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REGIONKOMMITTÉN HAR AVGETT DETTA YTTRANDE  
 
med beaktande av 
 
utkastet till betänkande från Europaparlamentets utskott för konstitutionella frågor om fördraget om 
upprättande av en konstitution för Europa (PE 347.119), 
 
Europaparlamentets beslut av den 14 september 2004 att i enlighet med artikel 265 fjärde stycket i 
EG-fördraget rådfråga Regionkommittén i ärendet, 
 

det fördrag om upprättande av en konstitution för Europa som undertecknades av stats- och 
regeringscheferna den 29 oktober 2004 (CIG 87/2/04 rev 2, CIG 87/04 add. 1 rev 1 och add. 2 rev 2), 
 
ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådet i Laeken den 14–15 december 2001 och särskilt 
Laekenförklaringen om Europeiska unionens framtid, 
 
ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådet i Bryssel den 17–18 juni 2004, 
 
Regionkommitténs yttrande om ReK:s förslag till regeringskonferensen (CdR 169/2003 fin1), 
Regionkommitténs resolution om konventets rekommendationer (CdR 198/2003 fin2), 
Regionkommitténs resolution om regeringskonferensens resultat (CdR 22/2004 fin3) samt 
Regionkommitténs förklaring om EU:s konstitutionella process (CdR 77/2004), 
 
Regionkommitténs yttrande "Att företrädare för de regionala myndigheterna skall delta i arbetet i 
Europeiska unionens råd och att Regionkommittén skall delta i informella rådsmöten"  
(CdR 431/2000 fin4), 
 

det utkast till yttrande (CdR 354/2003 rév. 1) som antogs av CONST-utskottet den 21 september 2004 
(föredragande: Franz Schausberger, delstaten Salzburgs företrädare vid Regionkommittén  
(AT–PPE) och Graham Tope, ledamot av Greater London Assembly (UK–ELDR) 

                                                      
1 EUT C 23, 27.1.2004, s. 1. 
2  EUT C 256, 24.10.2003, s. 62. 
3  EUT C 109, 30.4.2004, s. 52. 
4  EGT C 107, 3.5.2002, s. 5. 
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och av följande skäl:  
 
1) Syftet med Laekenförklaringen och de åtaganden som gjordes av stats- och regeringschefer 

var att förse unionen med en konstitutionell grund genom att säkerställa ökad demokrati samt 
större legitimitet, öppenhet och effektivitet för att kunna stå rustad inför de demokratiska 
utmaningar som det utvidgade Europa innebär. 

 
2) Enligt Europeiska kommissionens vitbok om styrelseformerna i EU har EU utvecklats mot ett 

flernivåstyre. De lokala och regionala förvaltningsnivåerna måste därför ges en större roll och 
bemötas med större respekt. 

 
3) Det konstitutionella fördraget utgör en konstitutionell grund för tillämpningen och 

säkerställandet av subsidiaritetsprincipen samtidigt som det värnar om medlemsstaternas, 
regionernas och de lokala myndigheternas rättigheter och beaktar de administrativa och 
finansiella konsekvenser som unionens lagstiftning har för de regionala och lokala 
myndigheterna. 

 
4) De främsta nyheterna i protokollet om tillämpning av subsidiaritets- och 

proportionalitetsprinciperna är dels att Regionkommittén får delta i efterhandskontrollen av 
tillämpningen av dessa principer, dels att en ny mekanism införs för politisk kontroll under 
den förberedande fasen, som innebär att de nationella parlamenten – och i förekommande fall 
de regionala parlamenten med lagstiftande befogenheter – för första gången i EU:s historia 
görs delaktiga i EU:s lagstiftningsprocess. 

 
5) Det är viktigt att skapa jämvikt mellan efterlevnaden av subsidiaritets- och 

proportionalitetsprinciperna och kravet på att unionen skall fungera effektivt. 
 
6) I remissen från Europaparlamentet ges ReK erkännande för det bidrag som kommittén har 

gett till den konstitutionella processen, framför allt i egenskap av företrädare för de lokala 
och regionala myndigheterna i Europeiska konventet. 

 
Med beaktande av ovanstående antog Regionkommittén följande yttrande vid sin 
57:e plenarsession den 17–18 november 2004 (sammanträdet den 17 november): 

 
* 
 

*          * 
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Regionkommitténs synpunkter 
 
a) Den konstitutionella processen 
 
1.1 Regionkommittén lyckönskar Irland till att under sitt ordförandeskap framgångsrikt ha lett 

och avslutat regeringskonferensen. 
 
1.2 Regionkommittén erinrar om det bidrag till den konstitutionella processen som lades fram av 

ReK:s observatörer vid Europeiska konventet och de gemensamma åtgärder och initiativ som 
lanserats tillsammans med europeiska organisationer för lokala och regionala myndigheter 
som främst fokuserar på subsidiaritetsmekanismen och den regionala och lokala dimensionen 
i konstitutionen. ReK noterar med glädje att regeringskonferensen antog de olika förslagen 
från Europeiska konventet. 

 
1.3 Kommittén upprepar än en gång sitt stöd till den konstitutionella processen, särskilt arbetet 

inom konventet, som präglades av öppenhet och delaktighet och där det gavs utrymme åt alla. 
Vi anser att konventet visserligen erkände, men samtidigt underskattade, de lokala och 
regionala myndigheternas roll och ställning i den europeiska integrationsprocessen, vilket i 
synnerhet framgår av att man ägnade en halvdag åt denna fråga. Regionkommittén beklagar 
att konventet inte fick mer tid att ingående diskutera bestämmelserna rörande unionens politik 
i del III i konstitutionen, vilket resulterade i att del III inte alltid följer det befogenhetssystem 
som föreskrivs i del I. 

 
1.4 Kommittén välkomnar Europaparlamentets stöd, i samband med utarbetandet av det 

konstitutionella fördraget, för ett större erkännande av de lokala och regionala 
myndigheternas institutionella och politiska roll i gemenskapens beslutsprocess (jfr 
Giorgio Napolitanos betänkande om de lokala och regionala myndigheternas roll i den 
europeiska integrationen och Lamassoures betänkande om behörighetsfördelningen mellan 
EU och medlemsstaterna). 

 
b) Fördraget 
 
1.5 ReK anser att fördraget är ett stort framsteg för Europeiska unionen och att det innehåller 

många nödvändiga ordningar för effektiva styresformer i unionen. 
 
1.6 Kommittén anser att en lämplig rättslig grund för det fortsatta arbetet med den europeiska 

sociala modellen och hållbar utveckling i linje med ingressen till Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna och Europeiska unionens mål (artikel I–3.3) kommer att 
skapas dels genom en tydlig koppling mellan samordningen av den ekonomiska politiken och 
sysselsättningspolitiken (artiklarna I–14 och I–15) dels genom en övergripande social 
klausul. Enligt den klausulen måste EU vid utformning och genomförande av sin politik 
beakta kraven på att främja en hög sysselsättningsnivå, garantera tillräckligt skydd genom de 



- 4 - 

CdR 354/2003 fin  EN/CB-(TÖ)-(HF)-Sv/JN-PH-SK/cl-sn-ew .../... 

sociala trygghetssystemen, bekämpa social utestängning och skapa en hög nivå när det gäller 
utbildningen och skyddet av folkhälsan (artikel III–117). 

 
1.7 Regionkommittén välkomnar att texten till stadgan om de grundläggande rättigheterna 

inkluderas i fördraget. Detta kommer att göra att medborgarna får större klarhet och visshet 
vad gäller de rättigheter som unionsmedborgarskapet medför, och skapa ett rättvisare och mer 
socialt Europa.  

 
1.8 Regionkommittén beklagar att den nationella vetorätten har fått fäste på ett flertal områden 

och anser att detta kommer att utgöra ett onödigt hinder för ett effektivt beslutsfattande.  
 
1.9 Rek välkomnar däremot bestämmelsen att rådet med enhällighet kan ingå internationella avtal 

som rör handel på områdena kultur, audiovisuella tjänster, sociala frågor, utbildning och hälso- 
och sjukvårdstjänster (artikel III-315).  

 
1.10 ReK välkomnar bestämmelserna om tillämpning av det vanliga lagstiftningsförfarandet vad 

gäller del III i konstitutionen (artikel IV-445).  
 
1.11 Regionkommittén anser att fördraget innebär en tydligare definition och fördelning av 

befogenheterna inom unionen, förenklade instrument och en stärkt demokratisk legitimitet, 
öppenhet vad gäller beslutsprocessen och effektiva institutioner samt ger unionen den 
nödvändiga flexibiliteten för att utvecklas i nya riktningar. 

 
c)  Subsidiariteten och de lokala och regionala myndigheternas roll  
 
1.12 ReK är positiv till den nya definitionen på subsidiaritetsprincipen och till att 

Regionkommittén får delta i efterhandskontrollen av tillämpningen av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna. (Protokoll om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna Subsid, artikel 8). Det är också glädjande att kommittén 
tillsammans med de övriga institutionerna och de nationella parlamenten skall tillställas 
kommissionens rapport om tillämpningen av artikel I-11 i konstitutionen (subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna) (Subsid, artikel 9). Det är emellertid beklagligt att 
bestämmelserna rörande proportionalitetsprincipen är mindre omfattande än de som rör 
subsidiariteten. 

 
1.13 ReK välkomnar hänvisningen till det lokala och regionala självstyret (artiklarna I-5 och 

del II-ingressen), erkännandet av betydelsen av närhetsprincipen i unionen (artikel I-46.3) och 
de representativa sammanslutningarnas roll i unionens demokratiska liv (artikel I-47.2). Vi 
beklagar emellertid att ReK inte omnämns i avdelning VI ("unionens demokratiska liv") 
(artikel 1-46), som behandlar principen om representativ demokrati, trots att kommitténs 
ledamöter företräder den demokratiska närhetsprincipen i hjärtat av unionen. 
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1.14 Regionkommittén menar att ett ökat utrymme för den lokala och regionala dimensionen i 
unionens nya uppbyggnad kommer att göra att unionen fungerar effektivare och föra den 
närmare medborgarna. Den europeiska integrationen borde medföra ett politiskt 
beslutsfattande där man beaktar de lokala och regionala myndigheternas synpunkter, eftersom 
det är dessa styresnivåer som ansvarar för införlivandet och genomförandet av en stor del av 
EU:s lagstiftning och politik och som befinner sig närmast medborgarna. De kan därför 
avsevärt bidra till kvaliteten i EU-lagstiftning (artiklarna I-5). ReK menar dock att samråd inte 
kan ersätta de regionala och lokala myndigheternas ansvarsskyldighet inom deras respektive 
behörighetsområden, vilka måste respekteras. De måste få möjlighet att visa att de inom ramen 
för varje medlemsstats interna bestämmelser i tillräcklig grad kan uppfylla målen i de 
planerade åtgärderna. 

 
1.15 Regionkommittén är positiv till bestämmelsen om att unionen skall respektera 

medlemsstaternas nationella identitet och grundstrukturer, inbegripet rätten till regionalt och 
lokalt självstyre och deras väsentliga statliga funktioner (artikel I-5, framför allt dem som 
syftar till att säkerställa den territoriella integriteten, upprätthålla lag och ordning och skydda 
den inre säkerheten). Detta kan nämligen vara nyckeln till att vidmakthålla 
ansvarsskyldigheten hos lokala och regionala myndigheter med demokratisk legitimitet. 

 
1.16 ReK välkomnar att fördraget befäster rätten för regionala ministrar att delta i rådsmöten på 

sina medlemsstaternas vägnar, eftersom EG-fördragets artikel 203 bekräftas i artikel I-23. 
Regionkommittén uppmanar medlemsstaterna att inrätta interna strukturer och mekanismer 
för att engagera regioner och lokala myndigheter i utformningen av medlemsstaternas  
EU-politik och att säkerställa att regionerna också deltar i den nya ordningen för 
rådssammansättningar i frågor som rör deras befogenheter. 

 
1.17 Regionkommittén stöder kravet på ett bredare samråd i skedet före lagstiftningsfasen. Om 

lokala och regionala myndigheter skall kunna delta i full utsträckning i EU:s beslutsprocess, 
för vilken de ansvarar för införlivandet och/eller genomförandet, måste de vara väl 
informerade om den aktuella utvecklingen, och ett lämpligt föregående samråd är därför 
viktigt. Detta är en tvåvägsprocess, där ett samråd kan innebära att kommissionen själv blir 
bättre informerad om den lokala och regionala dimensionen, vilket därmed leder till bättre 
lagstiftning (Subsid, artikel 2). 

 
1.18 Regionkommittén efterlyser en verklig dialog som utvidgas till centrala ämnesområden på ett 

tidigt stadium under kommissionens nya mandatperiod.  
 
1.19 Regionkommittén insisterar på ett förbättrat direkt samråd på nationell nivå mellan de 

nationella parlamenten och de lokala och regionala myndigheter som ansvarar för 
införlivandet eller genomförandet av unionens lagstiftning. 

 
1.20 Kommittén välkomnar fördragets krav på att kommissionen på förhand skall beakta de 

finansiella och administrativa konsekvenserna av sina lagstiftningsförslag, och anser att detta 
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måste inbegripa en utvärdering av effekten på de lokala och regionala myndigheterna, 
eftersom det ofta är dessa styresnivåer som ytterst ansvarar för införlivandet och 
genomförandet av de nya EU-initiativen. Regionkommittén anmodar Europaparlamentet att 
på liknande sätt ta hänsyn till konsekvenserna av sina förslag till ändring av lagstiftningen 
(Subsid, artikel 4). 

 
1.21 ReK uttrycker sin uppskattning av den breda och värdefulla debatt som fördes vid 

subsidiaritetskongressen i Berlin den 27 maj 2004, och utgår från att tillämpningen och 
utvärderingen av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna kommer att behandlas i 
detalj i ett kommande ReK-yttrande. 

 
d)  Politikområden 
 
1.22 ReK välkomnar att den territoriella sammanhållningen skrivs in som ett av unionens mål och 

att regioner med särskilda problem skall finnas med bland de regioner som skall ägnas 
särskild uppmärksamhet, men beklagar att fördraget inte innehåller någon hänvisning till 
gränsöverskridande, transnationellt och mellanregionalt samarbete och inte heller nämner 
något tydligt rättsligt instrument eller någon ram för finansiellt stöd till vänortsprojekt eller 
annat samarbete av detta slag (artiklarna III-220-224). Europa har en lång tradition av 
gränsöverskridande, transnationellt och mellanregionalt samarbete, som är en av de 
sociokulturella hörnstenarna i den europeiska integrationen och som får en ännu större 
betydelse mot bakgrund av den nya grannskapspolitiken. Det är därför nödvändigt att skapa 
en rättslig grund för att ge unionen möjlighet att bedriva sådant samarbete. 

 
1.23 Regionkommittén välkomnar att fördraget ger medlemsstaterna – och deras konstituerande 

styresnivåer – möjlighet att tillhandahålla, delegera och finansiera tjänster av allmänt 
ekonomiskt intresse. 

 
1.24 Regionkommittén stöder erkännandet av den kulturella och språkliga mångfalden, eftersom 

den kommer att bidra till att bevara det lokala och regionala kulturarvet och den lokala och 
regionala identiteten och förhindra att den europeiska kulturen likriktas (artiklarna I-3 och 
III-280). 

 
1.25 Kommittén noterar att man tagit med stödjande, samordnande och kompletterande insatser på 

unionsnivå inom idrott (artikel III-282), turism (artikel III-281) och räddningstjänst 
(artikel III-284), där lokala och regionala myndigheter spelar en viktig roll, samt anmodar 
kommissionen att generellt göra bruk av ramlagar på EU-nivå. 
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1.26 Enligt Regionkommittén måste förslaget att tilldela befogenheter till Europeiska unionen i 

fråga om handel på områdena kultur, utbildning, hälso- och sjukvård och social service noga 
övervakas vad gäller efterlevnaden av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna. 
Kommittén förordar att kommissionen generellt gör bruk av ramlagar genom att överlåta på 
nationella, regionala och lokala myndigheter att välja former och metoder för att uppnå de 
önskade resultaten. 

 
e)  Regionkommittén 
 
1.27 Regionkommittén beklagar att regeringskonferensen inte stärkte Regionkommitténs 

institutionella ställning för att klart fastställa de områden där kommittén obligatoriskt skall 
höras inom den konstitutionella uppbyggnaden. Detta gäller exempelvis områden med delade 
befogenheter, åtgärder för samordning av ekonomi och sysselsättningspolitik samt stödjande, 
samordnande och kompletterande insatser. 

 
1.28 Regionkommittén anser det glädjande att kommittén ges rätt att väcka talan vid  

EG-domstolen för att försvara sina befogenheter och när subsidiaritetsprincipen kränks 
(artikel III-365). Kommittén beklagar emellertid att regeringskonferensen inte gav de 
lagstiftande regionerna en möjlighet att väcka talan vid EG-domstolen för att försvara sina 
lagstiftande befogenheter. 

 
1.29 Regionkommittén välkomnar bekräftelsen att mandatperioden kommer att förlängas till 

fem år, vilket innebär att den så småningom kan komma att sammanfalla med parlamentets 
och kommissionens mandatperioder (artikel III-386). 

 
2.  Regionkommitténs rekommendationer 
 
a)  Ratificeringen av fördraget 
 
2.1 Regionkommittén uppmanar Europaparlamentet att godkänna det konstitutionella fördraget 

och välkomnar initiativet från Europaparlamentets utskott för konstitutionella frågor att 
begära ReK:s yttrande om utkastet till konstitutionellt fördrag.  

 
2.2 Kommittén delar Europaparlamentets åsikt att det konstitutionella fördraget har medfört 

obestridliga demokratiska framsteg. 
 
2.3 Regionkommittén uppmanar de nationella och regionala parlamenten i medlemsstaterna att i 

förekommande fall ratificera det konstitutionella fördraget.  
 
2.4 ReK stöder Europaparlamentets politiska ansträngningar att konsolidera den konstitutionella 

processen genom att framhålla konstitutionens förtjänster och i synnerhet förslagen från 
utskottet för regional utveckling. 
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2.5 Kommittén efterlyser ett interinstitutionellt avtal om en kommunikationsstrategi med syftet att 

sprida utkastet till konstitutionellt fördrag bland medborgarna och förklara dess innehåll. 
Detta är särskilt viktigt inför ratificeringsprocessen. 

 
2.6 Kommittén åtar sig att delta i denna strategi och verka för den vanlige medborgarens 

förståelse och acceptans för fördraget och att uppmana sina ledamöter och de myndigheter 
och organ som de företräder att göra detsamma. 

 
2.7 ReK välkomnar initiativet "1000 diskussioner för Europa" och framhåller ånyo att kommittén 

aktivt vill delta i upplysningskampanjen riktad till EU-medborgare genom sitt nätverk av 
lokala och regionala myndigheter. Kommittén uppmanar ledamöterna i Europaparlamentet 
och de lokalt och regionalt folkvalda att samarbeta för att främja den förestående europeiska 
konstitutionen och gemensamt bidra till den politiska och demokratiska debatt som kommer 
att åtfölja ratificeringsprocessen. 

 
b)  Genomförandet av fördraget 
 
2.8 ReK förväntar sig att antagandet av det konstitutionella fördraget kommer att tillföra det 

demokratiska livet och arbetet inom unionen ett verkligt mervärde. 
 
2.9 Regionkommittén förbinder sig att utvärdera de nya rättigheter och skyldigheter som åligger 

kommittén själv samt att vidta nödvändiga förberedelser och genomföra en intern 
omorganisation för att på ett effektivt och verkningsfullt sätt kunna uppfylla sitt ökade ansvar. 

 
2.10 Regionkommittén vill fästa Europaparlamentets uppmärksamhet vid ett flertal följder av det 

konstitutionella fördraget och uppmanar parlamentet att stödja kommittén framför allt i 
följande frågor: 

− ReK:s kvalitativa deltagande i unionens politiska liv och gemenskapens beslutsprocess. 

− Effektiv och framgångsrik tillämpning av bestämmelserna i protokollet om subsidiaritets- 
och proportionalitetsprinciperna, både vad gäller det politiska förhandssamrådet och den 
rättsliga kontrollen i efterhand. 

− Respekt för de lokala och regionala myndigheternas befogenheter i överensstämmelse 
med den nya definitionen av subsidiaritetsprincipen och den nya befogenhetsfördelningen 
inom Europeiska unionen. 

− Erkännande av den territoriella sammanhållningen som ett nytt gemenskapsmål samt 
respekt för de åtaganden som fastställs i det nya protokollet om ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning. 
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− Främjande av gränsöverskridande och mellanregionalt samarbete som en integrerande 
faktor inom unionen trots avsaknaden av en rättslig grund, i synnerhet i fråga om 
unionens ambitioner beträffande grannskapspolitiken. 

− Respekt för kulturell och språklig mångfald som angetts som ett nytt gemenskapsmål. 
 
2.11 Kommittén uppmuntrar Europaparlamentet att ytterligare utnyttja möjligheten till samråd med 

ReK som det konstitutionella fördraget ger (artikel III-388) i syfte att uppnå ökad förståelse 
för den lokala och regionala dimensionen. 

 
2.12 I de fall där det enligt det konstitutionella fördraget krävs att kommittén skall höras begär 

Regionkommittén att den institution som har hört kommittén i händelse av att den inte följer 
kommitténs rekommendationer skäligen skall motivera detta. 

 
2.13 Regionkommittén begär att tillsammans med de nationella parlamenten få delta i försvaret av 

subsidiaritetsprincipen under den sex veckor långa perioden av "tidig varning" samt att få rätt 
att utarbeta ett motiverat yttrande om förslaget inte överensstämmer med 
subsidiaritetsprincipen och att detta yttrande beaktas (Subsid, artikel 6). 

 
2.14 Regionkommittén uppmanar de nationella parlamenten att utveckla en regelbunden och god 

dialog med företrädare för den lokala och regionala nivån, som känner mångfalden och skall 
ansvara för konsekvenserna, när det gäller övervakningen av subsidiaritetsprincipen. 

 
2.15 Regionkommittén uppmanar de nationella regeringarna och parlamenten att införa andan och 

filosofin i EU:s "systematiska dialog" i sina egna förvaltningsstrukturer, där så inte redan har 
skett, genom att engagera företrädare för regionala och lokala myndigheter i granskningen av 
lagförslagen. 

 
2.16 Kommittén anmodar Europeiska kommissionen att till Regionkommittén rapportera om 

tillämpningen av artikel I-10 (medborgarskapet), särskilt som denna artikel reglerar rösträtt 
och valbarhet vid kommunala val (artikel III-129). 

 
2.17 Med tanke på att man inte antog förslaget att stärka ReK:s nuvarande rådgivande roll genom 

en övergripande klausul som stipulerar att ReK skall höras på områden med delade 
befogenheter, åtgärder för samordning av ekonomi och sysselsättningspolitik och på 
områdena för stödjande, samordnande och kompletterande insatser, anmodar 
Regionkommittén Europeiska kommissionen att samråda med ReK vad gäller samtliga 
initiativ som rör tydliga lokala eller regionala dimensioner eller befogenheter där fördraget 
inte föreskriver obligatoriskt samråd. Bland dessa områden skall nämnas lagstiftning rörande 
principer och villkor, bland annat ekonomiska och finansiella, som gör det möjligt att uppfylla 
målen för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (artikel III–122): liberalisering av tjänster 
(artikel III-147), harmonisering av lagstiftningen om indirekt beskattning  
(artikel III-171), tillnärmning av lagstiftningen rörande den inre marknaden  
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(artiklarna III-172 och III-173), statligt stöd (artiklarna III-167, III-168 och III-169), 
jordbruk, landsbygdsutveckling och fiske (artikel III-231), forskning och teknisk utveckling 
(artiklarna III-251, III-252 och III-253), turism (artikel III-281) och räddningstjänst 
(artikel III-284). 

 
2.18 ReK anmodar Europeiska kommissionen att vid beredningen av ett förslag till rådsbeslut 

samråda med Regionkommittén om eventuella framtida förändringar vad gäller kommitténs 
sammansättning (artiklarna I-32 och III-386). 

 
c)  Översyn av fördraget och dess bestämmelser 
 
2.19 Det är Regionkommitténs åsikt att EU:s vidare utveckling kräver att man vidmakthåller en 

översynsprocess för att avgöra vilka uppgifter som kan utföras gemensamt i en avsevärt 
utvidgad union. 

 
2.20 Regionkommittén bekräftar sin vilja att aktivt och engagerat delta i framtida översyner av 

konstitutionen och föreslår att medlemsstaterna låter företrädare för de regionala och lokala 
instanserna ingå i delegationer vid regeringskonferenser (CdR 198/2003 punkt 3.7.) som 
behandlar fördragsöversyner som har en inverkan på lokala och regionala nivåer i 
medlemsstaterna samt i delegationer till eventuella framtida konvent. 

 
d)  Avslutande kommentarer 
 
2.21 Regionkommittén uppdrar åt ordföranden att överlämna detta yttrande till Europeiska 

unionens råd, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen. 
 
Bryssel den 17 november 2004 
 
 

Regionkommitténs ordförande 
 
 
 

Peter Straub 

Regionkommitténs generalsekreterare 
 
 
 

Gerhard Stahl 
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