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KOMITET REGIONÓW, 
 
Uwzględniając projekt raportu Komitetu ds. Konstytucji Parlamentu Europejskiego w sprawie 
Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy (PE 347.119); 
 
 
Uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego  z dnia 14 września 2004 r. o zasięgnięciu opinii 
Komitetu w tej sprawie zgodnie z art. 265 ust. 4 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską; 
 

Uwzględniając Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy podpisany przez szefów państw lub 
rządów 29 października 2004 r. (CIG 87/2/04 rev 2, CIG 87/04 add.1 rev 1 i add.2 rev 2), 
 
Uwzględniając wnioski z prezydencji z Rady Europejskiej w Laeken w dniach 14-15 grudnia 2001 r., 
a w szczególności deklarację z Laeken w sprawie przyszłości Unii Europejskiej, 
 
Uwzględniając wnioski z prezydencji z Rady Europejskiej w Brukseli w dniach 17-18 czerwca 
2004 r., 
 
Uwzględniając własną opinię w sprawie propozycji na konferencję międzyrządową (CdR 169/2003 
final) 1, rezolucję w sprawie zaleceń Konwentu Europejskiego (CdR 198/2003 final)2, rezolucję w 
sprawie rezultatów Konferencji Międzyrządowej (CdR 22/2004 final)3 oraz deklarację w sprawie 
procesu konstytucyjnego Unii (CdR 77/2004), 
 
Uwzględniając własną opinię w sprawie Udziału przedstawicieli rządów regionalnych w pracach 
Rady Unii Europejskiej oraz udziału Komitetu w nieformalnych posiedzeniach Rady (CdR 431/2000 
final)4, 
 

Uwzględniając projekt opinii (CdR 354/2003 rev. 1) przyjęty w dniu 21 września przez Komisję ds. 
Konstytucyjnych i Sprawowania Rządów w Europie (sprawozdawcy: Franz Schausberger, 
przedstawiciel landu Salzburg w Komitecie Regionów (AT-EPP) i Lord Tope, Greater London 
Authority (UK/ELDR), 
 
A także mając na uwadze, co następuje: istotą Deklaracji z Laeken i zobowiązań przyjętych 
przez szefów państw i rządów było nadanie Unii podstaw konstytucyjnych, zapewniających większą 
demokrację, legitymację, przejrzystość i efektywność w celu sprostania demokratycznemu wyzwaniu 
poszerzonej Europy; 

                                                      
1 Dz.U. C 23 z dnia 27.1.2004, str.74 
2

  Dz.U. C 256 z dnia 24.10.2003, str.74 

3
  Dz.U. C 109 z dnia 30.4.2004, str. 74 

4
  Dz.U. C 107 z dnia 3.5.2002, str. 74 
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2) Biała Księga w sprawie sprawowania rządów europejskich potwierdza, że UE przekształciła 
się w system, w którym rządy sprawowane są na wielu szczeblach („multi-level 
governance”), czego konsekwencją musi być zwiększenie roli regionalnych i lokalnych sfer 
rządzenia oraz większe poszanowanie ich kompetencji; 

 
3) Traktat Konstytucyjny zapewnia konstytucyjne podstawy dla stosowania i zagwarantowania 

poszanowania zasady pomocniczości, chroniąc zarazem prerogatywy Państw 
Członkowskich, władz regionalnych i lokalnych oraz uwzględniając administracyjny i 
finansowy wpływ ustawodawstwa unijnego na władze regionalne i lokalne; 

 
4) kluczowymi innowacjami wprowadzonymi przez Protokół w sprawie zasad pomocniczości i 

proporcjonalności jest stworzenie nowego mechanizmu kontroli politycznej ex ante, w 
którym, po raz pierwszy w historii integracji europejskiej, uwzględniono w europejskim 
procesie ustawodawczym udział parlamentów krajowych, a w odpowiednich przypadkach 
także parlamentów regionalnych mających kompetencje legislacyjne, oraz zaangażowanie 
Komitetu Regionów w proces kontroli ex post; 

 
5) istotne jest zapewnienie właściwej równowagi pomiędzy realizacją zasady pomocniczości i 

proporcjonalności a potrzebą podejmowania skutecznych działań przez Unię; 
 
 
6) W opinii obligatoryjnej Parlamentu Europejskiego uznaje się wkład KR do procesu 

konstytucyjnego, w szczególności biorąc pod uwagę rolę KR jako przedstawiciela władz 
lokalnych i regionalnych w Konwencie Europejskim. 

 
 
na 57 sesji plenarnej w dniach 17-18 listopada 2004 r. (posiedzenie z dnia 17 listopada) przyjął 
następującą opinię: 
 

* 
 

*          * 
 
1.  Stanowisko Komitetu Regionów 
 
Komitet Regionów 
 
a) Proces konstytucyjny 
 
1.1 gratuluje prezydencji irlandzkiej zakończonego sukcesem przewodnictwa i sfinalizowania 

Konferencji Międzyrządowej (KM) w okresie jej kadencji; 
 
1.2 przywołuje wnioski w sprawie procesu konstytucyjnego przedstawione przez delegację 

obserwatorów KR do Konwentu Europejskiego oraz wspólne działania i inicjatywy 
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podejmowane z europejskimi zrzeszeniami regionów i władz lokalnych, koncentrujące się 
głównie na mechanizmie subsydiarności oraz regionalnym i lokalnym wymiarze Konstytucji; 
przyjmuje z zadowoleniem akceptację przez Konferencję Międzyrządową odpowiednich 
propozycji przedstawionych przez Konwent Europejski; 

 
1.3 ponownie podkreśla swoje poparcie dla procesu konstytucyjnego, w szczególności na etapie 

Konwentu, zapewniającym otwartość, uczestnictwo i włączenie; uważa, że Konwencja 
uznała, jednakże nie doceniła w pełni roli i miejsca władz lokalnych i regionalnych w 
procesie integracji europejskiej, czego dowodzi w szczególności fakt, że kwestii tej 
poświęcono zaledwie jedną, trwającą pół dnia sesję; wyraża ubolewanie, że Konwentowi nie 
pozostawiono więcej czasu na dogłębne omówienie postanowień dotyczących polityk 
zawartych w części III Konstytucji, przez co część ta nie zawsze zgodna jest z systemem 
kompetencji ustanowionym w części I. 

 
1.4 przyjmuje z zadowoleniem poparcie Parlamentu Europejskiego, udzielone w trakcie 

sporządzania Traktatu Konstytucyjnego, dla szerszego uznania roli instytucjonalnej i 
politycznej organów lokalnych i regionalnych we wspólnotowym procesie decyzyjnym (por. 
raport Giorgio Napolitano „Rola organów regionalnych i lokalnych w budowaniu Europy” i 
raport Alaina Lamassoure’a „Podział kompetencji pomiędzy UE i Państwa Członkowskie”); 

 
b) Traktat 
 
1.5 uważa, że Traktat stanowi pozytywny krok w kierunku Unii Europejskiej, wprowadzający 

wiele regulacji niezbędnych dla efektywnego sprawowania rządów w Unii; 
 
1.6 uważa, że zarówno ustanowienie wyraźnego powiązania pomiędzy koordynacją polityki 

gospodarczej i polityki zatrudnienia (art. I-14 oraz I-15), jak i wprowadzenie 
międzysektorowej klauzuli socjalnej, według której Unia przy definiowaniu i wdrażaniu 
swoich polityk musi wziąć pod uwagę wymogi związane ze wspieraniem wysokiego poziomu 
zatrudnienia, gwarancją odpowiedniej ochrony socjalnej, walką przeciw wykluczeniu 
społecznemu oraz wysokim poziomem edukacji, szkoleń i ochrony zdrowia (art. III-117) 
zapewnią odpowiednie podstawy prawne dla realizacji europejskiego modelu społecznego i 
zrównoważonego rozwoju zgodnie z preambułą Karty Praw Podstawowych Unii oraz celami 
Unii Europejskiej [art. I-3 ust.3]; 

 
1.7 przyjmuje z zadowoleniem włączenie do Traktatu tekstu Karty Praw Podstawowych, która 

zapewni obywatelom większą jasność i pewność co do praw związanych z obywatelstwem 
Unii oraz zapewni bardziej sprawiedliwą i społeczną Europę; 

 
1.8 przyjmuje z ubolewaniem utrzymanie w wielu dziedzinach weta narodowego i uważa, że 

stanowić to będzie niepotrzebną przeszkodę dla efektywnego podejmowania decyzji; 
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1.9 tym niemniej przyjmuje z zadowoleniem postanowienie przewidujące jednomyślne 
działanie Rady w przypadku zawierania umów międzynarodowych w obszarze handlu 
usługami w dziedzinie kultury, w dziedzinie audiowizualnej, społecznej, edukacji i zdrowia 
[art. III-315];  

 
1.10 przyjmuje z zadowoleniem postanowienia przewidujące możliwość korzystania ze zwykłych 

procedur ustawodawczych przy stosowaniu części III Konstytucji [art. IV-445];.  
 
1.11 uważa, że Traktat zapewnia bardziej czytelną definicję kompetencji i ich podziału w Unii, 

uproszczenie instrumentów jej działania oraz wzmocnienie legitymacji demokratycznej, 
przejrzystości procesu decyzyjnego i efektywności instytucji Unii, a także nadaje jej 
elastyczność niezbędną dla rozwoju w nowych kierunkach; 

 
c) Pomocniczość i rola władz niższego szczebla w Państwach Członkowskich 
 
1.12 przyjmuje z zadowoleniem nową definicję zasady pomocniczości oraz włączenie Komitetu 

Regionów do procedury kontroli ex post stosowania zasady pomocniczości; [Subsyd - art. 8]; 
przyjmuje z zadowoleniem także fakt, że otrzymywał będzie, obok innych instytucji i 
parlamentów krajowych Państw Członkowskich, sprawozdanie Komisji w sprawie 
stosowania art. I-11 Konstytucji (pomocniczość i proporcjonalność) [Subsyd - art. 9]; tym 
niemniej przyjmuje z żalem, że postanowienia dotyczące zasady proporcjonalności są mniej 
wyczerpujące w porównaniu z tymi dotyczącymi pomocniczości; 

 
1.13 przyjmuje z zadowoleniem odwołanie do lokalnego i regionalnego samorządu [art. I-5 i 

część II -preambuła], uznanie znaczenia podejmowania decyzji w Unii w sposób najbardziej 
zbliżony do obywatela [art. I-46 ust.3], oraz roli stowarzyszeń przedstawicielskich w 
demokratycznym życiu Unii [art. I-47 ust.2]; jednakże z żalem przyjmuje brak wymienienia 
KR w Tytule VI (“demokratyczne życie unii”) [art. I-46] dotyczącym zasady demokracji 
przedstawicielskiej, uwzględniwszy fakt, że członkowie KR reprezentują demokratyczną 
zasadę bliskości w łonie Unii; 

 
1.14 uważa, że pełniejsze uznanie znaczenia wymiaru lokalnego i regionalnego w nowej 

architekturze Unii poprawi zarówno jej efektywność, jak i więzy z obywatelami: integracja 
europejska powinna pociągać za sobą przyjęcie takiego procesu decyzyjnego, w którym 
uwzględniane są stanowiska władz lokalnych i regionalnych, jako że wymienione sfery 
rządzenia odpowiedzialne są za transpozycję i wdrożenie znacznej części ustawodawstwa i 
polityk UE oraz znajdują się najbliżej obywatela i dlatego w istotny sposób przyczyniają się 
do jakości ustawodawstwa unijnego; [Art. I-5], jednakże zaznacza, że konsultacje nie mogą 
zastępować kompetencji regionów i władz lokalnych w dziedzinach należących do ich 
kompetencji, które należy szanować; Należy stworzyć im możliwość wykazania, że mogą, 
zgodnie z przepisami wewnętrznymi każdego Państwa Członkowskiego, w zadowalający 
sposób osiągać cele planowanego działania. 

1.15 przyjmuje z zadowoleniem zapis mówiący o tym, że Unia szanuje tożsamość narodową i 
podstawowe struktury Państw Członkowskich, w tym prawo do regionalnego i lokalnego 
samorządu oraz podstawowe funkcje Państw Członkowskich [art. I-5], szczególnie te, 
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których celem jest zagwarantowanie integralności terytorialnej, utrzymanie porządku 
publicznego i zagwarantowanie bezpieczeństwa, jako że może mieć to kluczowe znaczenie 
dla utrzymania kompetencji demokratycznie legitymizowanych władz lokalnych i 
regionalnych; 

 
1.16 przyjmuje z zadowoleniem fakt, że Traktat zabezpiecza uprawnienie ministrów 

regionalnych do udziału w posiedzeniach Rady w imieniu ich Państw Członkowskich, 
potwierdzając w art. I-23 ust.2 Traktatu tekst art. 203 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 
Europejską; wzywa Państwa Członkowskie do wprowadzenia struktur i mechanizmów 
wewnętrznych umożliwiających udział władz regionalnych i lokalnych w kształtowaniu 
polityk europejskich Państw Członkowskich oraz zabezpieczenia udziału regionów także w 
nowym systemie składu Rady w dziedzinach leżących w ich obszarze kompetencji; 

 
1.17 przyjmuje z zadowoleniem wymóg pełniejszej konsultacji w fazie opracowywania 

projektów ustawodawczych - aby władze lokalne i regionalne mogły w pełni uczestniczyć w 
europejskim procesie decyzyjnym, za którego transpozycję i/lub wdrożenie są 
odpowiedzialne, muszą być dobrze poinformowane o aktualnych wydarzeniach, a kluczową 
rolę odgrywa tutaj odpowiednia, wcześniejsza konsultacja. Jest to proces dwukierunkowy, w 
którym konsultacje mogą pomóc samej Komisji w uzyskaniu lepszej wiedzy na temat 
lokalnego i regionalnego wymiaru, tym sam umożliwiając jej tworzenie lepszego prawa. 
[Subsyd - art. 2]; 

 
1.18 wzywa do ustanowienia prawdziwego dialogu i objęcia nim kluczowych dziedzin 

tematycznych już we wczesnej fazie urzędowania nowej Komisji;  
 
1.19 domaga się ulepszonych, bezpośrednich konsultacji na szczeblu krajowym pomiędzy 

parlamentami narodowymi a organami lokalnymi i regionalnymi, odpowiedzialnymi za 
transpozycję i implementację ustawodawstwa unijnego; 

 
1.20 przyjmuje z zadowoleniem nałożony w Traktacie na Komisję Europejską obowiązek 

wstępnej oceny finansowych i administracyjnych konsekwencji składanych przez nią 
projektów legislacyjnych oraz uważa, że musi ona obejmować ocenę konsekwencji projektu 
dla władz lokalnych i regionalnych, jako że stanowią one często poziom władzy ostatecznie 
odpowiedzialny za wprowadzenie i wdrożenie nowych inicjatyw UE; zachęca Parlament 
Europejski do oceny w podobny sposób konsekwencji wprowadzanych poprawek 
legislacyjnych [Subsyd - art. 4] 

 
1.21 odnotowuje szeroką i cenną debatę, która miała miejsce podczas konferencji KR na temat 

pomocniczości w Berlinie w dniu 27 maja 2004 r.; zakłada, że pełna analiza stosowania i 
oceny zasady pomocniczości i proporcjonalności zostanie przedstawiona w przyszłej opinii 
KR; 

d) Kierunki polityki 
 
1.22 przyjmuje z zadowoleniem uwzględnienie spójności terytorialnej wśród celów Unii oraz 

włączenie regionów dotkniętych różnymi rodzajami problemów do grupy regionów, którym 
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poświęcać się będzie największą uwagę; jednakże przyjmuje z ubolewaniem brak 
odniesienia w Traktacie do współpracy transgranicznej i międzyregionalnej, Traktat nie 
przewiduje także jasnego instrumentu prawnego ani ram umożliwiających finansowe 
wspieranie twinningu miast lub podobnych rodzajów współpracy [art. III-220-224] - w 
Europie istnieje długa tradycja współpracy transgranicznej, międzynarodowej i 
międzyregionalnej, która stanowi jeden ze społeczno-kulturalnych fundamentów integracji 
europejskiej, a jej znaczenie nawet wzrasta jeszcze w kontekście nowej polityki sąsiedztwa 
Unii. Dlatego niezbędna jest podstawa prawna, by Unia zyskała środki dla umożliwiania 
takiej współpracy. 

 
1.23 przyjmuje z zadowoleniem, że Traktat umożliwia Państwom Członkowskim - jak również 

tworzącym je ośrodkom władzy, dostarczanie, zlecanie i finansowanie usług w ogólnym 
interesie gospodarczym; 

 
1.24 przyjmuje z zadowoleniem potwierdzenie wagi, jaką ma różnorodność kulturalna i 

językowa, ponieważ pomoże ona w promowaniu lokalnego i regionalnego dziedzictwa i 
tożsamości, a także w walce z homogenizacją kultury europejskiej; [art.I-3 i III-280]; 

 
1.25 odnotowuje, że do dziedzin, w których Unia może prowadzić działania wspierające, 

koordynujące i uzupełniające, zaliczono takie dziedziny jak: sport [art. III-282], turystyka 
[art. III-281] i obrona cywilna [art. III-284], w których istotną rolę odgrywają władze lokalne 
i regionalne i wzywa Komisję do wykorzystywania w tych dziedzinach przede wszystkim 
ustaw ramowych; 

 
1.26 uważa, że przyznanie Unii Europejskiej kompetencji w obrocie usługami w dziedzinie 

kultury, edukacji, zdrowia i usługami socjalnymi musi podlegać ścisłej kontroli pod kątem 
zgodności z zasadami pomocniczości i proporcjonalności oraz zaleca Komisji 
wykorzystywanie w tych dziedzinach przede wszystkim ustaw ramowych i pozostawienie 
władzom krajowym, regionalnym i lokalnym wyboru formy i metod osiągnięcia 
zamierzonych rezultatów, 

 
e) Komitet Regionów 
 
1.27 przyjmuje z żalem , że KM nie umocniła instytucjonalnego statusu Komitetu Regionów w 

celu jasnego określenia dziedzin, w których podlega on obowiązkowej konsultacji w 
konstytucyjnej architekturze oraz wzmocnienia jego roli konsultacyjnej, na przykład: w 
dziedzinach dzielonej kompetencji, w przypadku środków koordynujących politykę 
gospodarczą i zatrudnienia oraz w dziedzinie działań wspierających, koordynujących i 
uzupełniających; 

1.28 przyjmuje z zadowoleniem przyznanie Komitetowi Regionów prawa do wszczęcia 
postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości dla ochrony swoich prerogatyw i w 
wypadku naruszenia zasady pomocniczości; [art. III-365], Komitet wyraża jednak 
ubolewanie, że konferencja międzyrządowa  nie zapewniła regionom obdarzonym 
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uprawnieniami legislacyjnymi możliwości wszczynania postępowania przed Trybunałem 
Sprawiedliwości w celu ochrony swoich uprawnień legislacyjnych. 

 
1.29 przyjmuje z zadowoleniem zatwierdzenie przedłużenia kadencji do lat 5, dzięki czemu może 

ona w normalnym trybie kończyć się wraz z zakończeniem kadencji Parlamentu i Komisji 
[art. III-386]. 

 
 
2. Zalecenia Komitetu Regionów 
 
 
Komitet Regionów 
 
 
a) Ratyfikacja Traktatu 
 
2.1 wzywa Parlament Europejski do zatwierdzenia Traktatu Konstytucyjnego oraz z 

zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komitetu PE ds. konstytucyjnych, aby zasięgnąć opinii 
KR w sprawie projektu Traktatu konstytucyjnego; 

 
2.2 podziela ocenę Parlamentu Europejskiego dotyczącą niepodważalnych demokratycznych 

postępów poczynionych w Traktacie Konstytucyjnym; 
 
2.3 wzywa parlamenty Państw Członkowskich, a w odpowiednich przypadkach także parlamenty 

regionalne, do ratyfikowania Traktatu Konstytucyjnego; 
 
2.4 wspiera wysiłki Parlamentu Europejskiego w celu skonsolidowania procesu konstytucyjnego 

poprzez podkreślenie zalet Konstytucji, a w szczególności zaleceń Komitetu ds. Rozwoju 
Regionalnego; 

 
2.5 żąda zawarcia nowej umowy międzyinstytucjonalnej w celu opracowania wspólnej strategii 

komunikacyjnej, aby przedstawić Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy w jasny 
sposób opinii publicznej, szczególnie biorąc pod uwagę zbliżającą się ratyfikację Traktatu; 

 
2.6 podejmuje się uczestniczenia w tej strategii i promowania wiedzy o Traktacie i nakłaniania 

do jego akceptacji przez przeciętnych obywateli oraz do wezwania do takich samych działań 
swoich członków oraz władz i organizacji, które reprezentują; 

 
2.7 z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę „1000 debat dla Europy” i potwierdza swoją 

gotowość do wzięcia udziału w kampanii uwrażliwienia obywateli europejskich poprzez sieć 
władz lokalnych i regionalnych oraz wzywa członków Parlamentu Europejskiego i 
wybranych przedstawicieli lokalnych i regionalnych do połączenia wysiłków w celu 
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promowania przyszłej Konstytucji Europejskiej i do przyłączenia się do politycznej i 
demokratycznej debaty, która będzie towarzyszyła procesowi ratyfikacyjnemu. 

 
b) Wdrożenie Traktatu 
 
 
2.8 oczekuje, że z wcielenia w życie Traktatu Konstytucyjnego wynikać będzie rzeczywista 

wartość dodana w życiu demokratycznym i pracy Unii. 
 
2.9 zobowiązuje się do dokonania oceny praw i obowiązków przypadających samemu 

Komitetowi oraz poczynienia odpowiednich przygotowań i wewnętrznej reorganizacji w celu 
efektywnego i sprawnego realizowania zwiększonych obowiązków; 

 
2.10 zwraca uwagę Parlamentu Europejskiego na kilka konsekwencji wynikających z Traktatu 

Konstytucyjnego i wzywa Parlament do wsparcia KR w szczególności w odniesieniu do 
następujących zagadnień: 

 
 - jakościowe zaangażowanie KR w życiu politycznym Unii i we wspólnotowym procesie 

decyzyjnym;  
 
 - skuteczne i udane wdrożenie postanowień Protokołu w sprawie zasad pomocniczości i 

proporcjonalności odnośnie zarówno procesu konsultacji politycznej ex ante, jak i prawnego 
monitorowania ex post. 

 
 - poszanowanie kompetencji władz lokalnych i regionalnych zgodnie z nową definicją zasad 

pomocniczości i nowym podziałem kompetencji w Unii Europejskiej;  
 
 - uznanie spójności terytorialnej za nowy cel Unii i poszanowanie zobowiązań wymienionych 

w nowym protokole w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej; 
 
 - promowanie współpracy przygranicznej i międzyregionalnej jako czynnika integrującego w 

Unii Europejskiej pomimo braku podstawy prawnej, w szczególności w odniesieniu do 
ambicji Unii związanych z polityką sąsiedztwa; 

 
 - poszanowanie różnorodności kulturowej i językowej zapisanej jako nowy cel Wspólnoty. 
 
2.11 zachęca Parlament Europejski do wykorzystywania w szerszym zakresie możliwości 

konsultacji z KR, tak jak przewiduje to Traktat Konstytucyjny [art. III-388] w celu lepszego 
rozumienia wymiaru lokalnego i regionalnego; 

 
2.12 wzywa, by w przypadkach, w których Traktat Konstytucyjny przewiduje obowiązkową 

konsultację z Komitetem, instytucja, która przeprowadziła konsultację, musiała podać 
uzasadnienie, jeżeli nie realizuje zaleceń Komitetu; 
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2.13 wnosi o przyznanie mu prawa do obrony zasady pomocniczości wraz z parlamentami 

krajowymi w sześciotygodniowym okresie „wczesnego ostrzegania” oraz do wydawania 
uzasadnionej opinii, która zostanie wzięta pod uwagę w przypadku, gdy propozycja jest z tą 
zasadą niezgodna, [Subsyd - art. 6]; 

 
2.14 zwraca się do parlamentów krajowych o podjęcie regularnego i skutecznego dialogu z 

przedstawicielami szczebla lokalnego i regionalnego, którzy są zaznajomieni z różnymi 
problemami i odpowiadają za konsekwencje w kwestii monitorowania stosowania zasady 
pomocniczości; 

 
2.15 wzywa rządy i parlamenty krajowe do zaszczepienia ducha i filozofii „systematycznego 

dialogu” z UE w krajowych regulacjach dotyczących sprawowania władzy, tam, gdzie nie 
miało to jeszcze miejsca, poprzez zaangażowanie przedstawicieli władz regionalnych i 
lokalnych w badanie projektów legislacyjnych; 

 
2.16 wzywa Komisję Europejską do informowania Komitetu Regionów o stosowaniu art. I-10 

(Obywatelstwo), w szczególności w zakresie regulującym bierne i czynne prawo wyborcze w 
wyborach lokalnych [art. III-129]; 

 
2.17 Z uwagi na odrzucenie propozycji wzmocnienia obecnej konsultacyjnej funkcji KR poprzez 

międzysektorową klauzulę stanowiącą, że należy się konsultować z KR w dziedzinach 
wspólnych kompetencji w sprawie środków koordynacji polityki gospodarczej i zatrudnienia 
oraz w zakresie działań wspierających, koordynujących i uzupełniających, KR wzywa 
Komisję Europejską do konsultowania wszelkich inicjatyw w dziedzinach o oczywistym 
wymiarze lub kompetencjach lokalnych lub regionalnych, w których Traktat nie przewiduje 
konsultacji obowiązkowej; Dziedziny te obejmują m.in. ustawodawstwo w sprawie definicji 
zasad i warunków, zwłaszcza ekonomicznych i finansowych, które umożliwiają usługom w 
ogólnym interesie gospodarczym spełnić swoje zadania (art. III-122), mianowicie są to: 
liberalizacja usług (art. III-147); harmonizacja ustawodawstw w zakresie podatków 
pośrednich (art. III-171); zbliżanie ustawodawstw w dziedzinie rynku wewnętrznego (art. III-
172, III-173); pomoc publiczna (art. III-167, III-168, III-169); rolnictwo, rozwój terenów 
wiejskich i polityki w dziedzinie rybołówstwa (art. III-231); Badania i rozwój technologiczny 
(art. III-251, III-252 I III-253), turystyka (art. III-281) i ochrona ludności (art. III-284) 

2.18 wzywa Komisję Europejską do konsultowania z Komitetem Regionów wszelkich przyszłych 
zmian w składzie Komisji podczas przygotowywania propozycji decyzji Rady [art. I-32 i art. 
III-386] 

 
c) Przegląd Traktatu i jego postanowień 
 
2.19 uważa, że dla dalszego rozwoju UE niezbędne jest podtrzymanie procedury przeglądu w celu 

zdecydowania, jakie działania mogą być wspólnie realizowane w znacznie powiększonej 
Unii; 
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2.20 potwierdza, że będzie aktywnie i w sposób pełny brał udział w przyszłych analizach 

Konstytucji oraz proponuje, by Państwa Członkowskie uwzględniały przedstawicieli władz 
regionalnych i lokalnych w składzie delegacji na konferencje międzyrządowe [CdR 
198/2003;3.7]; rozpatrujące rewizje traktatu mające wpływ na niższy poziom władzy Państw 
Członkowskich, jak również w delegacjach na przyszłe konwenty; 

 
d) Uwaga końcowa 
 
2.21 powierza Przewodniczącemu przekazanie niniejszej opinii Radzie Unii Europejskiej, 

Parlamentowi Europejskiemu i Komisji Europejskiej. 
 
 Bruksela, 17 listopada 2004 r. 
 
 

Przewodniczący 
Komitetu Regionów 

 
 
 
 
 
 

Peter Straub 

Sekretarz Generalny 
Komitetu Regionów 

 
 
 
 
 
 

Gerhard Stahl 
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