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VÝBOR REGIÓNOV, 

 
so zreteľom na  návrh správy Európskeho parlamentného výboru pre ústavné záležitosti o zmluve 
zakladajúcej ústavu pre Európu (PE 347.119), 
 
so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 14. septembra 2004 prekonzultovať túto 
záležitosť s Výborom regiónov podľa štvrtého odseku článku 265 zmluvy zakladajúcej Európske 
spoločenstvo; 
  

so zreteľom na Zmluvu zakladajúcu Ústavu pre Európu podpísanú najvyššími predstaviteľmi štátov 

alebo vlád 29. októbra 2004 (CIG 87/2/04 rev 2, CIG 87/04 add. 1 rev 1 a add. 2 rev 2), 

 
so zreteľom na závery predsedníctva Európskej rady v Laekene zo 14. a 15. decembra 2001 a najmä 
na Deklaráciu z Laekenu o budúcnosti Európskej únie, 
 
so zreteľom na závery predsedníctva Európskej rady v Bruseli zo 17. a 18. júna 2004, 
 
so zreteľom na svoje stanovisko k návrhom VR pre medzivládnu konferenciu (CdR 169/2003 fin1.), 
svoje uznesenie k odporúčaniam Európskeho konventu (CdR 198/2003 fin2), svoje uznesenie 
k záverom MVK (CdR 22/2004 fin3) a svoju deklaráciu o konštitučnom procese Únie (CdR 77/2004), 
 
so zreteľom na svoje stanovisko k účasti zástupcov regionálnych orgánov na práci Rady 
Európskej únie a VR na neformálnych zasadnutiach Rady (CdR 431/2000 fin4), 
 

so zreteľom na svoj návrh stanoviska (CdR 354/2003 rev. 1) prijatý dňa 21. septembra 2004 

Komisiou pre ústavné záležitosti a európske riadenie (spravodajcovia: pán Franz Schausberger, 

zástupca spolkovej krajiny Salzburg vo Výbore regiónov (AT-EPP) a  Lord Tope, člen zastupiteľstva 

Veľkého Londýna (UK/ELDR), 

 
1) keďže zmyslom deklarácie z Laekenu a záväzkov prijatých najvyššími predstaviteľmi štátov 

alebo vlád bolo poskytnúť Únii ústavný základ zaručujúci väčšiu demokraciu, legitímnosť, 
transparentnosť a efektívnosť, aby sa dokázala vyrovnať s demokratickou výzvou rozšírenej 
Európy; 

 

                                                      
1 Ú. v. ES C 23 z 27.1.2004, s. 1 
2 Ú. v. ES C z 24.10.2003, s.62 

3 Ú. v. ES C 109 z 30.4 2004, s. 52 

4 Ú. v. ES C 107 z 3.5.2002, s.5 
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2) keďže Biela kniha Európskej komisie o európskom riadení potvrdzuje, že EÚ sa posunulo 
do systému viacstupňového riadenia a že v dôsledku toho sa musí posilniť úloha miestnej  
a regionálnej úrovne vlády a musia sa viac uznávať jej právomoci; 

 
3) keďže Zmluva o ústave poskytuje konštitučný základ pre uplatňovanie a zaručenie zásady 

subsidiarity, pričom chráni výsadné privilégiá členských štátov, regiónov a miestnych 
orgánov a zohľadňuje administratívny a finančný vplyv legislatívy Únie na regionálne 
a miestne orgány; 

 
4) keďže tvorba nového ex ante mechanizmu monitorovania politiky, ktorý po prvýkrát 

v histórii európskej integrácie prepája parlamenty jednotlivých členských štátov – a v prípade 
potreby regionálne parlamenty s legislatívnymi právomocami – s európskym legislatívnym 
procesom a zapojenie Výboru regiónov do procesu monitorovania ex post, sú  základnou 
inováciou Protokolu o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality; 

 
5) keďže je dôležité vystihnúť rovnováhu medzi súladom so zásadami subsidiarity 

a proporcionality a potrebou účinných akčných krokov Únie; 
 
6)   keďže odporúčanie Európskeho parlamentu uznáva prínos VR pre konštitučný proces, najmä 

v jeho funkcii ako zástupcu miestnych a regionálnych orgánov v Európskom konvente, 
 
prijal toto stanovisko na svojom 57. plenárnom  zasadnutí  zo 17. a 18. novembra 2004 (schôdzi 
17. novembra): 
 
1. Názory Výboru regiónov 
 
Výbor regiónov 
 
(a)  Konštitučný proces 
 

1.1 blahoželá írskemu predsedníctvu k úspešnému vykonávaniu predsedníctva a zavŕšeniu 
medzivládnej konferencie (MVK) v rámci jeho funkčného obdobia; 

 
1.2 pripomína svoje príspevky ku konštitučnému procesu prezentované delegáciou 

pozorovateľov VR  pri Európskom konvente a spoločné akčné kroky a iniciatívy s európskymi 
asociáciami regiónov a miestnych orgánov zameraných predovšetkým na mechanizmus 
subsidiarity a regionálny a miestny rozmer v ústave; víta, že medzivládna konferencia prijala 
príslušné návrhy Európskeho konventu; 

 
1.3 opätovne vyjadruje svoju podporu konštitučnému procesu, najmä počas obdobia prác v 

Konvente, ktorý bol otvorený, prístupný a obsažný; usudzuje, že Konvent uznal, ale podcenil 
úlohu a miesto miestnych a regionálnych orgánov v procese európskej integrácie, ako sa 
konkrétne ukázalo najmä na poldňovom zasadnutí o tejto záležitosti; vyjadruje poľutovanie, 
že sa Konventu neposkytlo viac času na dôkladnejšie prerokovanie ustanovení týkajúcich sa 
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politík v časti III ústavy, čo viedlo k skutočnosti, že časť III nie je vždy v súlade so systémom 
právomocí ustanoveným v časti I. 

 
1.4 víta podporu Európskeho parlamentu pri príprave Ústavnej zmluvy pre úplnejšie uznanie           

inštitucionálnej a politickej úlohy miestnych a regionálnych orgánov v procese rozhodovania     
             Spoločenstva (por. správu pána Napolitano Úloha miestnych a regionálnych orgánov pri   

 budovaní Európy a správu pána Lamassoure  Rozdelenie kompetencií medzi EÚ a členskými 
 štátmi); 
 
(b)  Zmluva  
 
1.5 usudzuje, že Zmluva predstavuje pozitívny krok smerom k Európskej únii a stanovuje 
 potrebné opatrenia na efektívne riadenie Únie; 
 
1.6 usudzuje, že tak zriadenie explicitného spojenia medzi koordináciou hospodárskych 

a zamestnaneckých politík (článok I-I4 a I-15), ako aj zavedenie horizontálnej sociálnej 
klauzuly, podľa ktorej Únia musí vziať pri definovaní a implementovaní svojich politík do 
úvahy požiadavky spojené s presadzovaním vysokej úrovne zamestnanosti, záruky adekvátnej 
sociálnej ochrany, boja proti sociálnej exklúzii a vysokej úrovne vzdelania, odbornej prípravy 
a ochrany ľudského zdravia (článok III-117), poskytne vhodný právny základ pre  
uskutočňovanie európskeho sociálneho modelu a udržateľného rozvoja, ako je ustanovené 
v preambule Charty základných práv Únie a cieľoch Európskej únie [článok I-3 odsek 3]; 

 
1.7 víta zahrnutie textu Charty základných práv do Zmluvy, čo poskytne občanom lepšiu 

zrozumiteľnosť a istotu, pokiaľ ide o ich práva vyplývajúce z občianstva v Únii a poskytne 
spravodlivejšiu a sociálnu Európu,  

 
1.8 vyjadruje poľutovanie nad zakotvením práva jednotlivých členských štátov na veto 
 v mnohých oblastiach a usudzuje, že toto bude pôsobiť ako zbytočná prekážka pri efektívnom 
 rozhodovaní,   
 
1.9 víta však ustanovenie o jednotnom postupe Rady pri uzatváraní medzinárodných dohôd 
 o obchode v oblasti kultúrnych, audiovizuálnych, sociálnych, vzdelávacích a zdravotníckych 
 služieb [článok III-315];  
 
1.10 víta ustanovenia na uplatňovanie obvyklých legislatívnych postupov pre časť III ústavy 
 [článok IV-445]  
 
1.11 usudzuje, že Zmluva poskytuje prehľadnejšie určenie a rozdelenie právomocí v rámci Únie, 
 zjednodušenie jej nástrojov a posilnenie demokratickej legitímnosti, transparentnosti procesu 
 rozhodovania a efektívnosti jej inštitúcií a poskytuje Únii potrebnú flexibilitu, aby sa 
 rozvíjala v nových smeroch; 
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(c)  Subsidiarita a úloha nižších úrovní vlády v členských štátoch  
 
1.12 víta novú definíciu zásady subsidiarity a zapojenie Výboru regiónov do procesu následného 
 monitorovania uplatňovania zásady subsidiarity; [subsid-článok 8]; víta tiež, že dostane 
 správu Komisie o uplatňovaní článku I-11 ústavy (subsidiarita a proporcionalita) spolu 
 s inými inštitúciami a parlamentmi členských štátov [subsid-článok 9]; avšak vyjadruje 
 poľutovanie, že ustanovenia upravujúce zásadu proporcionality sú menej komplexné ako 
 ustanovenia týkajúce sa subsidiarity;  
 
1.13 víta odkaz na miestnu a regionálnu samosprávu [článok I-5 & časť II-preambula], potvrdenie 
 dôležitosti miestnej demokracie v Únii [článok I-46 (3)] a úlohy reprezentatívnych združení 
 v demokratickom živote Únie [článok I-47(2]); avšak  vyjadruje poľutovanie, že sa VR 
 neuvádza v hlave VI („demokratický život Únie) [článok I-46], ktorá sa týka zásady 
 zastupiteľskej demokracie vzhľadom k tomu, že jeho členovia predstavujú demokratickú 
 zásadu   blízkosti  v srdci Únie;  
 
1.14 usudzuje, že plnšie uznanie miestneho a regionálneho rozmeru v novom usporiadaní Únie 
 zvýši nielen jej efektívnosť, ale aj jej väzby na občanov: európska integrácia by mala 
 znamenať politické rozhodovanie, kde sa zohľadňujú stanoviská miestnych a regionálnych 
 orgánov, keďže toto sú oblasti riadenia, ktoré sú zodpovedné za transpozíciu a vykonávanie 
 veľkej časti legislatívy a politiky EÚ, a stoja najbližšie k občanovi, takže môžu podstatne 
 prispieť ku kvalite legislatívy Únie; [článok I-5] však uvádza, že konzultácia nemôže 
 nahradiť povinnosti a zodpovednosť regiónov a miestnych orgánov v rámci ich právomocí, 
 ktoré je potrebné rešpektovať; musí sa im poskytnúť príležitosť, aby dokázali, že vedia podľa 
 vnútorných ustanovení príslušného členského štátu uspokojivo plniť ciele plánovaných 
 opatrení;  
 
1.15 víta ustanovenie, že Únia rešpektuje národné identity členských štátov a ich základné 
 štruktúry vrátane práva na regionálnu a miestnu samosprávu a ich základné štátne funkcie 
 [článok I-5], osobitne tie, ktoré majú za cieľ zabezpečiť územnú celistvosť, udržať verejný 
 poriadok a ochrániť národnú bezpečnosť, keďže toto môže byť kľúčom pre zachovanie 
 povinností a zodpovednosti demokraticky ustanovených miestnych a regionálnych orgánov;  
 
1.16 víta, že Zmluva zaručuje právo regionálnych ministrov, aby sa zúčastnili na zasadnutiach 
 Rady v mene svojho členského štátu, ako to potvrdzuje text článku 203 Zmluvy o ES 
 v článku I-23 (2); vyzýva členské štáty, aby interne zabezpečili štruktúry a mechanizmy na 
 zapojenie regiónov a miestnych orgánov do tvorby európskej politiky členských štátov 
 a zaručili regionálnu účasť aj v novom systéme usporiadania Rady v tých prípadoch, keď sa 
 bude rokovať o témach spojených s ich kompetenciami;   
 
1.17 víta požiadavku komplexnejšej konzultácie v štádiu prípravy legislatívy – aby sa miestne 
 a regionálne orgány plne zúčastňovali na európskom rozhodovacom procese, za ktorý majú 
 zodpovednosť za transpozíciu a/alebo vykonávanie, musia byť dobre informované 
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 o aktuálnom vývoji a veľmi dôležité sú príslušné predchádzajúce konzultácie; je to 
 dvojsmerný proces, v ktorom konzultácie umožňujú, aby samotná Komisia bola lepšie 
 informovaná o miestnom a regionálnom rozmere a to by viedlo k oveľa lepšej tvorbe 
 právnych predpisov. [subsid-článok 2]; 
 
1.18 vyzýva, aby sa vytvoril a rozšíril skutočný dialóg v dôležitých tematických oblastiach 
 hneď na začiatku nového funkčného obdobia Komisie;  
 
1.19 vyzýva na zlepšenie priamej konzultácie na miestnej a regionálnej úrovni medzi národnými 
 parlamentmi a miestnymi a regionálnymi orgánmi zodpovednými za transpozíciu a/alebo 
 vykonávanie legislatívy Únie;   
 
1.20 víta požiadavku Zmluvy, aby Európska komisia vopred zohľadňovala finančné 
 a administratívne dôsledky svojich legislatívnych návrhov a usudzuje, že toto musí 
 obsahovať hodnotenie vplyvu na miestne a regionálne orgány, keďže sú často oblasťou 
 riadenia  v konečnom dôsledku zodpovednou za oznamovanie a vykonávanie nových 
 iniciatív EÚ; víta, že Európsky parlament dáva podobné zohľadnenie dôsledku 
 legislatívnych  pozmeňovacích návrhov [subsid-článok 4];  
 
1.21 oceňuje širokú a hodnotnú diskusiu, ktorá sa uskutočnila 27. mája 2004 na berlínskej 
 konferencii VR o subsidiarite; usudzuje, že v budúcom stanovisku VR sa bude venovať 
 komplexnejšia pozornosť uplatňovaniu a hodnoteniu  zásady subsidiarity a proporcionality; 
 
(d)  Politiky  
 
1.22 víta zahrnutie územnej kohézie do cieľov Únie a zahrnutie jednotlivých typov regiónov, 
 ktoré sa nachádzajú v ťažkej situácii medzi regióny, ktorým bude venovaná osobitná 
 pozornosť; avšak vyjadruje poľutovanie, že Zmluva neuvádza odkaz na cezhraničnú, 
 transnárodnú a medziregionálnu spoluprácu, ani neposkytuje jasný právny nástroj, ani rámec 
 pre finančnú podporu pre nadväzovanie družobných vzťahov medzi mestami alebo inú takúto 
 spoluprácu [článok III-220] – v Európe jestvuje dlhodobá tradícia cezhraničnej 
 a medziregionálnej spolupráce, ktorá je jedným zo sociálno-kultúrnych základov európskej  
 integrácie a nadobúda ešte väčší význam v kontexte novej politiky susedských vzťahov. 
 Právny základ je teda nevyhnutný, aby Únii poskytol prostriedky na umožnenie takejto 
 spolupráce;  
 
1.23 víta, že Zmluva ustanovuje pre členské štáty – a ich jednotlivé oblasti riadenia – aby 
 poskytovali, sprostredkovali a financovali služby všeobecného ekonomického záujmu; 
 
1.24 víta uznanie, ktoré sa preukazuje kultúrnej a jazykovej rozmanitosti, keďže toto  pomôže 
 chrániť a podporovať miestne a regionálne dedičstvo a identitu a bojovať proti 
 homogenizácii európskej kultúry; [články I-3 & III-280];  
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1.25 berie na vedomie zahrnutie podporných, koordinačných alebo doplnkových opatrení na 
 úrovni Únie v oblasti športu [Článok III-282], cestovného ruchu [článok III-281] a 
 civilnej ochrany [článok III-284], kde miestne a regionálne orgány majú dôležitú úlohu 
 a vyzýva Komisiu, aby vo všeobecnosti uplatňovala európske rámcové zákony;   
 
1.26 usudzuje, že udelenie právomocí Európskej únii v oblasti kultúry, vzdelávania, 
 zdravotníckych a sociálnych služieb vyžaduje starostlivé monitorovanie súladu so zásadami 
 subsidiarity a proporcionality a odporúča, aby Komisia vo všeobecnosti uplatňovala 
 európske rámcové zákony, ktoré umožňujú národným, regionálnym a miestnym orgánom 
 zvoliť si formu a metódy pri dosahovaní požadovaných výsledkov; 
 
 (e) Výbor regiónov   
 
1.27 vyjadruje poľutovanie, že MVK neposilnila inštitucionálny štatút Výboru regiónov, aby  sa 
pevne stanovili jeho oblasti pre povinnú konzultáciu v rámci tvorby ústavy a posilnila jeho 
 poradná úloha, napríklad: v oblastiach so spoločnou právomocou, pri opatreniach na 
 koordináciu hospodárskej politiky a politiky zamestnanosti a v oblastiach podporných, 
 koordinačných alebo doplnkových opatrení;  
 
1.28 víta udelenie práva Výboru regiónov na začatie konaní pred Súdnym dvorom na ochranu 
 svojich výsadných privilégií, a kvôli porušeniu princípu subsidiarity;  [článok III-365]; Výbor 
 však zároveň vyjadruje poľutovanie nad tým, že medzivládna konferencia nedala regiónom 
 so zákonodárnymi právomocami možnosť začať konanie pred Európskym súdnym dvorom na 
 ochranu týchto zákonodárnych právomocí. 
 
 
1.29 víta potvrdenie, že funkčné obdobie bude preĺžené na 5 rokov a môže byť v danom čase 
 rovnako dlhé ako funkčné obdobie Parlamentu a Komisie  [článok III-386];  
 
2. Odporúčania Výboru regiónov 
 
Výbor regiónov 
 
 
 
 
 
(a)  Ratifikácia Zmluvy  
 
2.1 vyzýva Európsky parlament, aby schválil Ústavnú zmluvu a víta iniciatívu Európskeho 
 parlamentného výboru pre ústavné záležitosti, že prerokuje s VR svoje stanovisko 
 k návrhu ústavnej Zmluvy;  
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2.2 súhlasí s Európskym parlamentom v jeho ocenení nepopierateľných demokratických 
 postupov vytvorených Ústavnou zmluvou; 
 
2.3 vyzýva národné, prípadne podľa potreby regionálne parlamenty členských štátov, aby 
 ratifikovali Ústavnú zmluvu; 
 
2.4 podporuje politické úsilia Európskeho parlamentu na konsolidáciu ústavného procesu 
 zdôraznením významu tejto Ústavy a najmä návrhov Výboru pre regionálny rozvoj;  
 
2.5 vyžaduje, aby boli uzavreté medziinštitucionálne dohody kvôli vypracovaniu spoločnej 
 komunikačnej stratégie na propagovanie a vysvetľovanie Zmluvy zakladajúcej Ústavu pre 
 Európu pre širokú verejnosť, najmä vzhľadom na blížiacu sa ratifikáciu zmluvy; 
 
2.6 zaväzuje sa, že bude participovať na tejto stratégii a podporovať porozumenie a prijatie 
 Zmluvy bežným občanom a vyzýva k tomu istému svojich členov a ich orgány a zastupiteľské 
 orgány; 
 
2.7 víta iniciatívu „1000 diskusií pre Európu“ a potvrdzuje svoju ochotu aktívne sa zúčastniť 
 kampane senzibilizácie (uvedomenia) európskych občanov prostredníctvom ich siete 
 miestnych a regionálnych orgánov a vyzýva členov Európskeho parlamentu a miestnych 
 a regionálnych zvolených zástupcov, aby spojili svoje sily pri podpore budúcej Európskej 
 ústavy a pri spoločnom podieľaní sa na politickej a demokratickej diskusii, ktorá bude 
 sprevádzať ratifikačný proces; 
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(b)  Implementácia Zmluvy 
 
2.8 očakáva, že z uzákonenia Ústavnej zmluvy vyplynie skutočná pridaná hodnota 
 v demokratickom živote a práci Únie; 
 
2.9 zaväzuje sa posúdiť nové práva a povinnosti, ktoré pripadli samotnému Výboru a vykonať 
 potrebné prípravy a vnútornú reorganizáciu, aby reagoval na svoje rozšírené povinnosti 
 efektívne a účinne; 
 
2.10 upozorňuje Európsky parlament na niekoľko účinkov Ústavnej zmluvy a vyzýva Parlament, 
 aby podporil VR najmä čo sa týka: 
 -  kvalitatívneho zapojenia VR do politického života Únie a rozhodovacieho procesu 

Spoločenstva; 
 
 -   účinného a úspešného uplatňovania ustanovení protokolu o princípoch subsidiarity 
  a proporcionality, tak z hľadiska ex-ante politického konzultačného procesu, ako aj 
  ex-post právneho monitorovania; 
 

 - rešpektovania kompetencií miestnych a regionálnych orgánov v súlade s novou 
definíciou princípu subsidiarity a novým rozdelením kompetencií v Európskej únii; 

 
 -  uznania územnej súdržnosti ako nového cieľa Únie a rešpektovania záväzkov daných 

v novom protokole o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti; 
 
 -  podpory cezhraničnej a medziregionálnej spolupráce ako integrujúceho faktora  
  v Európskej únii napriek absencii právneho základu, najmä vzhľadom na ambície 
  Únie čo sa týka politiky susedstva;  

 
 -  rešpektovania kultúrnej a jazykovej rôznorodosti zakotvenej ako nový cieľ 

 Spoločenstva. 
 
2.11 nabáda Európsky parlament, aby naďalej využíval možnosť konzultácie s VR, ako je   
 zakotvené v Ústavnej zmluve [článok III-388], aby sa zvýšilo porozumenie miestneho 
 a regionálneho rozmeru;  
 
2.12 žiada, aby v prípadoch, keď sa s Výborom musí konzultovať podľa Ústavnej zmluvy,   
 inštitúcia, ktorá konzultovala s Výborom, zdôraznila argumentačným spôsobom, prečo 
 nerealizuje odporúčania Výboru; 
 
2.13 žiada, aby bol zapojený do ochrany zásady subsidiarity spolu s parlamentmi členských štátov  
 v rámci varovnej lehoty šesť týždňov vopred a aby mal právo vydať odôvodnené stanovisko, 
 ak návrh nezodpovedá zásade subsidiarity a aby sa toto zohľadnilo [subsid-článok 6];  
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2.14 vyzýva národné parlamenty, aby zaviedli pravidelný a efektívny dialóg so zástupcami na 
 miestnej a regionálnej úrovni, ktorí sú oboznámení s rôznymi bezprostrednými problémami, 
 a ktorí sú zodpovední za dôsledky, čo sa týka uplatnenia monitorovania princípu subsidiarity; 
 
2.15 vyzýva vlády a parlamenty členských štátov, aby presadzovali ducha a filozofiu 
 „systematického dialógu“ EÚ vo svojich opatreniach vnútroštátneho riadenia, tam kde ešte 
 neexistujú, zapojením zástupcov regionálnych a miestnych orgánov do posudzovania 
 legislatívnych návrhov;  
 
2.16 vyzýva Európsku komisiu, aby poskytla Výboru regiónov správy o uplatňovaní článku I-10 
 (Občianstvo), najmä keď upravuje právo voliť a byť volený vo voľbách do samosprávnych 
 orgánov [článok III-129]; 
 
2.17 vzhľadom k tomu, že návrh na posilnenie súčasnej poradnej úlohy VR pomocou horizontálnej 
 klauzuly stanovujúcej, že VR bude konzultovaný v oblastiach delených právomocí kvôli 
 opatreniam na koordináciu hospodárskej a zamestnaneckej politiky a v oblastiach podpory, 
 koordinácie, alebo doplnkovej činnosti nebol prijatý, VR vyzýva Európsku komisiu na 
 konzultácie  vo všetkých iniciatívach v oblastiach so zjavným miestnym alebo regionálnym 
 rozmerom alebo kompetenciou, ak v Zmluve nie je ustanovená povinná konzultácia. Tieto 
 oblasti zahŕňajú medzi iným legislatívu o definícii princípov a podmienok, najmä 
 hospodárskych a finančných, ktorá umožňuje službám všeobecného hospodárskeho záujmu, 
 aby splnili svoje poslanie [článok III-122], a to: liberalizácia služieb [článok III-147]; 
 zosúlaďovanie právnych predpisov o nepriamom zdaňovaní [článok III-171]; aproximácia 
 právnych predpisov v oblasti vnútorného trhu [články III-172, III-173]; štátna pomoc  [články 
 III-167, III-168, III-169]; poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a politika rybolovu (článok III-
 231); výskum a technologický vývoj [články III-251, III-252 a III-253], cestovný ruch 
 [článok III-281] a civilná ochrana [článok III-284]; 
 
2.18 vyzýva Európsku komisiu, aby konzultovala s Výborom regiónov o všetkých budúcich 
 zmenách jeho zloženia pri príprave návrhu pre rozhodnutie Rady [článok I-32 a článok III-
 284]. 
 
(c)  Revízia Zmluvy a jej ustanovení  
 
2.19 verí, že pre ďalší rozvoj EÚ je potrebné zachovať proces revízie, aby sa rozhodlo, ktoré 
 úlohy sa dajú vykonávať spoločne v značne rozšírenej Únii; 
 
2.20 potvrdzuje svoju vôľu aktívne a naplno sa zúčastňovať na budúcich revíziách ústavy 
 a navrhuje, aby členské štáty zapojili zástupcov regiónov a miestnych orgánov do svojich 
 delegácií na medzivládne konferencie [CdR 198/2003; 3.7.] zaoberajúce sa revíziami Zmluvy              
 ovplyvňujúcimi orgány na miestnej úrovni členského štátu a do budúcnosti aj do delegácií pre              
 akýkoľvek budúci konvent. 
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(d)  Záverečná poznámka 
 
2.21 nariaďuje svojmu predsedovi, aby doručil toto stanovisko Rade Európskej únie, Európskemu              
 parlamentu a Európskej komisii. 
 
 
 
 Brusel  17. novembra 2004                                            
 
 

Predseda 
Výboru regiónov 

 
 
 
 

Peter Straub 

Generálny tajomník 
Výboru regiónov 

 
 
 
 

Gerhard Stahl 
 

* 
 

*          * 
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