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  DECLARACIÓ D'EUSKADI 
 

 
Les presidentes i els presidents que participen en la XII Conferència de 
les Assemblees Legislatives Regionals Europees, celebrada a Euskadi el 3 
i 4 de novembre, 
 
(Llista dels signants de la Declaració d'Euskadi)  
 
 
han aprovat la Declaració següent: 
 
 
Tractat de Lisboa 
 
 
1. La CALRE confia que els problemes sorgits en el procés de ratificació 

del Tractat de Lisboa seran solucionats i el tractat de Lisboa entrarà 
en vigor com més aviat millor. 
 

2. La CALRE mostra el seu suport a la posició expressada pel Consell 
Europeu el juny i l’octubre del 2008 de continuar compromès amb el 
procés de ratificació del Tractat de Lisboa. 

 
3. La reforma institucional de la Unió Europea avui és més necessària 

que mai per a garantir l'adequació dels procediments de presa de 
decisions a una estructura que avui acull 27 estats membres i que 
necessita aprofundir en els requeriments de transparència, eficiència 
i participació propis de la política del segle XXI.  

 
4. De la mateixa manera, és imprescindible consolidar les valuoses 

aportacions en la política exterior i de seguretat comuna, i també en 
l’“Europa del Dret”, que consagra l'esmentat tractat, en particular els 
avenços decisius en l'àmbit de l'espai de llibertat, seguretat i justícia i 
en el reconeixement de l'eficàcia jurídica de la Carta de drets 
fonamentals de la Unió Europea. 

 
5. Els presidents i les presidentes consideren imprescindible que els futurs 

acords mantinguin les disposicions del Tractat de Lisboa que 
comporten el reforç del parlamentarisme a nivell regional, estatal i 
europeu.  
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6. La CALRE considera necessària una reflexió profunda, oberta i 

participativa sobre el futur d'Europa. El rebuig holandès i francès al 
Tractat Constitucional primer i el posterior no irlandès al Tractat de 
Lisboa posen de manifest les reticències d'una bona part de la 
ciutadania europea a la manera com s'està construint Europa.  

 
7. Els presidents i les presidentes de la CALRE consideren que aquesta 

reflexió ha de reconduir el model de construcció europea cap a la 
nova forma de fer política que demana la societat actual. Cal 
construir des de baix cap a dalt, garantint la transparència de tot el 
procés i facilitant mecanismes eficients, permanents i vinculants de 
participació social que garanteixin que l'Europa que es construeixi 
respongui a les necessitats i les demandes de la societat a la qual ha 
de servir. 

 
8. En aquest aspecte, els parlaments regionals constituïm un dels nivells 

més adequats per a canalitzar la participació ciutadana en aquest 
procés de construcció europea. La nostra proximitat i el coneixement 
de les demandes socials de l'entorn ens converteixen en l'element 
estratègic imprescindible per a acostar Europa als ciutadans i 
ciutadanes que la conformen i garantir que el projecte europeu 
compti amb el consens més ampli possible entre la seva ciutadania. 

 
9. Per tot això, la CALRE insta les institucions europees a establir 

mecanismes permanents per a la participació activa de les regions 
europees en totes les decisions i els projectes que es posin en marxa 
per a reflexionar i/o abordar la reforma de la Unió Europea. 

 
Control del principi de subsidiarietat 
 
10. Les regions legislatives d'Europa ens trobem davant el gran repte 

històric de prendre part de manera activa en el control d'un dels 
principis bàsics que regulen el funcionament de la Unió Europa. 
Aquesta participació activa i permanent que ens atorga el nou 
protocol de subsidiarietat annex al Tractat de Lisboa és una de les 
reivindicacions que van donar origen a la CALRE fa ja dotze anys, i  
constitueix el reconeixement per la Unió Europea de l'àmbit legislatiu 
regional com a part integrada i integradora de la política europea.  
 
 

11. La nostra participació en aquest procediment de control del principi 
de subsidiarietat és indispensable per a garantir nivells òptims de 
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transparència i eficiència, en definitiva, de democràcia en el procés 
europeu de presa de decisions. La CALRE i els presidents i les 
presidentes que la integren hem afrontat aquest repte amb 
satisfacció pel suport que aquest reconeixement significa per al 
regionalisme en la Unió Europea.  

 
12. Les demores en l'aplicació del Protocol de subsidiarietat i 

proporcionalitat, ocasionades per les dificultats sorgides amb els 
processos de ratificació del Tractat Constitucional, primer, i del 
Tractat de Lisboa, després, han deixat en suspens l'aplicació de les 
noves disposicions relatives al procediment del control dels principis 
de subsidiarietat i proporcionalitat.  

 
13. La CALRE considera indispensable l'adopció en el si de la Unió 

Europea d'un acord interinstitucional orientat a garantir l'aplicació 
dels procediments continguts en el Protocol de subsidiarietat annex 
al Tractat de Lisboa.  

 
14. Els presidents i les presidentes demanem a la Comissió Europea  que 

continuï informant els parlaments nacionals de les iniciatives que 
adopti en matèria de competència compartida amb els estats 
membres i a adoptar de facto els criteris de revisió de les seves 
iniciatives establerts pel nou protocol de subsidiarietat.  

 
15. LA CALRE pren nota de les conclusions del 9è Informe bianual: 

Desenvolupament en la Unió Europea i procediments i pràctiques 
rellevants per a l'escrutini parlamentari, aprovat per la COSAC el 
maig del 2008, i lamenta que en el capítol dedicat a les 
conseqüències per als parlaments nacionals derivades de l'aplicació 
del nou protocol de subsidiarietat no hagi tingut en compte les 
derivades de la consulta als parlaments regionals, continguda en el 
protocol. 

 
16. Per tot això, la CALRE insta els parlaments nacionals a desenvolupar 

procediments d'informació, consulta i presa en consideració de les 
posicions que els puguin ésser trameses pels parlaments regionals 
sobre l'adequació de les iniciatives europees als principis de 
proporcionalitat i subsidiarietat en l'àmbit de les seves competències.  

 
 
 
Reforma de la política de cohesió europea 
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17. En l'àmbit de la reforma de la política de cohesió europea, la CALRE 
pren nota de les conclusions preliminars del V Informe sobre la 
cohesió econòmica i social, presentat per la Comissió Europea el mes 
de juny passat, i es congratula de l'àmplia participació de les regions 
europees en el procés de consulta habilitat per la Comissió Europea 
per a l'elaboració d'aquest informe. 

18. La CALRE acull favorablement la constatació de la voluntat de la 
Comissió Europea de continuar la política de cohesió fins al llindar del 
2020 i convida la Comissió a especificar quins sectors i àmbits de 
desenvolupament econòmic i social seran objecte de la política de 
cohesió entre el 2013 i el 2020. 

19. De la mateixa manera, la CALRE acull amb satisfacció les mesures 
orientades a fomentar la transparència del sistema d'assignació de 
recursos econòmics als estats i regions europees i animen la Comissió 
Europea a aprofundir en aquest àmbit per mitjà de la realització 
d'estudis i informes orientats a establir l'eficàcia de la política de 
cohesió europea aplicada fins ara. 

 
La col�laboració amb el Consell d'Europa 
 
20. Els presidents i les presidentes es feliciten per l'acord de col�laboració 

establert entre la CALRE i l'Assemblea Parlamentària del Consell 
d'Europa. Consideren que aquest acord redunda en benefici del 
parlamentarisme a Europa, de la cooperació interinstitucional  i del 
desenvolupament de la Democràcia Regional, totes elles qüestions 
clau de l'ideari de la CALRE i de l'Assemblea Parlamentària.  

21. La CALRE es compromet a analitzar les possibilitats d'establir acords 
de col�laboració similars amb altres òrgans del Consell d'Europa i molt 
especialment amb el Congrés de Poders Locals i Regionals. 

22. Els presidents i les presidentes de la CALRE es mostren disposats a 
impulsar i fomentar la ratificació de la Carta de la Democràcia 
Regional Europea per llurs respectius estats i a treballar juntament 
amb el Congrés de Poders Locals i Regionals per assolir el consens 
necessari pel que fa a aquesta eina fonamental per al 
desenvolupament de la regionalització i la democràcia a Europa. 

 
Altres àmbits europeus de col�laboració interinstitucional 
 
23. Les presidentes i els presidents reiteren una vegada més llur disposició 

a col�laborar amb les institucions i els òrgans europeus, en primer lloc 
amb el Parlament Europeu, la Comissió, el Comitè de les Regions, la 
COSAC i el Consell d'Europa, per tal de reforçar la democràcia a 
Europa. 
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24. La proximitat a la ciutadania dels parlaments regionals europeus 
constitueix un valor inestimable en el context actual d'eleccions al 
Parlament Europeu i d'incertesa sobre el futur d'Europa. Aquesta 
posició privilegiada i la nostra legitimitat com a receptors de la veu 
d'una bona part de la ciutadania europea és el principal actiu amb 
què comptem els parlaments regionals amb competències 
legislatives i que posem a disposició de les institucions europees i de 
tots els que treballen per construir una Europa unida i forta a l'exterior 
i més cohesionada i solidària a l'interior.  

 
 
 
 
 
 


