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Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao workshop da CALRE.

Em primeiro lugar, gostaria de saudar Karl-Heinz Lambertz, Presidente do

Comité  das  Regiões,  cuja  presença  muito  nos  honra,  e  agradeço,  em

especial no contexto de um período tão exigente em termos de agenda

quanto a Semana Europeia das Regiões e Cidades. 

Em segundo lugar, umas palavras aos nossos oradores:

Mercedes Bresso – membro do Parlamento Europeu e antiga presidente

do Comité das Regiões, a primeira mulher presidente do CdR;

Roberto  Ciambetti –  Presidente  do  Conselho  Regional  de  Veneto  e

coordenador do grupo de trabalho da CALRE sobre Política de Coesão

A  vossa  presença  tanto  prestigia  este  evento.  Obrigada  por  terem

aceitado o nosso convite e pelo seu contributo para o debate.

Saúdo,  ainda, o  moderador  da  nossa  sessão,  Rodrigo  Oliveira,  antigo

membro  do  Governo  Regional  dos  Açores  responsável  pelos  assuntos

europeus e cooperação regional e, também, antigo membro do Comité

das Regiões. 

Minhas senhoras e meus senhores, 

No contexto atual,  de todos conhecido,  das discussões das perspetivas

financeiras e políticas sectoriais da União Europeia para após 2020 e, não

menos importante, numa conjuntura de novos desafios que se colocam à
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Europa nas mais  variadas dimensões (política,  económica e social),  por

força, também, de mudanças que ocorrem a nível global, foi intenção da

CALRE  organizar  um  workshop  centrado,  por  um  lado,  na  política  de

coesão e, por outro, no papel dos parlamentos regionais. 

Como contributo para este processo de negociações que agora decorre,

pretendemos, aqui, salientar, em primeiro lugar, as boas-práticas levadas

a cabo nas regiões europeias, apresentando, para tal, os resultados da sua

governação,  em  especial  das  regiões  dotadas  de  substanciais  poderes

políticos e legislativos de atuação. 

 Têm, essas mesmas regiões,  resultados positivos para apresentar

como  modelo  e  exemplo  na  promoção  da  convergência  e

solidariedade entre todo o território da União Europeia?

 Em  que  medida  os  parlamentos  regionais  da  UE  com  poderes

legislativos  têm  um  papel  reforçado  (e  uma  responsabilidade

acrescida,  de  igual  modo)  na  implementação  de  políticas-chave

europeias como a política de coesão?

 E,  para  o  futuro  próximo,  que  papel  deverão  os  Parlamentos

Regionais,  em geral,  assumir  na preparação e  implementação da

política de coesão entre 2021 e 2027? 

 Que lições nos trazem as experiências colhidas do atual período de

programação,  em  especial,  relativamente  à  monitorização  dos

programas operacionais regionais?

 Finalmente, neste contexto, entre outras questões, serão as normas

constantes da proposta de  Common Provisions Regulation  para a

parceria  e  governação  multinível  adequadas  e  suficientes  para

assegurar  o  envolvimento  de  todos  os  atores  relevantes  a  nível

regional?
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Estas assumem-se como algumas das questões que acreditamos que serão

respondidas ao longo do nosso workshop.

Caros Amigos,

Neste debate, a CALRE entende que as regiões com poderes legislativos

assumem, em si mesmas, uma relevância particular, na medida em que,

tendo  órgãos  políticos  de  governo  próprio,  participam  ativamente  na

concretização  e  aplicação  das  normas  e  políticas  nos  seus  territórios,

tenham elas origem regional, nacional ou europeia.

Esta particular relevância na implementação das políticas europeias em

especial, que decorre dos poderes políticos institucionais dos membros da

CALRE, é – na nossa opinião - indissociável da maior responsabilidade que

impende sobre estas regiões de demonstrar que o projeto europeu está a

ser  bem  implementado  nessas  regiões,  com  o  contributo  e  a  parceria

indispensável dos órgãos de governo regionais. 

É precisamente o que pretendemos com este workshop.

Ou seja, é objetivo principal deste evento salientar o valor-acrescentado

da descentralização, do regionalismo e da governação multinível para o

projeto europeu e a sua unidade, salientando a função dos parlamentos

regionais, muito em especial, daqueles que detêm poderes legislativos, na

construção  de  uma  Europa  verdadeiramente  solidaria,  que  invista  em

todos os seus territórios e que proporcione iguais oportunidades a todos

os seus cidadãos, independentemente do local onde residem.

Obrigado uma vez mais pela vossa presença.
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