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REĢIONU KOMITEJA, 
 
ŅEMOT VĒRĀ Eiropas Parlamenta Konstitucionālo jautājumu komisijas ziņojuma projektu par 
Eiropas Konstitūciju (PE 347.119); 
 
ŅEMOT VĒRĀ Eiropas Parlamenta 2004.gada 14.septembra lēmumu lūgt Komisiju izteikt atzinumu 
saskaņā ar Eiropas Kopienas Dibināšanas līguma 265.panta 4.daļu;   
 

ŅEMOT VĒRĀ Eiropas Konstitūcijas dibināšanas līgumu, kuru 2004. gada 29. oktobrī ir 
parakstījuši valsts vadītāji vai valdība (CIG 87/2/04 rev. 2, CIG 87/04 Add. 1 rev. 1 un Add. 2 rev. 2); 
 
ŅEMOT VĒRĀ 2001. gada 14. un 15. decembra Lākenas Eiropas Padomes prezidentūras 
secinājumus un jo īpaši Lākenas Eiropas Savienības nākotnes deklarāciju; 
 
ŅEMOT VĒRĀ 2004. gada 17. un 18. jūnija Briseles Eiropas Padomes prezidentūras secinājumus; 
 
ŅEMOT VĒRĀ savu atzinumu par RK priekšlikumiem Starpvaldību konferencei (CdR 169/2003 
galīgā red.1), savu rezolūciju par Eiropas konventa ieteikumiem (CdR 198/2003 galīgā red.2), savu 
rezolūciju par IGC iznākumu (CdR 22/2004 galīgā red.3) un savu deklarāciju par Savienības 
konstitucionālo procesu (CdR 77/2004); 
 
ŅEMOT VĒRĀ savu atzinumu par reģionālo valdību pārstāvju dalību Eiropas Savienības 
Padomes darbā un RK dalību neformālajās Padomes tikšanās (CdR 431/2000 galīgā red.4); 
 

ŅEMOT VĒRĀ savu atzinuma projektu (CdR 354/2003 rev 1), kuru Konstitucionālo jautājumu un 
Eiropas pārvaldes komisija pieņēma 2004. gada 21. septembrī (ziņojuma sniedzēji: Franz 
Schausberger kungs, Zalzburgas pārstāvis Reģionu komitejā (AT-ETP) un Lord Tope kungs, Lielās 
Londonas institūcija (UK/ELDRP), 
 
1) Tā kā Lākenas deklarācijas gars un valsts vadītāju vai valdības uzņemtās saistības bija sniegt 

Savienībai konstitucionālu pamatu, nodrošinot lielāku demokrātiju, likumību, caurspīdīgumu 
un efektivitāti, lai saskartos ar paplašinātās Eiropas demokrātiskajiem izaicinājumiem; 

 

                                                      
1

  OV C 23 no 27.01.2004, 1. lpp. 

2
  OV C 256 no 24.10.2003, 62. lpp.  

3
  OV C 109 no 30.04.2004, 52. lpp. 

4
  OV C 107 no 03.05.2002, 5. lpp. 
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2) Tā kā Eiropas Komisija Baltajā grāmatā par Eiropas pārvaldi atzīst, ka ES ir pārgājusi uz 
pārvaldi dažādos līmeņos un tādēļ vairāk vērā ir jāņem vietējās un reģionālās valdības un 
pārvaldes līmeņi;  

 
3) Tā kā Konstitucionālais līgums nodrošina konstitucionālo pamatu subsidiaritātes principa 

piemērošanai un garantēšanai, aizsargājot dalībvalstu priekšrocības, reģionus un vietējās 
varas iestādes un ņemot vērā administratīvo un finansiālo Savienības likumdošanu par 
reģionālajām un vietējām varas iestādēm ieguldījumu; 

 
4) Tā kā jaunas ex ante politikas novērošanas mehānisma izveide, kas pirmo reizi Eiropas 

integrācijas vēsturē apvieno nacionālos parlamentus (kur tas ir atbilstoši arī reģionālos 
parlamentus ar likumdošanas varu) ar Eiropas likumdošanas procesu, kā arī Reģionu 
komitejas iekļaušanu ex-post pārraudzības procesā, ir galvenā Protokola par subsidiaritātes 
un proporcionalitātes principa piemērošanu inovācija; 

 
5) Tā kā ir jāsasniedz līdzsvars starp subsidiaritātes un proporcionalitātes principu ievērošanu 

un efektīvu Savienības darbību; 
 
6)  Apspriešanā Eiropas Parlamentā atzīts Reģionu komitejas ieguldījums Konstitūcijas tapšanas 

procesā un īpaši tās spēja pārstāvēt reģionālās un vietējās varas iestādes Eiropas Konventā. 
 
pieņēma savā 57. plenārajā sesijā 2004. gada 17. un 18. novembrī (17. novembra sēdē) šādu 
atzinumu: 
 
1. Reģionu komiteja viedoklis 
 
Reģionu komiteja 
 
a)  Konstitucionālais process 
 
1.1 Apsveic Īrijas prezidentūru, kas savas prezidentūras laikā veiksmīgi vadīja un noveda līdz 

noslēgumam Starpvaldību konferenci (IGC); 
 
1.2 Piemin savu ieguldījumu konstitucionālajā procesā, kā to prezentēja RK novērotāju delegācija 

Eiropas konventā, un kopējās darbības un iniciatīvas ar Eiropas reģionu un vietējo varas 
iestāžu asociācijām, kas vēršas tieši uz subsidiaritātes mehānismu un reģionālo un vietējo 
konstitūcijas apjomu; atbalsta to, ka Starpvaldību konference pieņēma atbilstošus Eiropas 
Konventa priekšā stādītos ierosinājumus; 

 
1.3 Vairākkārt uzsver savu atbalstu konstitucionālajam procesam, īpaši sagatavošanās fāzi 

Konventā, kas bija atklāta, ietveroša un tāda, kur piedalās; uzsver, ka Konvents atzina, bet 
nepietiekami novērtēja vietējo un reģionālo varas iestāžu lomu un vietu Eiropas integrācijas 
procesā, kā tas ir rādīts īpaši ar sēžu dienas puses veltīšanu šīm jautājumam; nožēlo, ka 
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Konventam nedeva vairāk laika, lai izrunātu Konstitūcijas III daļas politikas noteikumus, kas 
mudina uz faktu, ka III daļa ne vienmēr seko I daļā izklāstītajai pilnvaru sistēmai. 

 
1.4  apsveic Konstitucionālā līguma izstrādāšanas laikā no Eiropas Parlamenta saņemto atbalstu  
 reģionālo un vietējo varas iestāžu institucionālās un politiskās lomas Kopienas lēmumu 
 pieņemšanas procesā stingrākā atzīšanā (skat. Napolitano kunga ziņojumu “Reģionālo un 
 vietējo varas iestāžu loma Eiropas veidošanā”, kā arī Lamassoure kunga ziņojumu “Pilnvaru 
 starp ES un dalībvalstīm norobežošana”); 
 
b)  Līgums 
 
1.5 Uzskata, ka Līgums nozīmē nozīmīgu Eiropas Svienības progresu un rada daudzus 
 nepieciešamus risinājumus Savienības efektīvai vadībai. 
 
1.6 uzskata, ka gan ar skaidro sasaisti starp ekonomikas un nodarbinatības politikas koordināciju 
 (I-14. un I-15. pants), gan arī ar horizontālas sociālās klauzulas ieviešanu, saskaņā ar kuru 
 Savienībai pie savu politiku noteikšanas un īstenošanas ir jāņem vērā prasības saistībā ar 
 augsta nodarbinātības līmeņa veicināšanu, atbilstošas sociālās aizsardzības nodrošināšanu, 
 sociālās izslēgtības apkarošanu kā arī augstu vispārējās un profesionālās izglītības līmeni un 
 veselības aizsardzību (III-117. pants), kas nodrošina atbilstošu tiesisko pamatu Eiropas sociālā 
 modeļa un ilgtspējīguma sasniegšanai, kā tas ir izklāstīts Savienības Pamattiesību hartas 
 preambulā un Eiropas Savienības mērķos [I - 3. panta 3. punkts]. 
  
1.7 Atbalsta Pamattiesību hartas teksta iekļaušanu Līgumā, kas sniedz pilsoņiem lielāku 
 skaidrību un noteiktību par to tiesībām, kas izriet no Savienības pilsonības, un nodrošina 
 taisnīgāku un sociālāku Eiropu; 
 
1.8 Nožēlo valsts veto ieviešanu daudzās jomās un uzskata, ka tas ir kā lieks šķērslis uz efektīvu 
 lēmumu pieņemšanu,; 
 
1.9 tomēr atbalsta Padomes vienbalsīgo darbību nosacījumus, noslēdzot starptautiskos līgumus 
 par tirdzniecību kultūras, audiovizuālajā, sociālajā, izglītības un veselības aizsardzības jomā 
 [III-315. pants];  
 
1.10 atbalsta normālu likumdošanas kārtības piemērošanu konstitūcijas III daļai [IV-445. pants] 
 
1.11 Uzskata, ka Līgums nodrošina skaidrāku definīciju un varas sadalījumu Savienībā, savu 
 instrumentu vienkāršošanu un demokrātiskās likumības stiprināšanu, lēmumu pieņemšanas 
 procesa caurspīdīgumu un savu institūciju efektivitāti un nodrošina Savienību ar 
 nepieciešamo elastību, lai attīstītos jaunos virzienos. 
 
c)  Subsidiaritāte un pakārtotais valdības un pārvaldes līmenis 
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1.12 Atbalsta jaunu subsidiaritātes principa definīciju un Reģionu komitejas iesaistes jaunu 
 definīciju ex-post subsidiaritātes principa piemērošanas novērošanā; [Subsid-8. pants]; 
 atbalsta arī, ka tā kopā ar citām institūcijām un nacionālajiem parlamentiem saņem Komisijas 
 ziņojumu par Konstitūcijas (subsidiaritātes un proporcionalitātes) I-11. panta piemērošanu 
 [Subsid-9. pants]; tomēr nožēlo, ka proporcionalitātes principa nosacījumi nav tik vispārēji kā 
 tie, kas attiecas uz subsidiaritāti; 
 
1.13 Atbalsta atsauci uz vietējo un reģionālo pašpārvaldi [I-5. panti un II. daļas preambula], 
 demokrātijas pamatu nozīmīguma atzīšanu Savienībā [I-46. panta 3. punkts] un reprezentatīvo 
 asociāciju lomu Savienības demokrātiskajā dzīvē [I-47. panta 2. punkts]; tomēr nožēlo, ka RK 
 VI sadaļā nav attiecināta (“savienības demokrātiskā dzīve”) [I-46. pants] uz reprezentatīvās 
 demokrātijas principiem, kaut arī tās dalībnieki pārstāv demokrātiskā tuvuma principu 
 Savienības sirdī; 
 
1.14 Uzsver, ka pilnīgāka vietējās un reģionālās dimensijas atzīšana jaunās Savienības uzbūvē gan 
 uzlabos tās efektivitāti, gan arī tās saistību ar pilsoņiem. Eiropas integrācijai ir jāizraisa 
 politisko lēmumu pieņemšana, kur uzsvars tiek ņemts no vietējo un reģionālo varas iestāžu 
 uzskatiem, jo tās ir atbildīgas par ES likumdošanas un politikas īstenošanas un piemērošanas 
 lielu daļu, un ir tuvākās pilsoņiem, tādējādi tāpēc var būtiski veicināt Savienības 
 likumdošanas kvalitāti; [I-5. pants], tomēr paziņo, ka konsultācija nevar aizvietot reģionu un 
 vietējo varas iestāžu atbildību un pakļautību to atbilstošajās atbildības jomās, kas ir jāņem 
 vērā; tiem ir jādod iespēja pierādīt to, ka tās, saskaņa ar attiecīgajiem nacionālajiem 
 nosacījumiem, var pietiekamā mērā sasniegt paredzēto darbības mērķu ietvarus;  
 

1.15 Atbalsta nosacījumu, ka Savienībai ir jāņem vērā dalībvalstu nacionālā identitāte un to 
 pamatstruktūra, tai skaitā tiesības uz reģionālo un vietējo pašpārvaldi, un to pamata valsts 
 funkcijām, [I-5. pants] īpaši teritoriālās neaizskaramības saglabāšanu, sabiedriskās kārtības 
 nodrošināšanu un valsts drošības aizsardzību, jo tas var būt svarīgākais demokrātiski 
 leģitimētas vietējās un reģionālās varas iestādes atbildības un pakļautības saglabāšanai; 

 
1.16 Atbalsta, ka Līgums nodrošina reģionālo ministru tiesības piedalīties Padomes tikšanās to 
 dalībvalstu vārdā, jo I-23. panta 2. punktā ir pārņemts ES Līguma 203. panta teksts; 
 pieprasa dalībvalstīm nodrošināt iekšējās struktūras un mehānismus, lai iesaistītu reģionus 
 un vietējās varas iestādes dalībvalstu Eiropas politikas izveidē un lai nodrošinātu reģionālo 
 dalību jomās, kas ir reģionālo un vietējo varas iestāžu kompetencē, arī jaunajā Padomes 
 formāciju režīmā; 
 
1.17 Atbalsta prasību pēc pilnīgākām konsultācijām pirmslikumdošanas fāzē vietējām un 
 reģionālajām varas iestādēm, lai pilnībā piedalītos Eiropas lēmumu pieņemšanas procesā, uz 
 kuru tām ir piemērošanas un/vai īstenošanas atbildības joma - tām ir jābūt labi un atbilstoši 
 informētām par pašreizējām attīstības stadijām un atbilstoša iepriekšēja konsultācija ir 
 būtiska; tas ir divvirzienu process, kurā konsultācijas var veicināt pašu Komisiju būt labāk 
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 informētai par vietējo un reģionālo dimensiju un tādējādi īstenot labāku likumdošanu. 
 [Subsid-2. pants]; 
 
1.18 pieprasa, lai tiktu ieviests īsts dialogs un tiktu izvērsts tematiski nozīmīgās jomās jau 
 jaunās Komisijas pilnvaru termiņa sākumā;  
 
1.19 mudina uzlabot tiešo konsultāciju dalībvalstīs starp nacionālajiem parlamentiem un ar 
 vietējām un reģionālajām varas iestādēm, kas ir atbildīgi par Savienības likumdošanas 
 piemērošanu un/vai īstenošanu; 
 
1.19 Atbalsta līguma prasību par to, lai Eiropas Komisija pirms likumdošanas priekšlikumu 
 izplatīšanas vispirms ņem vērā to finansiālās un administratīvās sekas, un uzsver, ka tam ir 
 jāņem vērā arī ietekmes izvērtējums uz vietējām un reģionālajām pārvaldēm, ņemot vērā, ka 
 tās bieži vien ir pārvaldes jomas, kas ir beigās atbildīgas par jauno ES iniciatīvu piemērošanu 
 un īstenošanu; lūdz Eiropas Parlamentu savas likumdošanas izmaiņas skatīt līdzīgā veidā 
 [Subsid-4. pants]; 
 
1.21 Atzīst plašās un vērtīgās debates, kas notika 2004. gada 27. maija RK Berlīnes subsidiaritātes 
 konferencē; pieņem, ka pilnīgāki subsidiaritātes un proporcionalitātes principu piemērošanas 
 un novērtēšanas apsvērumi tiks apskatīti kādā no nākošiem RK atzinumiem. 
 
d) Politikas jomas 
 
1.22 Atbalsta teritoriālās kohēzijas iekļaušanu Savienības mērķos un dažāda veida apgabalu, 
 kuriem raksturīga sarežģīta situācija ietveršanu tajos reģionos, kuriem tiek veltīta īpaša 
 uzmanība; tomēr nožēlo, ka līgums nedz atsaucas uz pārrobežu, starptautisko un 
 starpreģionālo sadarbību, nedz nodrošina skaidru likumīgu instrumentu, nedz finansiāla 
 atbalsta satvaru pilsētu ciešai sadarbībai un citai šāda veida sadarbībai [III-220-224. pants], 
 kaut arī ir ilga pārrobežu, starptautiskās un starpreģionālas sadarbības tradīcija Eiropā, kas ir 
 viena no Eiropas integrācijas sociokultūras pamatiem un gūst lielāku nozīmi jauno 
 kaimiņattiecību politikas kontekstā. Tāpēc ir nepieciešams likumīgs pamats, lai sniegtu 
 Savienībai līdzekļus šāda veida sadarbības veicināšanai; 
 
1.23 Atbalsta, ka, saskaņā ar līgumu, vispārējas ekonomiskas intereses pakalpojumi tiek veikti, 
 tiesiski nodoti un finansēti no dalībvalstīm un tai pakārtotajiem valdības un pārvaldes 
 līmeņiem; 
 
1.24 Atbalsta kultūras un lingvistiskās dažādības sniegto atzīšanu, jo tas palīdz saglabāt un 
 veicināt vietējo un reģionālo mantojumu un identitāti, kā arī apkarot Eiropas kultūras 
 homogenizāciju. [I-3 un III-280. pants]; 
 
1.25 Ņem vērā atbalsta, koordinēšanas vai papildu darbību iekļaušanu Savienības līmenī sporta 
 [III-282. pants], tūrisma [III-281. pants] un civilās aizsardzības [III-284. pants] jomās, kur 
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 vietējās un reģionālās varas iestādēm ir nozīmīga loma, un pieprasa Komisijai kā 
 instrumentus izmantot Eiropas vispārējos likumus; 
 
1.26 Uzsver, ka saistībā ar pilnvaru piešķiršanu Eiropas Savienībai tirdzniecībai ar kultūras, 
 izglītības, veselības un sociālajiem pakalpojumiem, ir cieši jānovēro subsidiaritātes un 
 proporcionalitātes principu ievērošana, un iesaka, lai Komisija plaši izmanto Eiropas 
 vispārējos likumus, atstājot nacionālajām, reģionālajām un vietējām varas iestādēm veida un 
 metodes izvēli vēlamo rezultātu sasniegšanai. 
 
 
e)  Reģionu komiteja 
 
1.27 Nožēlo, ka IGC nespēcināja Reģionu komitejas oficiālo statusu, lai noteikti iedibinātu tās 
 obligātās konsultāciju jomas konstitucionālās arhitektūras ietvaros un spēcinātu tās 
 konsultatīvo lomu, piemēram, dalītās kompetences jomās, jautājumos, lai koordinētu 
 ekonomikas un nodarbinātības politikas un atbalsta, koordinēšanas vai papildu darbības 
 jomās; 
 
1.28 Atbalsta Reģionu komitejai piešķirtās tiesības savu tiesību aizsardzībai un subsidiaritātes 
 principa pārkāpuma gadījumā vērsties tiesā [III- 365. pants], tomēr nožēlo, ka Starpvaldību 
 konference nav piešķīrusi ar likumdošanas pilnvarām apveltītajiem reģioniem iespēju celt 
 prasību EKT, lai tie varētu aizstāvēt to likumdošanas pilnvaras. 
 
1.29 Atbalsta apstiprinājumu, ka pilnvaru termiņš ir pagarināms līdz 5 gadiem, kas laika gaitā var 
 būt kopējs ar Parlamentu un Komisiju [III-386. pants]. 
 
2.  Reģionu komitejas ieteikumi 
 
Reģionu komiteja 
 
a) Līguma ratifikācija 
 
2.1 Lūdz Eiropas Parlamentu piekrist Konstitucionālajam līgumam un apsveic EP 
 Konstitucionālo jautājumu komitejas iniciatīvu lūgt RK izstrādāt atzinumu par Eiropas 
 konstitūcijas Līguma projektu; 
 
2.2 Piekrīt Eiropas Parlamenta uzskatam, ka Eiropas Konstitucionālais līgums nozīmē 
 nenoliedzamu progresu lielākas demokrātijas virzienā; 
 
2.3 Aicina dalībvalstu nacionālos un attiecīgos reģionālos parlamentus ratificēt Konstitucionālo 
 līgumu; 
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2.4 Atbalsta Eiropas Parlamenta politiskos centienus konsolidēt Konstitūcijas pieņemšanas 
 procesu, izceļot šīs Konstitūcijas priekšrocības un īpaši EP Reģionālās attīstības komisijas 
 priekšlikumus; 
 
2.5 Aicina pēc starpinstitucionālas vienošanās noslēgšanas, lai izstrādātu kopēju komunikācijas 
 stratēģiju, ar skatu uz to, lai pilsoņiem, īpaši saistībā ar priekšā stāvošo ratifikācijas procesu, 
 izkaidrotu un popularizētu Konstitūcijas Līguma projektu; 
 
2.6 Uzņemas piedalīties šajā stratēģijā un veicināt vienkāršā pilsoņa līguma izpratni un 
 pieņemšanu un aicinās to pašu sekmēt arī saviem locekļiem un to varas un pilnvarotajām 
 iestādēm; 
 
2.7 Apsveic iniciatīvu “1000 diskusijas Eiropai” un apstiprina savu gatavību caur savu vietējo un 
 reģionālo pašpārvalžu tīklu aktīvi tajā piedalīties, ar šo kampaņu padarot konstitūciju Eiropas 
 pilsoņiem saprotamāku un aicina Eiropas Parlamenta deputātus, kā arī reģionālā un vietējā 
 līmeņa vēlētos pārstāvjus apvienot spēkus, lai aģitētu par nākamo Eiropas Konstitūciju un 
 ratifikācijas procesa ietvaros dotu kopēju ieguldījumu politiskajās un demokrātiskajās 
 debatēs; 
 
b)  Līguma ratifikācija 
 
2.8 Paredz, ka Konstitucionālā līguma spēkā stāšanās dos patiesu pievienoto vērtību Savienības 
 demokrātiskajai dzīvei un darbībai; 
 
2.9  Uzņemas izvērtēt jaunās tiesības un pienākumus, kas gulstas uz pašu komiteju, un veikt 

 nepieciešamos sagatavošanās darbus un iekšējās reorganizācijas, lai efektīvi un atbilstoši 
 reaģētu uz tās paaugstinātajām atbildības jomām; 

 
2.10 norāda Eiropas Parlamentam uz dažām Konstitucionālā līguma sekām un aicina to 
 atbalstīt Reģionu komiteju īpaši šādās jomās:  
 

− RK kvalitatīva iesaistīšana Savienības politiskajā dzīvē, kā arī Kopienas lēmumu 
pieņemšanas procesā;  

 

− efektīva un sekmīga “Protokola par subsidiaritātes un proporcionalitātes principu 
piemērošanu” noteikumu ieviešana gan attiecībā uz politisko ex ante konsultāciju procesu, 
gan tiesisko ex post pārraudzību;   

 
− reģionālo un vietējo varas iestāžu kompetences jomu saglabāšana saskaņā ar jauno 

subsidiaritātes principa definīciju un jauno kompetenču sadalījumu ES ietvaros;  
 

− teritoriālās kohēzijas kā jauna Savienības nospraustā mērķa atzīšana un jaunā protokola par 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju ietvaros uzņemto saistību ievērošana; 
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− pārrobežu un starpreģionālās sadarbības kā Eiropas Savienības politikas sastāvdaļas 
veicināšana īpaši saistībā ar ES centieniem kaimiņattiecību politikas jomā, neskatoties uz 
tiesiskā pamata trūkumu; 

 

− kultūru un valodu daudzveidības respektēšana kā jauns Kopienas nospraustais mērķis. 
 
2.11  Iedrošina Eiropas Parlamentu pastiprināti izmantot RK konsultācijas, kā ir konstitucionālajā 

 līgumā [III-388. pants], lai palielinātu vietējo un reģionālo dimensiju saprašanās līmeni; 
 
2.12  Pieprasa, lai gadījumos, kad jākonsultējas ar Komiteju saskaņā ar konstitucionālo līgumu, 

 iestādei, kas konsultējas Komitejā ir dibināti jāpamato, kādēļ tā neīsteno Komitejas 
 ieteikumus; 

 
2.13  Pieprasa tikt iesaistītai subsidiaritātes principa aizstāvībā kopā ar nacionālajiem 

 parlamentiem sešu nedēļu brīdinājuma periodā un iegūt tiesības izveidot pamatotu atzinumu 
 subsidiaritātes principa pārkāpuma gadījumā un šis atzinums tiek ņemts vērā [Subsid-
 6. pants]; 

 
2.14  Aicina nacionālos parlamentus veidot regulāru un darboties spējīgu dialogu ar vietējā un 

 reģionālā līmeņa pārstāvjiem, kuri pārzin dažādību un būs atbildīgi par subsidiaritātes 
 principa ievērošanas pārraudzības ietekmi; 

 
2.15  Pieprasa nacionālajām valdībām un parlamentiem izpildīt ES “sistemātiskā dialoga” garu un 

 filozofiju to nacionālajās pārvaldes struktūrās tur, kur tie vēl nepastāv, iesaistot reģionālo un 
 vietējo valdību pārstāvjus likumdošanas ierosinājumu pārbaudē; 

 
2.16   Pieprasa Eiropas Komisijai ziņot Reģionu komitejai par I-10. panta ( Savienības pilsonība) 

  piemērošanu, īpaši tā kā tas nosaka tiesības piedalīties un balsot pašvaldību vēlēšanās [III-
  129. pants]; 

 
2.17   ņemot vērā priekšlikuma noraidīšanu, patreizējo RK padomdevējas funkciju stiprināt ar 

 horizontālu noteikumu, kas paredz, ka RK dalītas kompetences jomā tiek konsultēts 
 ekonomikas un nodarbinātības politikas konsultāciju jomās kā arī atbalsta, koordinācijas un 
 papildīšanas pasākumos, RK pieprasa Eiropas Komisijai konsultēties ar Reģionu komiteju par 
 visām iniciatīvām jomās, kur ir vietējo un reģionālo dimensiju manifests vai kompetence, kur 
 līgumā nav nodrošināta obligātā konsultācija. Šīs jomas, citu starpā, ietver tiesību aktus, īpaši 
 ekonomisko un finansiālo vadlīniju noteikšanā un noteikumiem, kas vispārējas ekonomiskas 
 intereses pakalpojumiem ļauj īstenot savus uzdevumus [III-122. pants], proti: pakalpojumu 
 liberalizācija [III-147. pants]; likumdošanas harmonizēšana par netiešajiem nodokļiem [III-
 171. pants]; likumdošanas tuvināšana iekšējā tirgus jomā [III-172, III-173. pantā], valsts 
 atbalsti [III-167, III-168, III-169. pants); lauksaimniecības, lauku attīstības un zvejniecības 
 politikas [III-231. pants]; izpētes un tehnoloģiskā attīstība [III-251. pants, III-252. un III-
 253. pants], tūrisms  
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  [III-281 pants] un civilā aizsardzība [III-284. pants]; 
 
2.18   Pieprasa Eiropas Komisijai konsultēt Reģionu komiteju par jebkādām nākotnes izmaiņām 

  attiecībā uz tās uzbūvi, sagatavojot ierosinājumu padomes lēmumam. [I-32. pants un III-386. 
  pants] 

 
c) Līguma un tā nosacījumu izskatīšana 
 
2.19 Uzskata ES tālākattīstībai par nozīmīgu, nepārtraukti pārbaudīt, kādi uzdevumi ievērojami 
 paplašinātā Savienībā varētu tikt veikti kopīgi; 
 
2.20 Apstiprina savu vēlmi aktīvi un pilnā mērā darboties nākotnes konstitūcijas caurskatīšanās un 

ierosina dalībvalstis iekļaut reģionu un vietējo varas iestāžu pārstāvjus savās delegācijās valdību 
konferencēs [CoR 198/2003; 3.7.], kas nodarbojas ar līguma pārskatīšanu ar ietekmi uz 
pakārtoto līmeni kā arī nākotnes Konventa delegācijās. 

 
d)  Galavārds 
 
2.21  Uzdod savam prezidentam sūtīt tālāk šo atzinumu Eiropas Savienības Padomei, Eiropas 

 Parlamentam un Eiropas Komisijai. 
 
 
 Brisele, 2004. gada 17. novembrī 
 

Reģionu komitejas 
prezidents 

 
 

Peter Straub 

Reģionu komitejas 
ģenerālsekretārs 

 
 

Gerhard Stahl 
 

_________________________ 
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