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VERKLARING VAN EUSKADI 
 
 
De voorzitsters en voorzitters die deelnemen aan de XII Conferentie van de 
Europese Regionale Wetgevende Parlementen gehouden in 
Euskadi/Baskenland op 3 en 4 november  
 
(Lijst met ondertekenaars van de Verklaring van Euskadi)  
 
 
Hebben de onderstaande Verklaring goedgekeurd: 
 
 
Verdrag van Lissabon 
 
 
1.  De CALRE vertrouwt erop dat de problemen die zijn ontstaan bij het 

goedkeuringsproces van het Verdrag van Lissabon zullen worden opgelost 
en dat dit verdrag zo spoedig mogelijk van kracht zal gaan. 

 
2. De Calre betuigt zijn instemming met het in juni en oktober 2008 door de 

Raad van Europa kenbaar gemaakte standpunt dat het proces van 
ratificatie van het verdrag van Lissabon dient te worden voortgezet. 

 
3. De institutionele hervorming van de Europese Unie is vandaag de dag 

noodzakelijker dan ooit om de aanpassing van de 
besluitvormingsprocessen aan een structuur die thans 27 lidstaten bevat 
te garanderen en welke dient te worden uitgediept wat betreft de eisen van 
openheid, effectiviteit en deelname die bij het beleid van de 
eenentwintigste eeuw horen.  

 
4. Op dezelfde wijze is het noodzakelijk om de waardevolle bijdragen aan 

Buitenlandse Politiek en Gemeenschappelijke Veiligheid te consolideren, 
alsmede het "Europa van het Recht" dat dat Verdrag bevestigt, in het 
bijzonder de cruciale vorderingen op het gebied van de ruimte van vrijheid, 
veiligheid en rechtvaardigheid en aangaande de erkenning van de 
rechtsgeldigheid van het Handvest van Fundamentele Rechten van de 
Europese Unie.  

 
5. De voorzitsters en voorzitters vinden het essentieel dat de toekomstige 

overeenkomsten de bepalingen van het Verdrag van Lissabon handhaven 
die staan voor de versterking van het parlementair stelsel op regionaal, 
nationaal en Europees niveau. 
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6. De CALRE is van mening dat een diepgaand, open en participatief overleg 
over de toekomst van Europa nodig is. Eerst de verwerping van de 
Nederlanders en Fransen van het Verdrag tot vaststelling van een 
Grondwet voor Europa en later het ‘nee’ van de Ieren tegen het Verdrag 
van Lissabon tonen aan dat een groot deel van de Europese burgers 
terughoudend zijn wat betreft de manier waarop Europa wordt opgebouwd. 

 
7. De voorzitsters en voorzitters van de CALRE vinden dat dit overleg over 

het Europese opbouwmodel moet leiden tot nieuwe manieren van de door 
de huidige maatschappij vereiste beleidsvoering. Het is nodig om van 
onderaf naar boven toe op te bouwen, openheid in het gehele proces te 
garanderen en effectieve, permanente en aan de sociale deelname 
gebonden mechanismen te verschaffen die garanderen dat het Europa dat 
wordt opgebouwd voorziet in de behoeften van de maatschappij waarvoor 
gewerkt wordt. 

 
8. In dit opzicht vormen wij regionale parlementen een van de meest 

geschikte niveaus om de deelname van de burgers aan dat Europese 
opbouwproces in goede banen te leiden. Het feit dat wij dichtbij de burger 
staan en de sociale behoeften van onze omgeving kennen maakt van ons 
een noodzakelijk strategisch element om Europa dichter te brengen bij de 
burgers waaruit zij bestaat en te garanderen dat het Europese project de 
ruimst mogelijke instemming vindt onder haar burgers. 

 
9. In verband met dit alles dringt de CALRE er bij de Europese instellingen 

Europese Raad op aan om permanente mechanismen te ontwikkelen voor 
de actieve deelname van de Europese regio’s aan alle beslissingen en 
projecten die worden aangevangen om na te denken over de hervorming 
van de Europese Unie en/of deze in behandeling te nemen. 

 
Controle van het subsidiariteitsbeginsel 
 
10. Wij wetgevende regio’s van Europa stuiten op de grote historische 

uitdaging om op actieve wijze deel te nemen aan de controle van een van 
de basisprincipes die de werking van de Europese Unie regelen. Deze 
actieve en permanente deelname die ons wordt verleend door het nieuwe 
aan het Verdrag van Lissabon gehechte subsidiariteitsprotocol is een van 
de eisen die aanleiding tot de oprichting van de CALRE, reeds twaalf jaar 
geleden, zijn geweest. Tevens vormt zij de herkenning door de Europese 
Unie van de regionale wetgevende parlementen als geïntegreerd en 
integrerend deel van het Europees beleid.  

 
11. Onze deelname aan de genoemde procedure ter controle van het 

subsidiariteitsbeginsel is noodzakelijk om optimale openheid en 
effectiviteit, kortom democratie, te garanderen in het Europese 
besluitvormingsproces.  De CALRE en de voorzitsters en voorzitters 
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waaruit zij bestaat zijn deze uitdaging tot aller tevredenheid aangegaan 
vanwege de steun in de rug die deze erkenning voor het regionalisme in 
de Europese Unie betekent. 

 
12. De achtereenvolgende vertragingen in de toepassing van het Protocol van 

Subsidiariteit en Evenredigheid die zijn veroorzaakt door de moeilijkheden 
naar aanleiding van de ratificatieprocessen van eerst het Grondwettelijk 
Verdrag en later het Verdrag van Lissabon, hebben de toepassing van 
nieuwe bepalingen met betrekking tot de controleprocedure van de 
subsidiariteits- en evenredigheidsbeginselen opgeschort.  

 
13. De CALRE acht het noodzakelijk om binnen de Europese Unie een 

interinstitutioneel besluit te nemen dat erop gericht is de toepassing van de 
procedures die zijn opgenomen in het aan het Verdrag van Lissabon 
gehechte Subsidiariteitsprotocol te garanderen. 

 
14. Wij voorzitsters en voorzitters verzoeken de Europese Commissie om de 

nationale parlementen te blijven informeren over de initiatieven die zij 
neemt op het gebied van met de lid-staten gedeelde bevoegdheden en om 
de facto de hervormingscriteria van haar initiatieven die door het nieuwe 
subsidiariteitsprotocol zijn vastgelegd aan te nemen. 

 
15. De CALRE neemt nota van de conclusies van het 9de Tweejaarlijks 

rapport: Ontwikkeling in de Europese Unie en Procedures en Praktijken 
die relevant zijn voor het parlementaire onderzoek, in mei 2008 
goedgekeurd door de COSAC. Daarnaast betreurt zij het feit dat in het 
hoofdstuk dat gewijd is aan de van de toepassing van het nieuwe 
subsidiariteitsprotocol afgeleide gevolgen voor de nationale parlementen 
geen rekening is gehouden met de gevolgen die zijn afgeleid van het door 
het protocol beoogde overleg met de regionale parlementen. 

 
16. In verband met dit alles dringt de CALRE er bij de nationale parlementen 

op aan om procedures te ontwikkelen ter informatie, overleg en 
overweging van de standpunten die de regionale parlementen haar 
zouden kunnen hebben doorgegeven inzake het binnen hun 
bevoegdheden aanpassen van de Europese initiatieven aan de 
evenredigheids- en subsidiariteitsbeginselen. 

 
Hervorming van het Europese Cohesiebeleid 
 
17. In het kader van de hervorming van het Europees Cohesiebeleid neemt de 

CALRE nota van de preliminaire conclusies van het vijfde verslag over de 
economische en sociale cohesie dat in juni jongstleden werd ingediend 
door de Europese Commissie. Zij is blij met de ruime bijdrage van de 
Europese regio’s aan het door de Europese Commissie ingezette 
overlegproces voor de opmaak van dit verslag. 
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18. De CALRE vindt het een gunstige ontwikkeling te constateren dat de 

Europese Commissie tot het jaar 2020 wil doorgaan met het cohesiebeleid 
en verzoekt de Commissie om aan te geven welke sectoren en gebieden 
van economische en sociale ontwikkeling tussen 2013 en 2020 zullen 
worden opgenomen in het cohesiebeleid. 

 
19. Evenzo is de CALRE tevreden over de maatregelen die zijn getroffen ter 

bevordering van de openheid van het systeem voor de toekenning van 
geldmiddelen aan Europese staten en regio’s. Zij spoort de Europese 
Commissie aan om dit werkterrein uit te diepen aan de hand van 
onderzoeken en het uitbrengen van verslagen die zijn gericht op het 
bepalen van de doeltreffendheid van het tot nu toe geïmplementeerde 
Europese cohesiebeleid. 

 
Samenwerking met de Raad van Europa 
 
20. De voorzitsters en voorzitters zijn tevreden met de 

samenwerkingsovereenkomst tussen de CALRE en de parlementaire 
assemblee van de Raad van Europa. Zij zijn van mening dat deze 
overeenkomst tot profijt strekt van het parlementaire stelsel in Europa, van 
de interinstitutionele samenwerking en van de ontwikkeling van de 
regionale democratie. Er is hier sprake van allemaal sleutelkwesties van 
het gedachtegoed van de CALRE en van de parlementaire assemblee.  

 
21. De CALRE verplicht zich om de mogelijkheden om soortgelijke 

samenwerkingsovereenkomsten met andere organen van de Raad van 
Europa en in het bijzonder met het Congres van Plaatselijke en Regionale 
Overheden te sluiten. 

 
22. De voorzitsters en voorzitters van de CALRE zijn bereid om de ratificatie 

van het Handvest van de Europese Regionale Democratie door hun 
respectieve staten te stimuleren en bevorderen en om samen te werken 
met het Congres van Plaatselijke en Regionale Overheden om de 
noodzakelijke instemming te verwerven inzake dit fundamentele werktuig 
voor de ontwikkeling van de regionalisering en democratie van Europa. 

 
Andere Europese interinstitutionele samenwerkingsterreinen 
 
23. De voorzitsters en voorzitters herhalen nogmaals dat zij bereid zijn om 

samen te werken met de Europese instellingen en organen, in de eerste 
plaats met het Europees Parlement, de Commissie, het Comité van de 
Regio’s, de COSAC en de Raad van Europa, teneinde de democratie in 
Europa te versterken. 
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24. Het feit dat de Europese regionale parlementen dichtbij de burgers staan 
is van onschatbare waarde in de huidige context van de verkiezingen voor 
het Europees Parlement en de onzekerheid over de toekomst van Europa. 
Deze bevoorrechte positie en onze legitimiteit doordat wij de stem hebben 
van een groot deel van de Europese burgers is het voornaamste voordeel 
van de regionale parlementen met wetgevende bevoegdheden welke wij 
ter beschikking stellen van de Europese instellingen en van iedereen die 
werkt aan de opbouw van een van buiten verenigd en sterk en van binnen 
samenhangend en solidair Europa. 

 


