jų dar nėra, įtraukiant regionų ir vietos valdžios 
atstovus į įstatymų leidybos pasiūlymų nagrinėjimą; 

 
2.16 ragina Europos Komisiją pateikti Regionų komitetui ataskaitą apie straipsnio I-8 (pilietybė) 

taikymą, ypač todėl, kad jis reglamentuoja teisę dalyvauti ir balsuoti savivaldos rinkimuose 
[straipsnis III-13] 

 
2.17 atsižvelgiant į tai, kad pasiūlymas didinti Regionų komiteto dabartinį patariamąjį vaidmenį 

taikant horizontalią sąlygą, numatančią, kad su RK bus tariamasi bendrai kompetencijai 
priklausančiais klausimais, dėl priemonių, skirtų koordinuoti ekonominę ir užimtumo politiką, 
ir srityse, kurios paremia, koordinuoja arba papildo priemones, nebuvo priimtas, Regionų 
komitetas ragina Europos Komisiją konsultuotis dėl visų iniciatyvų srityse, kur pasireiškia 
vietos ar regionų matmuo ar kompetencija, kur privalomas konsultavimas nėra numatytas 
Konstitucinėje Sutartyje. Šios sritys inter alia apima: teisės aktus dėl principų ir sąlygų 
apibrėžimo, ypač dėl ekonominių ir finansinių, kurios sudaro galimybę bendrojo ekonominio 
intereso tarnyboms teikti savo paslaugas [straipsnis III-122]: paslaugų liberalizavimo 
[straipsnis III-147]; netiesioginių mokesčių įstatymų harmonizacijos [straipsnis III-171]; 
įstatymų derinimo vidaus rinkos srityje [straipsniai III-172, III-173] a); valstybės paramos 
[straipsniai III-167, III-168, III-169]; žemės ūkis, kaimo plėtros ir žuvininkystės politikos 
[straipsnis III-231]; mokslinių tyrimų ir technologijų vystymo [straipsniai III-251, III-252 ir 
III-253], turizmo [straipsnis III-281.a] ir civilinės saugos [straipsnis III-284] 
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2.18 ragina Europos Komisiją konsultuotis su Regionų komitetu dėl bet kokių būsimų pokyčių jo 
sudėtyje, kai yra rengiamas pasiūlymas Tarybos sprendimui [straipsnis I-32 ir straipsnis III-
386] 

 
(c) Sutarties peržiūra ir jos nuostatos 
 
2.19 tiki, kad tolesnei ES raidai būtina išsaugoti peržiūros procesą, kad būtų galima spręsti kurias 

užduotis kartu gali atlikti ženkliai padidėjusi Sąjunga;; 
 

2.20 patvirtina savo norą aktyviai ir pilnai dalyvauti būsimuose Konstitucijos peržiūrose ir siūlo, 
kad valstybės narės įtrauktų regionų ir vietos valdžios atstovus į delegacijas tarpvyriausybinėms 
konferencijoms [RK 198/2003; 3.7.], kurios nagrinėja sutarties pataisų galimą poveikį valstybių 
narių regionų ir vietos valdžios lygmenims ir ateičiai, o taip pat įtraukti į visų būsimų Konventų 
delegacijas; 

 
(d) Užbaigianti pastaba 
 
2.21 nurodo komiteto pirmininkui pateikti šią nuomonę Europos Sąjungos Tarybai, Europos 

Parlamentui ir Europos Komisijai. 
 
 Briuselis, 2004 m. lapkričio 17 d.  
 
 

Regionų komiteto pirmininkas 
 
 
 
 

Peter Straub 

Regionų komiteto generalinis sekretorius 
 
 
 
 

Gerhard Stahl 
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