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Comité das Regiões Europeu 

Futuro da Europa: Ousar reforçar a democracia da UE – Criar valor acrescentado da UE 

 

Conclusões 

da 10.ª Conferência do CR sobre a Subsidiariedade, em 11 de novembro de 2022, em Valência, 

Espanha 

 

 Tendo em conta que os cidadãos da UE apelam para o reforço da legitimidade democrática 

europeia e da participação de todos os níveis de governação no processo de decisão da UE;  

 Tendo em conta que os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade estão 

consagrados no artigo 5.º do Tratado da União Europeia (TUE); 

 Tendo em conta as recomendações do Grupo de Trabalho Subsidiariedade, Proporcionalidade 

e «Fazer menos com maior eficiência»1 e o respetivo seguimento; 

 Tendo em conta as propostas da Conferência sobre o Futuro da Europa2: 

 A subsidiariedade ativa e a governação a vários níveis são princípios fundamentais e 

características essenciais do funcionamento e da responsabilização democrática da UE; 

 A utilização sistemática da definição de subsidiariedade acordada por todas as instituições da 

UE pode ajudar a clarificar se as decisões devem ser tomadas a nível europeu, nacional ou 

regional; 

 O mecanismo que permite aos parlamentos nacionais avaliar se as novas propostas legislativas 

a nível europeu não se intrometem nas suas competências jurídicas deve ser revisto, a fim de 

prever a possibilidade de proporem uma iniciativa legislativa ao nível europeu e de ser 

alargado a todos os parlamentos regionais com competências legislativas; 

 O Comité das Regiões Europeu deve ter um papel reforçado na arquitetura institucional quando 

estejam em causa questões com impacto territorial, 

 

o Comité das Regiões Europeu e os representantes eleitos a nível local e regional, reunidos em 

Valência por ocasião da 10.ª Conferência sobre a Subsidiariedade, instam a que se aproveite o 

impulso criado pela Conferência sobre o Futuro da Europa para avançar no sentido de responder às 

expectativas dos cidadãos aderindo ao princípio da subsidiariedade ativa e reforçando o papel dos 

órgãos de poder local e regional no quadro institucional da UE. 

 

Com base na legitimidade política e na experiência dos membros do CR, nomeadamente no tocante à 

aplicação de grande parte da legislação da UE, o CR está empenhado em: 

 

 avaliar as propostas de legislação da UE relativamente ao respeito dos princípios da 

subsidiariedade e da proporcionalidade e ao seu impacto territorial, incluindo a verificação 

rural, através das suas redes e com base na grelha de avaliação da subsidiariedade que elaborou; 

                                                           
1 Relatório do Grupo de Trabalho Subsidiariedade, Proporcionalidade e «Fazer menos com maior eficiência», 10 de julho de 2018. 
2 «Conference on the Future of Europe, Report on the Final Outcome» [Relatório sobre o resultado final da Conferência sobre o 

Futuro da Europa], maio de 2022. 
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 promover o reconhecimento do conceito da subsidiariedade ativa no Programa Legislar Melhor 

da Comissão Europeia, nomeadamente avaliando o valor acrescentado europeu da legislação da 

UE e contribuindo para o reforçar ao longo do seu ciclo de vida de uma perspetiva local e 

regional; 

 coligir informações sobre a aplicação da legislação da UE através da rede RegHub com vista a 

contribuir para a revisão da legislação em vigor; 

 participar ativamente na Plataforma Prontos para o Futuro com três representantes do CR no 

Grupo dos Governos e coordenar a rede RegHub enquanto subgrupo específico da plataforma; 

 contribuir para moldar a agenda da UE e a elaboração das políticas com base no diálogo e 

consulta permanentes dos órgãos de poder local e regional, dos cidadãos e das partes 

interessadas de toda a UE;  

 desenvolver a dimensão local e regional das atividades de prospetiva das instituições europeias, 

a fim de contribuir para respostas europeias adequadas aos desafios futuros. 

 

Este empenho também faz parte do contributo do CR para responder às expectativas dos cidadãos de 

reformas da União Europeia e de uma União Europeia que apresente resultados concretos no terreno. 

 

Para tal, e no contexto dos Tratados em vigor, os participantes salientam a importância de: 

 

 reforçar a cooperação interinstitucional e assegurar o reconhecimento do papel e do contributo 

dos órgãos de poder local e regional para uma futura revisão do Acordo Interinstitucional sobre 

Legislar Melhor, bem como para os acordos de cooperação bilaterais com a Comissão Europeia e 

o Parlamento Europeu. Tal reconhecimento deve incluir a participação do CR nos trílogos sobre a 

legislação da UE com uma dimensão territorial; 

 promover a governação a vários níveis, uma abordagem de base local e o princípio da parceria 

nas políticas da UE, já testados com sucesso no âmbito da política europeia de coesão; 

 integrar igualmente a subsidiariedade ativa em todos os processos de governação pertinentes da 

UE, como o Semestre Europeu; 

 aproveitar a vasta experiência do CR no âmbito da Conferência sobre o Futuro da Europa, 

incluindo os diálogos com os cidadãos a nível local, regional e transfronteiriço, a rede de 

conselheiros locais e regionais e a sua delegação de representantes locais e regionais, a fim de 

contribuir para o trabalho dos painéis de cidadãos que a Comissão pretende criar. 

 

Por último, a longo prazo, no contexto de uma revisão dos Tratados da UE recomendada pela 

Conferência sobre o Futuro da Europa com vista a preparar uma reforma ambiciosa do funcionamento 

da UE, os participantes apelam para: 

 

 a revisão do artigo 5.º, n.º 3, do TUE e dos Protocolos (n.os 1 e 2), conferindo ao CR um papel 

mais ativo na fase ex ante da elaboração de políticas da UE, bem como a revisão do 

mecanismo de alerta precoce, a fim de reforçar e facilitar o contributo dos parlamentos regionais 

com competências legislativas no processo de decisão da UE; 
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 o reforço do papel do CR na arquitetura institucional da UE com uma função legislativa 

vinculativa em políticas territoriais essenciais, a fim de respeitar o papel fundamental dos níveis 

infranacionais de governação na democracia europeia e na elaboração e aplicação da legislação da 

UE. 

 

_____________ 

 


