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A Conferência sobre o Futuro da Europa (COFOE) é uma excelente oportunidade para 

relançar o debate para construir uma União Europeia mais democrática, onde realmente 

haja um lugar para cada cidadão. O RLEG é uma rede de governos de Regiões e 

autonomias com poderes legislativos, muitos representando povos ou nações dentro de 

seus Estados-Membros. Os  governos RLEG da Ilha Alaand, Açores, Ilhas Baleares, 

Caríntia, Cataluña, Córsega, Euskadi- País Basco, Flandes, Baixa Áustria, Madeira, 

Piemonte, Salzburgo, Tirol, Alta Áustria,  Região de Valência e Voralberg estão 

fortemente comprometidos com os valores e princípios da UE e estão prontos para fazer 

a sua parte para garantir uma governança multinível eficaz na União e melhorar ainda 

mais a aplicação da dimensão descentralizada dos princípios da subsidiariedade e 

proporcionalidade.  

 

O contexto pós-COVID da UE tornou crítica a necessidade de políticas transformadoras 

e de previsão, adaptadas para responder às necessidades dos cidadãos europeus.   Nas 

circunstâncias atuais, as Regiões com poderes legislativos são, mais do que nunca, 

agentes essenciais de transformação política, dispostos a antecipar, deliberar, tomar 

decisões, investir e comprometer-se a fim de alcançar objetivos territoriais e comuns da 

UE. 

 

Valor acrescentado de Regiões com poderes legislativos: legitimidade, proximidade 

e expertise. 

Os Governos das Regiões com poderes Legislativos possuem expertise política, 

financeira e técnica na conceção e execução de políticas públicas, muitas vezes 

relacionadas com áreas-chave da agenda da UE. Assim, alargar o seu envolvimento a todo 

o ciclo de política da UE permitiria aceder a melhores dados regionais e incluir mais 

recomendações específicas regionais na elaboração e implementação de políticas da UE, 

fortalecendo sua abordagem de baixo para cima e a dimensão territorial. Também é 

evidente que muitos cidadãos de Regiões com poderes legislativos sentem-se 

intimamente ligados aos seus Parlamentos e Governos regionais. Por conseguinte, é 



crucial para a legitimidade democrática da UE que se envolvam plenamente esses atores 

no processo de formulação de políticas. 

 

Nesse sentido, a Iniciativa RLEG pode e deve desempenhar um papel fundamental no 

seguimento do processo legislativo e das políticas da UE. Os sub-signatários estão 

dispostos a contribuir para o futuro da União e trabalhar em conjunto com os Estados-

Membros e as instituições da UE, como parceiros associados confiáveis e construtivos, a 

fim de moldar e implementar políticas eficazes no interesse dos cidadãos. 

 

É justo reconhecer que, desde a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, foram feitas 

melhorias na UE no reconhecimento das regiões em geral, mas muito pouco no que diz 

respeito às reivindicações das regiões com poderes legislativos. Ainda estamos longe de 

uma governança vários níveis eficazes. Hoje em dia ainda existe uma tensão entre o que 

às vezes é percebido como eficiência, em termos de processos simplificados, e 

aprofundamento da democracia, através de um regime de governança atualizado que 

respeite de uma forma integral os poderes constitucionais das Regiões da UE com poderes 

legislativos. Continuamos convencidos de que não há trade-off entre esses fatores e que 

a eficiência real só pode ser alcançada se o processo de tomada de decisão for democrático 

e legítimo. 

 

Ultimamente, testemunhamos abordagens cada vez mais centralizadas que tendem a 

adotar políticas, de um tamanho serve para todos, que podem ser prejudiciais à 

diversidade e complexidade dos territórios da UE, especialmente naquelas regiões com 

direitos específicos e obrigações legais em assuntos políticos europeus. Nesse sentido, a 

Conferência do Futuro da Europa oferece uma oportunidade para as Regiões com poderes 

legislativos, que estão preparadas  para promover a integração europeia através partilha 

de responsabilidade, se tornarem sujeitos ativos do processo.  

 

Propostas da Iniciativa RLEG ao COFOE 

A iniciativa da RLEG convoca a Conferência do Futuro da Europa para uma governança 

multinível eficaz na UE, permitindo um envolvimento concreto e significativo das 

Regiões com poderes legislativos em todo o ciclo político e oferecendo 

corresponsabilidade no processo de integração, melhorando assim o impacto da 

legislação e da política da UE "no terreno". Por meio de seus poderes legislativos, os sub-



signatários têm um potencial significativo para fortalecer a conexão entre as necessidades 

e as reivindicações dos cidadãos europeus e os regulamentos, políticas e respectivos 

investimentos da União. 

 

A iniciativa RLEG manifesta seu interesse e compromisso num diálogo estruturado com 

as instituições da UE. Este diálogo deve ser inspirado pelo pragmatismo e por uma visão 

de longo prazo, tendo em vista seu empoderamento para antecipar, deliberar, tomar 

decisões, investir e se comprometer como agentes de transformação política, a fim de 

reforçar o processo de integração europeia.  

Para direcionar e orientar este diálogo estrutural, as seguintes propostas são submetidas à 

consideração do COFOE:  

 

•  A criação de um fórum interinstitucional onde as Regiões com poderes 

legislativos, na sua condição de "Regiões parceiras da UE" – inspiradas no 

conceito lançado pelo ex-deputado europeu Alain Lamassoure durante a 

Convenção - poderiam regularmente partilhar aconselhamento e experiência com 

as instituições europeias, tendo em vista influenciar de forma concreta o processo 

de decisão, entre outros:  

 

A) Facilitar um acompanhamento estratégico do processo legislativo e político da EU 

e do respetivo calendário. Isso poderia envolver esforços para capturar evidências, 

análises e recomendações ligadas à orientação futura dos processos legislativos e 

políticos da UE. Uma vigilância especial poderia ser dada à monitorização de 

como "adequado ao propósito" o sistema de governança multinível da UE é no 

que diz respeito à sua capacidade de facilitar o pleno envolvimento das Regiões 

com poderes legislativos, bem como recomendar mudanças onde o sistema se 

mostrou ineficaz.  

 

B) Identificar oportunidades políticas específicas onde o RLEG, pode demonstrar a 

sua expertise e capacidade de se envolver e otimizar o desenvolvimento de 

políticas. Estas poderiam incluir: o novo debate sobre o futuro do Semestre 

Europeu, a avaliação de impacto territorial, de previsão e a melhor 

regulamentação. 



 

C) Para explorar, em consonância com a Resolução sobre a implementação das 

disposições do Tratado relativas à cooperação reforçada aprovada pelo 

Parlamento Europeu em 13 de fevereiro de 2019, a possibilidade de Regiões com 

poderes legislativos participarem nas cooperações reforçadas que os afetam. 

 

• Os sub-signatários comprometem-se a colaborar e a se reunir, regularmente uma 

vez por ano e sempre que se mostre necessário, ao mais alto nível político, para 

avaliar capacidade, escala e oportunidades de alinhamento estratégico com outros 

parceiros regionais para gerar um impulso estratégico claro, coeso e consensual 

para uma efetiva governança multinível no quadro institucional da UE. 

 

 

Esta Declaração Política RLEG é apoiada por: 

 


