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RESUMO 

 

 

 

A consagração da União Européia no principal bloco econômico regional permitiu que essa 
instituição caminhasse para as próximas etapas do processo de integração, ultrapassando a 
fase econômica, atingindo um nível maior de complexidade e atuação tanto no âmbito político 
como no social, transformando os cidadãos dos seus países membros em uma sociedade 
submetida às normas de caráter supranacional. Esta pesquisa possui seu foco no nível social 
europeu, buscando refletir acerca da estrutura democrática da UE. Primeiramente foram 
tratados os conceitos de democracia e accountability, para posteriormente adentrar na questão 
da estrutura, funcionamento e democracia na UE, tomando como palco de análise o Comitê 
das Regiões, órgão consultivo dessa instituição que possui o papel de porta-voz das unidades 
subnacionais. Para analisar mais especificamente o papel do Comitê das Regiões, foi feito um 
estudo dos seus Relatórios de Impacto Anuais, no período de 2000 a 2004, bem como os seus 
pareceres emitidos nesse igual período e documentos julgados relevantes, com o objetivo final 
de analisar a atuação desse órgão frente às responsabilidades a ele destinadas nos Tratados 
europeus. A partir da análise realizada por esta obra, pode-se concluir que apesar de ser um 
dos responsáveis pela manutenção da democracia na União Européia, o Comitê das Regiões 
possui sua atuação extremamente limitada por conta de seu caráter consultivo. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The consecration of the European Union in the main regional economic block has created the 
context for it to move towards the subsequent stages of the integration process, completing the 
economic phase, reaching a higher level of complexity and operations in as much the political 
scope as in the social, transforming the citizens of its member states into a society regulated 
by the norms of a supranational character. The focus of this research is at the European social 
level, aiming to reflect on the democratic structure of the EU. Firstly, democratic concepts 
and accountability are dealt with, for the later discussion on issues of structure, operations and 
democracy in the EU, taking the Committee of the Regions as the context analysis - the 
institution’s consultative body that acts as spokes person to the sub-national units. To analyze 
the Committee of Regions role more specifically, a study of its Annual Impact Reports was 
undertaken from 2000 - 2004, as well as reports and relevant documents emitted over the 
same period in order to analyze the agency’s performance related to the responsibilities it has 
under EU agreements. From the analysis carried out in this research, it can be concluded that 
despite being one of the agents responsible for maintaining democracy in the European 
Union, the Committee of the Regions has limited operations due to its extremely limited 
democratic character. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 Nas últimas décadas o cenário internacional tem passado por considerável 

transformação especialmente no que diz respeito à formação de blocos regionais, e à 

conseqüente interdependência entre seus países membros. Vários são os níveis de integração 

regional existentes hoje, mas a União Européia é sem dúvida o mais avançado e o mais 

promissor de todos, servindo de certa maneira como referência para os demais, reunindo 

quase todos os países da Europa Ocidental, englobando em torno de 370 milhões de 

consumidores. (D´ARCY: 2002, 11).  

 Toda integração corresponde a um processo de acordos políticos entre governos que 

visa reduzir, total ou parcialmente, barreiras tarifárias, aduaneiras ou qualquer outro obstáculo 

para o comércio mútuo. Contudo, diferentes graus ou estágios de complexidade podem ser 

alcançados no decorrer desse processo, de acordo com as condições e interesses dos Estados 

em negociação. (TOSTES, 2004). 

 A União Européia continua aos poucos evoluindo para uma organização supranacional 

localizada numa fase de integração bem avançada. Na realidade, esse bloco regional foi além 

das etapas de integração anteriormente previstas pelos teóricos do integracionismo, onde o seu 

fim consistia na etapa do mercado comum, criando atualmente um sistema jurídico 

supraconstitucional. Isto a caracteriza como uma união política e não mais como um regime 

internacional ou apenas um bloco econômico. 

As suas instituições já trazem em si, desde a criação, essa característica de 

supranacionalidade. Neste caso, pode-se falar de supranacionalidade em dois sentidos: tanto 

para manifestar que uma instituição não depende dos Estados nacionais para tomar uma 

decisão, como por exemplo, o Tribunal de Justiça Europeu, quanto para dizer que, no 

processo decisório, decisões podem ser tomadas por maioria, portanto contra a vontade de 

determinados Estados-membros. (D´ARCY, 2002:47-48). 

A União Européia tenta cristalizar, a partir da segunda metade do século XX, 
esforços pioneiros no sentido de se reapropriar da utopia transnacionalista que 
marca a história das relações internacionais. Com as mentes ainda profundamente 
impregnadas pelos horrores da Segunda Guerra Mundial, divisando num horizonte 
próximo a ameaça da Guerra Fria e desejando estabelecer meios que possam 
impedir a eclosão de novo conflito bélico, os tomadores de decisão da Europa 
Ocidental se resignam a conceber um processo institucional de integração regional 
calcado num exercício de soberania dividida. (MEDEIROS, 2003). 
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 Para atingir o nível de integração atual, os Estados Membros tiveram que adaptar 

algumas de suas políticas, transferindo parte de suas soberanias para instituições que 

trabalhassem com o objetivo de interesses comuns. Ou seja, criou-se um sistema institucional 

complexo, que trabalha dentro de um equilíbrio entre as transferências necessárias de 

soberania para instituições supranacionais e a conservação de poder pelos Estados nacionais. 

Um bom exemplo é o caso da política monetária, que para incorporação de uma moeda 

comum, foi necessário a criação de um Banco Central Europeu, além da coordenação das 

políticas macroeconômicas dos Estados. O que se entende é que isso não pôde ser realizado 

sem a transferência da competência jurídica e da capacidade política de regular o mercado 

interno, a fim de conduzir as políticas comuns para as instituições específicas. (D´ARCY, 

2002: 14). 

A estrutura da União Européia está dividida em cinco instituições, tendo cada uma 

delas uma função determinada. São elas: o Parlamento, o Conselho, a Comissão, o Tribunal 

de Justiça e o Tribunal de Contas.1 

O Parlamento Europeu possui como uma das principais características o fato de ser 

eleito pela população dos Estados-membros, podendo ser por isso considerado a vontade 

democrática dos cidadãos da União. Ele possui três funções especiais, a saber: divide o poder 

legislativo com o Conselho, nas situações previstas, garantindo a legitimidade democrática da 

legislação européia; tem poderes para aprovar ou rejeitar as nomeações dos membros da 

Comissão, possuindo também o direito de adotar uma moção de censura na Comissão; 

partilha também com o Conselho a autoridade sobre o orçamento da União.  

 O Conselho da União Européia é o seu principal órgão de tomada de decisões. 

Representa os Estados-membros, tem a função de coordenar as políticas econômicas gerais 

desses países, celebrar acordos internacionais, aprovar o orçamento da UE, coordenar a 

cooperação entre os tribunais e as forças policiais nacionais dos Estados-membros em matéria 

penal, além de ser dotado de poder legislativo. Vale dizer que, nessa última tarefa, em regra 

geral, o Conselho só atua sob proposta da Comissão. 

A Comissão Européia é a instituição politicamente independente que representa e 

salvaguarda os interesses da União Européia no seu todo. Ela é a força impulsionadora do 

sistema institucional: propõe legislação, políticas e programas de ação e é responsável pela 

execução das decisões do Parlamento e do Conselho. Representando o órgão executivo, tem o 

papel de garantir a aplicação dos Tratados Comunitários, formulando recomendações e 

                                                 
1 Disponível em http://europa.eu.int/institutions/ index_pt.htm. Acesso em: 26/04/2006. 
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pareceres sobre as matérias neles tratadas. A Comissão participa de todas as sessões do 

Parlamento, durante as quais tem o dever de explicar e justificar as políticas que adota.  

O Tribunal de Justiça garante a observância da ordem jurídica comunitária. Consiste 

em assegurar que a legislação seja idêntica para todas as partes e em todas as circunstâncias. 

Possui competência para se pronunciar acerca dos litígios entre os Estados membros, as 

instituições da UE, bem como as pessoas singulares e coletivas. Ele é composto por um juiz 

de cada Estado membro, por forma a que todos os sistemas jurídicos dos países componentes 

da União estejam representados. 

O Tribunal de Contas, por sua vez, controla rigorosamente a gestão do orçamento da 

União Européia. Em outras palavras, examina a legalidade e a regularidade das despesas e 

receitas, a fim de garantir uma gestão financeira adequada. 

Estas instituições são auxiliadas por cinco outros órgãos de extrema importância: o 

Comitê Econômico e Social Europeu, que tem como função emitir pareceres defendendo os 

seus interesses na discussão das políticas com a Comissão, o Conselho e o Parlamento 

Europeu acerca de questões econômicas e sociais; o Comitê das Regiões, órgão consultivo 

composto por representantes dos poderes locais e regionais da Europa; o Banco Central 

Europeu, responsável pela política econômica e a gestão do euro; o Procurador Europeu, que 

cuida das queixas dos cidadãos acerca das deficiências na administração de qualquer 

instituição ou órgão da União Européia; e o Banco Europeu de Investimento, contribuindo 

para a realização dos objetivos da UE, financiando projetos de investimento2. Afora essas 

instituições e órgãos, o sistema é complementado por inúmeras outras agências3. 

Nessa pesquisa confere-se maior ênfase ao Comitê das Regiões (CdR), considerado 

pelo presente trabalho como sendo o órgão responsável, juntamente com o Parlamento e o 

Comitê Econômico e Social, pelo controle democrático mais próximo dos cidadãos comuns, 

por focar-se especialmente no processo de integração regional nas unidades subnacionais da 

                                                 
2 Disponível em http://europa.eu.int/abc/index_pt.htm Acesso em: 26/04/2006. 
3 Várias agências especializadas e descentralizadas da União Européias foram geradas com o intuito de apoiar os 
Estados-Membros e os seus cidadãos. Tais agências constituem uma resposta à vontade de descentralização 
geográfica e à necessidade de fazer face a novas funções de caráter jurídico, técnico e/ou científico. As agências 
da UE estão agrupadas em quatro categorias distintas: a) agências comunitárias (trata-se de organismos de 
direito público europeu, distintos das instituições comunitárias, e que dispõem de personalidade jurídica própria. 
São criadas por um ato de direito derivado para realizar uma tarefa muito concreta de caráter técnico, científico 
ou de gestão no quadro do primeiro pilar da União Européia); b) agências de política externa e de segurança 
comum (Estas foram criadas para exercer tarefas muito concretas de âmbito técnico, científico ou de gestão no 
quadro da política externa e de segurança comum (PESC), que constitui o segundo pilar da EU); c) agências de 
cooperação policial e judiciária em matéria penal (Foi criado um outro grupo de agências para ajudar os 
Estados-Membros a cooperarem na luta contra a criminalidade organizada internacional. Esta cooperação em 
matéria penal constitui o terceiro pilar da EU); d) agências executivas (Estas agências, que são criadas por um 
determinado período de tempo, devem estar localizadas na sede da Comissão Européia). Fonte: 
http://europa.eu/agencies/index_pt.htm Acesso em: 11/10/2006. 
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União, permitindo que a sociedade civil também possa ter uma palavra a dizer no 

desenvolvimento dos diplomas comunitários.  

O Tratado da União Européia traz em seu preâmbulo o objetivo de enfatizar o caráter 

democrático das suas instituições, através de um quadro institucional único. Este quesito pode 

ser observado no seu artigo 1°: 

 
Pelo presente Tratado, as Altas Partes Contratantes instituem entre si uma União 
Européia, adiante designada por “União”. O presente Tratado assinala uma nova 
etapa no processo de criação de uma união cada vez mais estreita entre povos da 
Europa, em que as decisões serão tomadas ao nível mais próximo possível dos 
cidadãos. A União funda-se nas Comunidades Européias, completadas pelas 
políticas e formas de cooperação instituídas pelo presente Tratado. A União tem por 
missão organizar de forma coerente e solidária as relações entre os Estados-
membros e entre os respectivos povos.4 
 

Esse texto exprime a intencionalidade democrática que deve estar sempre presente, 

inspirando as decisões adotadas pela União Européia. Vale ressaltar que uma organização 

democrática tem o dever de assegurar o pluralismo, isto é, a representatividade das várias 

correntes de opinião, para que possa ser firmada a justiça comunitária. E este é o papel 

fundamental do Comitê das Regiões: trazer para conhecimento dos altos poderes da União os 

interesses da sociedade civil dos países membros, por meio das unidades subnacionais. 

O que se pretende analisar nessa pesquisa é a tarefa do CdR em assegurar aos seus 

cidadãos a participação no processo de integração regional, já que aproximadamente três 

quartos da legislação da União Européia é aplicada em nível local e regional.5  

Dessa forma, esse órgão funciona como o porta-voz das unidades subnacionais, 

devendo sempre ser consultado quando são feitas novas propostas dentro dos seus domínios 

de responsabilidades, que são: coesão econômica e social, redes de infraestruturas 

transeuropéias, saúde, educação, cultura, política de emprego, política social, ambiente, 

formação profissional e transportes. Quando se tratar de questões que vão além desses 

domínios, ele ainda poderá ser consultado pelas instituições responsáveis, podendo, também, 

emitir pareceres por sua própria iniciativa, sendo então passível de submeter assunto à agenda 

da União. 

Até Maastricht, a representação na União Européia exprimia-se exclusivamente 
pela via dos Estados nacionais (Conselho de Ministros) e da população (a partir da 
eleição direta do Parlamento Europeu em 1979). O Conselho Econômico e Social 
(CES), de caráter consultivo, foi criado para representar os interesses dos atores 
sociais e econômicos.  A partir de Maastricht, incorpora-se a representação oficial, 
também com caráter consultivo, dos interesses sub-nacionais, regionais ou locais no 
Comitê das Regiões (CdR). O Tratado de Amsterdã ampliou as competências do 

                                                 
4 Tratado da União Européia. 
5 Disponível em : www.cor.eu.int/pt/press/press_04_04039.html Acesso em: 10/07/2006. 
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Comitê abrindo caminho para a consolidação do seu objetivo principal: "cuidar da 
coesão econômica e social das Regiões da Europa". Junto à Comissão, o Comitê 
cuida da importante tarefa de alocar os Fundos Estruturais que representaram um 
terço dos investimentos europeus no período 1994-1999. (STUART:2002, 12) 

 

Assim sendo, o CdR, dependendo do assunto em questão, deve ser consultado, para 

que possa emitir diretivas a respeito de questões como saúde, cultura, educação, transportes, 

dentre outros anteriormente citados. Ele possui papel primordial na criação de uma relação 

mais estreita entre os povos da Europa, a fim de que as decisões provenientes das entidades 

superiores sejam tomadas de maneira mais participativa e conseqüentemente democrática.  

A União tenta estabelecer contato direto com as coletividades locais, sejam os 
municípios sejam as administrações de nível intermediário, cujas organizações e 
atribuições variam de um país para outro. (...) Essa relação foi formalizada pela 
criação do Comitê das Regiões. (D´ARCY. 2002, p.65). 
 

 Por outro lado, por não se tratar de uma instituição da União Européia, mas apenas de 

um órgão consultivo, o Comitê das Regiões acaba tendo dificuldades na execução dos seus 

objetivos. E essa falta de autonomia acaba contrariando o princípio da subsidiariedade 

instituído no Tratado da União Européia. Este princípio será devidamente tratado ao longo 

dessa obra, podendo ser dito, antecipadamente, que ele defende que as decisões devem ser 

tomadas pelas autoridades públicas que se encontram mais perto dos cidadãos. 

Foi possível perceber a fraqueza do Comitê no marco das instituições européias e a 
polêmica que gera a possibilidade da sua disputa por maior relevância no processo 
decisório ou ainda, da sua constituição em outro poder legislativo formado pelas 
autoridades locais, eleitas diretamente pela população. A percepção generalizada é 
que, dado seu caráter consultivo, não há uma influência real das regiões no 
processo decisório da União. O Comitê das Regiões, depois de cinco anos de 
implementação, é visto como instituição embrionária que ensaia o início da 
“participação das regiões” na UE. (STUART, 2002:15) 
 

 De acordo com o Comitê6, o Protocolo sobre Subsidiariedade7 do Tratado da União 

Européia define de forma mais precisa esse princípio, assegurando que a intervenção 

comunitária só se põe justificada quando as ações aos níveis mais próximos do cidadão não 

produzem resultados satisfatórios enquanto a União está em melhores condições de encontrar 

soluções para o problema em questão.  

 Na passagem da Comunidade à União, o Tratado de Maastricht e o Tratado de 

Amsterdã abriram novas perspectivas temáticas relacionadas com a questão da legitimidade 

do processo de integração e a busca de caminhos para a democratização e a aproximação da 

UE aos cidadãos. O debate sobre a "vocação federal" mostrou os diferentes projetos que se 

                                                 
6 Estará também sendo utilizanda apenas a terminologia “Comitê” em determinados contextos para referir-se ao 
Comitê das Regiões. 
7 Documento em anexo. 
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escondem detrás da retórica federalista, seguindo tradições e sistemas políticos diversos, a 

começar pelos parceiros Alemanha e França. O princípio de subsidiariedade foi formulado 

para ajudar a resolver as questões de competência dos diferentes poderes, diante do quadro de 

complexidade e diversidade que apresenta a Europa hoje, o qual, com certeza, tenderá a se 

aprofundar no processo de incorporação dos novos estados. (STUART, 2002).   

O CdR entende que este princípio implica que autoridades públicas não devem agir 
quando essa ação possa ser realizada adequada e efetivamente pelos cidadãos. 
Objetivos apontados: legitimidade democrática, transparência e eficiência. No 
cerne está a defesa da autonomia dos Estados e das entidades locais. (STUART. 
2002, p.11). 

 

Desta maneira, o Protocolo acima citado trouxe modificações desejadas pelos 

representantes das regiões e municípios, porém, não houve muita preocupação em relação às 

propostas de alteração referentes à autonomia local, que não foram incluídas no Tratado. Ou 

seja, não houve variação substancial acerca dos poderes do Comitê das Regiões, mesmo sendo 

esse um órgão que exerce importância fundamental no processo de democratização da União 

Européia, pois a sua proposta de atuação apóia firmemente o conceito de cidadania na Europa, 

mostrando-se empenhado na fiscalização e controle8 dos princípios básicos da democracia em 

todos os níveis de governo.  

A delegação de autoridade para os cidadãos tem o potencial de expandir 
accountability no nível local à medida que estes contribuem para as decisões sobre 
formulação de políticas públicas e trabalham no interior de comitês de 
monitoramento, que constituem terceiras-partes na relação entre Estado e 
sociedade. (WAMPLER:2004, 34). 
 

Também não fica claramente definido nesse Protocolo em que circunstâncias não pode 

o Estado-membro resolver o problema com os seus próprios meios e recursos. Ou seja, como 

será definido o objeto a ser tratado exclusivamente pela União ou pelos órgãos representados 

diretamente pelos cidadãos. 

Dentro de todo esse contexto, o problema que deve ser percebido é justamente a falha 

institucional da UE no que se refere à democracia dentro de uma perspectiva mais próxima do 

cidadão. Com a sua mudança de ente cooperativo para ente integrativo, claramente se deu a 

ampliação da interferência dos poderes da União numa esfera mais íntima da sociedade civil, 

ou seja, as relações com a UE ultrapassaram os limites nos Estados-membros, passando 

também a envolver diretamente o povo europeu. Diante desse fator, é de suma importância 

que se observe a questão da soberania, não apenas no âmbito dos altos poderes dos Estados-

membros, mas principalmente a soberania dos povos. As instituições devem estar mais 

                                                 
8 Esta idéia de fiscalização e controle remete automaticamente ao conceito de accountability. 
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próximas dos cidadãos, agindo de forma mais clara e acessível, devendo para isso ser exigido 

cada vez mais o controle democrático por parte da população. 

É bem verdade que a discussão sobre a legitimidade democrática da União Européia 

está constantemente sendo motivo de debate na arena internacional. Porém, não existe um 

consenso a respeito deste assunto. Moravcsik aparece como um dos defensores desse tema, 

com o seu argumento de que o déficit democrático da UE deve ser tratado de outra forma, ou 

seja, para ele, existe sim legitimidade nesta organização. A sua posição é a de que quando 

julgado pelas práticas da existência de estados membros e no contexto de um sistema multi-

level, há pouca evidência que a União Européia sofre de um déficit democrático fundamental.  

De acordo com a sua visão,  

Its institutions are tightly constrained by constitutional checks and balances: narrow 
mandates, fiscal limits, super-majoritarian and concurrent voting requirements and 
separation of powers. There is little evidence that the EU impacts an unjustifiable 
neo-liberal bias on EU policy. The apparently disproportionate insulation of EU 
institutions reflects the subset of functions they perform – central banking, 
constitutional adjudication, civil prosecution, economic diplomacy and technical 
administration – which are matters of low electoral salience commonly delegated in 
national systems, for normatively justifiable reasons. Efforts to expand participation 
in the EU, even if successful, are thus unlikely to greatly expand meaningful 
deliberation. On balance, the EU redresses rather than creates biases in political 
representation, deliberation and output. (MORAVCSIK, 2002: 603) 
 

 Por meio da evolução das teorias democráticas, a representação política emerge como 

uma das formas mais conceituadas de se estabelecer a participação da população, através do 

controle democrático. E o processo de accountability é consideravelmente reconhecido como 

um processo de controle dos atos político-representativos.  

O termo “accountability” é utilizado não simplesmente para referir-se ao ato de 

prestação de contas por parte das autoridades públicas, mas também engloba as reivindicações 

decorrentes dos cidadãos quando julgarem que a atividade estatal encontra-se deficiente em 

determinado aspecto. O exercício da cidadania apresenta-se, então, como uma maneira de 

intimar o administrador público a agir conforme os interesses dos seus representados, além de 

fornecer informações claras de seus atos, de forma acessível à população. Assim, a 

accountability pode ser garantida pelo controle e manifestação dos cidadãos articulados em 

seus contextos sociais. 

A noção de accountability não se perfaz como algo isolado e sim inserida em um 
contexto de cidadania participativa. O Estado representa um mecanismo para 
resguardar as estruturas de um país. Os atores sociais, por sua vez, informados das 
políticas públicas, se organizam em sua conjuntura sócio-econômica para criticá-las 
e avaliá-las, exigindo o cumprimento dos seus direitos e a obediência dos gestores 
públicos aos ditames legais e morais. (BANDEIRA: 2005, 06). 
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Atualmente esse tema ultrapassou os limites dos Estados nacionais, estando presente 

no debate acerca da sua existência e funcionamento além fronteiras. No caso específico desse 

trabalho, o objetivo consiste em a estudar a accountability dentro dos limites da União 

Européia, tentando perceber a importância do controle institucional pela sociedade civil, 

permitindo que através da participação política os cidadãos possam garantir os seus interesses. 

Desta maneira, a observância do conceito e das formas efetivas de funcionamento da 

accountability é fundamental para a constituição de uma instituição democraticamente aceita 

e, portanto, legítima. Torna-se então primordial que se fale da existência ou da ausência desse 

processo de controle democrático em entidades supranacionais, tais como a União Européia. 

Deve-se pretender um mecanismo que possa tornar eficaz, viável e clara a relação recíproca 

entre representante e representado. 

Nessa pesquisa tentou-se demonstrar a existência de um efetivo déficit democrático na 

União Européia, ao que se refere diretamente à sua legitimidade. Vale dizer que tem-se 

consciência do sucesso de funcionamento e formação estrutural desta organização. O que se 

busca esclarecer é que apesar da sua política de incorporação e transformação de todos os 

cidadãos nacionais dos estados membros em cidadãos europeus, as políticas da União, em 

alguns aspectos, tornam-se mais acessíveis aos países membros propriamente ditos, ou seja, 

os altos cargos de governo, como por exemplo, os chefes de Estado, chefes de Governo e 

Ministros, do que a sociedade civil. Para isso, tentou-se compreender a que nível estão sendo 

tratadas as atividades do Comitê das Regiões. É nesse ponto que a pesquisa objetiva trabalhar 

a existência ou não de legitimidade democrática. 

O presente trabalho divide-se em quatro capítulos que antecedem a conclusão. 

Inicialmente, logo após a introdução, no primeiro capítulo, “Democracia, Representação e 

Accountability”, busca-se especificar os conceitos básicos necessários à compreensão dessa 

pesquisa. Assim, será determinado brevemente o conceito de democracia na visão de autores 

consagrados no assunto, bem como o que seria legitimidade e como essa encontra-se 

representada. Dentro desse contexto, foi feita uma sucinta análise do sistema representativo de 

governo na contemporaneidade, e a questão do processo de accountability nas democracias 

modernas. Mais especificamente, o objetivo desse trabalho é fazer uma reflexão acerca do 

conceito de accountability como monitoração da atividade dos governantes pela sociedade 

civil. Para isso, serão discutidas algumas das principais derivações do tema, atualmente 

presentes nas principais agendas políticas, ou seja, a accountability horizontal e a vertical, 

levantando também alguns entraves encontrados para seu funcionamento. 
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 No capítulo seguinte, “União Européia”, é tratada a questão da estrutura e 

funcionamento da UE, uma vez que é de fundamental importância a explanação de como 

trabalha essa instituição, para que possa ser compreendido o impacto causado na questão da 

legitimidade democrática de suas instituições. Para melhores esclarecimentos, esse mesmo 

capítulo trata especificamente da democracia na União Européia, onde é demonstrado 

principalmente como está sendo abordada a questão dessa temática em alguns dos principais 

documentos da União, além da visão dos teóricos escolhidos nesse trabalho. 

 Os capítulos posteriores referem-se ao órgão escolhido como estudo de caso. 

Primeiramente, no capítulo “Comitê das Regiões”, é tratada a parte funcional e organizacional 

do CdR. Aborda-se toda estrutura desse órgão consultivo europeu, ressaltando também a sua 

previsão e competência nos principais Tratados da União. Percebe-se que de forma bastante 

clara são atribuídas ao Comitê das Regiões inúmeras responsabilidades às questões referentes 

às unidades subnacionais, mais especificamente aos interesses da sociedade civil, entretanto a 

sua competência depara-se com algumas limitações. 

 Para tentar comprovar a tese levantada na pesquisa, foi feito um estudo do 

comportamento do Comitê das Regiões no período de 2000 a 2004, que está tratado no último 

capítulo, intitulado “Do Estudo de Caso”, tomando como base analítica os Relatórios de 

Impacto Anual elaborados por esse órgão, além da tabela pareceres emitidos durante esse 

período de tempo. Todo material de análise foi fornecido pelo departamento da União 

Européia responsável pela transparência dos documentos da mesma, o que em nosso caso foi 

o “Serviço de Arquivos, Correspondência Oficial e Transparência do Comitê das Regiões”. 

 O que se pretende nesse estudo é refletir sobre o processo de formação democrática da 

União Européia nas unidades subnacionais, tomando como palco de análise o papel do 

Comitê das Regiões. A conclusão que se obteve é que o CdR evoluiu bastante na sua atuação 

dentro da UE, sendo uma ferramenta essencial nesse processo de integração. Porém, a sua 

competência ainda não foi ampliada, apesar de terem havido oportunidades para que as 

instituições reconhecessem legalmente essa deficiência9. De maneira mais clara, pode-se 

afirmar que o CdR necessita adquirir poder decisório para finalmente atuar de acordo com os 

princípios estabelecidos nos Tratados, pois o seu caráter meramente consultivo acaba por 

restringir a sua atuação como defensor e porta-voz dos interesses das unidades locais e 

regionais da União Européia. 

 

                                                 
9 Como é o caso da evolução dos Tratados, onde houveram diversas modificações com vistas a modificar a 
União Européia para melhor sobreviver às etapas e momentos do processo de integração. 
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2 DEMOCRACIA, REPRESENTAÇÃO E ACCOUNTABILITY 

 
 

 

2.1 Conceito de Democracia 

 

 

O termo democracia tem origem na palavra grega “demos” que significa povo. Nas 

democracias o povo é o detentor do poder soberano sobre o poder legislativo e o executivo. 

Apesar de haver diferenças entre as várias democracias, alguns princípios e práticas lhes são 

peculiares, permitindo distinguir o governo democrático de outras formas de governo. De uma 

maneira sucinta, pode-se dizer que a democracia é percebida como contraposta a todas as 

formas de governo autocrático.  

MELLO (2001) afirma que independentemente da desarmonia existente acerca do 

conceito de democracia, pode-se ter em conta que esse termo vincula-se a um sistema político 

instituído dentro de princípios formadores da liberdade e igualdade de todos e provido do 

propósito de garantir que a condução da vida social seja feita com decisões em conformidade 

com tais valores, tomadas pelo conjunto de seus membros, diretamente ou por intermédio de 

seus representantes livremente eleitos pelos cidadãos, os quais são tidos como verdadeiros 

detentores da soberania. Diante disso, o Estado democrático é aquele que se estrutura em 

instituições compostas de mecanismos dispostos a atingir tais objetivos. 

BOBBIO (1999) disserta que existem três grandes tradições no pensamento político 

democrático, que seriam no caso a teoria clássica, a medieval e a moderna. A primeira teoria, 

mais conhecida como teoria aristotélica, afirma a existência de três formas de governo, onde a 

democracia aparece como sendo o “governo do povo”, de todos os cidadãos, isto é, de todos 

aqueles que gozam do direito de cidadania, distinguindo-se por sua vez da monarquia, como 

“governo de um só”, e da aristocracia, caracterizada como “governo de poucos”. A segunda 

teoria possui origem romana, encontrando apoio na soberania popular, onde existe a idéia de 

que “há uma contraposição de uma concepção ascendente a uma concepção descendente da 

soberania”, conforme o poder supremo resulta do povo, tornando-se representativo, ou deriva 

do príncipe, sendo transmitido por delegação do superior para o inferior. Por fim, a teoria 

moderna, sendo principalmente representada por Maquiavel, nasceu com o Estado moderno 

na forma das grandes monarquias. De acordo com essa teoria, as formas históricas de governo 

são basicamente a monarquia e a república, “e a antiga democracia nada mais é do que uma 
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forma de república, onde se origina o intercâmbio característico do período pré-revolucionário 

entre idéias democráticos e ideais republicanos”. 

Em outro momento, tratando-se especificamente do conceito de democracia, BOBBIO 

(2004) afirma que a única maneira de se chegar a um acordo acerca da democracia, entendida 

como contraposta a todas as formas de governo autocrático, é o de considerá-la caracterizada 

por um conjunto de regras (primárias ou fundamentais) que estabelecem quem está autorizado 

a tomar as decisões coletivas e com quais procedimentos. Assim, no seu sentido amplo, a 

democracia é o governo no qual o poder e a responsabilidade cívica são exercidos por todos 

os cidadãos, diretamente ou através dos seus representantes democraticamente eleitos.10 

Todo grupo social está obrigado a tomar decisões vinculatórias para todos os seus 
membros com o objetivo de prover a própria sobrevivência, tanto interna quanto 
externamente. Mas até mesmo as decisões em grupo são tomadas por indivíduos (o 
grupo como tal não decide). Por isto, para que uma decisão tomada por indivíduos 
(um, pouco, muitos, todos) possa ser aceita como decisão coletiva é preciso que 
seja tomada com base em regras (não importa se escritas ou consuetudinárias) que 
estabeleçam quais são os indivíduos autorizados a tomar as decisões vinculatórias 
para todos os membros do grupo, e à base de quais procedimentos. (BOBBIO, 
2004: 31). 

 
De uma maneira mais específica, a democracia invoca um conceito aberto, dinâmico e 

plural, em permanente processo de transformação. No seu sentido mais formal, é possível ser 

dito que esta forma de governo compreende o respeito à legalidade, constituindo o chamado 

governo das leis, caracterizado pela subordinação do poder ao Direito. Esta concepção 

salienta a dimensão política do conceito de democracia, na medida em que acentua a 

legitimidade e o exercício do poder político, avaliando quem governa e como se governa. Por 

outro lado, na acepção material, pode-se sustentar que a democracia não se restringe ao 

primado da legalidade, mas também pressupõe o respeito aos Direitos Humanos. Dessa forma, 

não existe democracia sem o exercício dos direitos e liberdades fundamentais. A democracia 

exige, assim, a igualdade no exercício de direitos civis, políticos, sociais, econômicos e 

culturais.11 

Para TOURAINE (1996), a democracia apresenta-se mais como um processo do que 

como uma idéia. Via de regra, ela está presente todas as vezes que os direitos são afirmados e 

reconhecidos, e sempre que uma situação social é justificada pela busca da liberdade e não 

pela utilidade social ou especificidade de uma experiência. O regime democrático é a forma 

de vida política que proporciona maior liberdade ao maior número de pessoas, protegendo e 

reconhecendo a maior diversidade possível. Posteriormente, nessa obra, estará sendo tratada a 

                                                 
10 Disponível em: www.embaixada-americana.org.br/democracia/what.htm Acesso em: 10/09/2006. 
11Disponível em: http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/flaviapiovesan/piovesan_libglobal.html Acesso em: 
20/10/2006. 
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questão da democracia na União Européia, onde são considerados aspectos democráticos 

envolvendo uma sociedade dotada de uma diversidade mais ampla, uma vez que é composta 

por cidadãos de nacionalidades distintas. 

O Estado democrático é, por assim dizer, um sistema político composto de 
múltiplas dimensões que se desenvolvem em diferentes níveis de profundidade. O 
seu ser é processual. Isto significa que a realidade produzida por um regime 
democrático constitui-se de várias formas de liberdades. A democracia engendra-se 
neste cruzamento de liberdades que, assim, a concretizam (ROSENFIELD, 1989: 
33) 

 
 Nas palavras de CINTRA (2000), a democracia como regime político se caracteriza 

como um agrupamento de instituições, normas, formalismos, rituais e regras do jogo; “enfim, 

cuja efetiva implantação é condição sine qua non para que, diante de um regime político 

empírico, possamos dizer tratar-se, realmente, de uma democracia”. Essas normas, práticas e 

arranjos institucionais traçam os meios, dentre outras questões, de como serão expressos 

politicamente os interesses, e como serão resolvidos, por meios pacíficos, os conflitos entre 

pessoas e grupos, por existirem freqüentemente contradição entre tais interesses. 

 Assim, uma função primordial das instituições e normas consiste em garantir que a 

luta pelo poder seja efetuada de maneira regular, não sendo distorcida em favor de um ou 

outro. Para CINTRA (2000), “os resultados das disputas políticas não podem ser produto de 

um jogo de cartas marcadas”.  

 DAHL (2005) considera que as democracias são pobres aproximações do ideal 

democrático, e por esse motivo sugere que sejam chamadas de poliarquias. Estas seriam 

consideradas formas de regimes relativamente, mas não completamente, democráticos. São, 

na verdade, regimes que foram substancialmente popularizados e liberalizados, sendo também 

caracterizados por serem fortemente inclusivos e amplamente abertos à contestação pública. 

 O autor parte do pressuposto de que um dos pontos essenciais da democracia é a 

contínua responsividade do governo às preferências de seus cidadãos, considerados 

politicamente iguais. E para que um governo possa permanecer responsivo, no que se refere 

às preferências dos cidadãos, é primordial que a estes sejam garantidas oportunidades plenas 

de formular suas preferências, expressar as mesmas a seus concidadãos e ao governo através 

da ação individual e coletiva, e ter suas preferências igualmente consideradas na conduta do 

governo, isto é, consideradas sem discriminação decorrente do conteúdo ou da fonte da 

preferência.  Para DAHL, apesar de não serem suficientes, essas são as três condições 

necessárias à democracia. 
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 DAHL ainda afirma que para essas três oportunidades existirem para um volumoso 

número de pessoas, tal como existentes hoje na maioria dos Estados-nação, as instituições 

devem fornecer, no mínimo, oito garantias, conforme indica o esquema na tabela abaixo. 

 

Para oportunidade de: São necessárias as seguintes garantias institucionais: 
1. Formular preferências 1. Liberdade de formar e aderir a organizações; 

2. Liberdade de expressão; 
3. Direito de voto; 
4. Direito de líderes políticos disputarem apoio; 
5. Fontes alternativas de informação. 

2. Exprimir preferências 1. Liberdade de formar e aderir a organizações; 
2. Liberdade de expressão; 
3. Direito de voto; 
4. Elegibilidade para cargos políticos; 
5. Direito de líderes políticos disputarem apoio; 
6. Fontes alternativas de informação; 
7. Eleições livres e idôneas. 

3. Ter preferências igualmente consideradas na 
conduta do governo 

1. Liberdade de formar e aderir a organizações; 
2. Liberdade de expressão; 
3. Direito de voto; 
4. Elegibilidade para cargos políticos; 
5. Direito de líderes políticos disputarem apoio; 
6. Fontes alternativas de informação; 
7. Eleições livres e idôneas; 
8. Instituições para fazer com que as políticas 
governamentais dependam de eleições e de outras 
manifestações de preferência. 

Quadro 1 
Fonte: DAHL, 2005: p. 27. 
 

Na visão do autor, os regimes variam muito com relação à amplitude com que essas 

oito condições institucionais estão abertamente disponíveis, são publicamente utilizadas e 

inteiramente asseguradas, pelo menos para alguns membros do sistema político que queiram 

contestar a conduta do governo. Dessa maneira, uma escala refletindo essas oito condições 

permite comparar regimes diferentes segundo a amplitude da oposição, da contestação pública 

ou da competição política permissíveis. 

Tanto histórica como contemporaneamente, os regimes variam também na 
proporção da população habilitada a participar, num plano mais ou menos igual, do 
controle e da contestação à conduta do governo. Uma escala refletindo a amplitude 
do direito de participação na contestação pública nos permitiria comparar diferentes 
regimes quanto à sua inclusividade.O direito de voto em eleições livres e idôneas, 
por exemplo, participa das duas dimensões. Quando um regime garante este direito 
a alguns de seus cidadãos, ele caminha para uma maior contestação pública. Mas, 
quanto maior a proporção de cidadãos que desfruta do direito, mais inclusivo é o 
regime.  (DAHL, 2005: 28). 
 

As formas de democracia podem ser divididas em diferentes modelos, tendo como 

base algumas distinções. A diversidade considerada como mais importante pelos estudiosos é 
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exatamente a que envolve a forma pela qual os cidadãos participam das deliberações que 

interessam à coletividade, que podem ser classificadas em direta, indireta (ou representativa) e 

semidireta (ou participativa). Na democracia direta, também chamada como "democracia 

pura", a vontade do povo é expressa por voto direto em cada assunto particular. Os cidadãos 

jamais delegam o seu poder de decisão. As decisões são tomadas em assembléias gerais. Se 

por acaso precisam de um representante, este só recebe os poderes que a assembléia quiser lhe 

dar, os quais podem ser revogados a qualquer momento. Essa democracia pura, em que o 

povo se autogoverna, de fato, só foi praticada na antigüidade, em Atenas e Roma, mesmo 

assim com significativas diferenças em relação ao que se tem atualmente como democracia, 

especialmente em razão das barreiras que a estratificação social impunha a certas classes, 

como a dos escravos. (MACIEL, 1998). 

Na democracia representativa, também conhecida como "democracia indireta", o povo 

expressa sua vontade através da eleição de representantes que possuem a função de tomar 

decisões em nome daqueles que os elegeram. Significa que as deliberações coletivas são 

tomadas não diretamente pelos membros de uma determinada coletividade, mas por cidadãos 

notadamente eleitos para essa finalidade. Este último é o processo mais comum de tomada de 

decisão nos governos democráticos, e por isto é também chamado de mandato político.  

Na democracia representativa, a participação popular é indireta, periódica e formal, 
e se organiza mediante regras que disciplinam as técnicas de escolha dos 
representantes do povo. Todavia, não se trata apenas de uma questão de eleições 
periódicas, em que, por meio do voto, são escolhidas as autoridades 
governamentais. Além de designar um procedimento técnico para a designação de 
pessoas para o exercício de funções governamentais e legislativas, eleição significa 
a expressão de preferência entre alternativas, a realização de um ato formal de 
decisão política. Realmente, nas democracias de partido e sufrágio universal, as 
eleições tendem a ultrapassar a pura função designatória, configurando um 
instrumento por meio do qual o povo manifesta sua aprovação a uma política 
governamental e confere seu consentimento e, por conseqüência, legitimidade às 
autoridades governamentais, participando na formação da vontade do governo e no 
processo político. (MACIEL, 1998: 02). 
 

E, por fim, a democracia semi-direta ou participativa, que é aquela em que se verifica 

a coexistência de mecanismos da democracia representativa com outros da democracia direta 

(referendo, plebiscito, revogação, iniciativa popular e etc.)12. Neste sistema, em algumas 

circunstâncias, o povo é chamado a externar suas vontades de forma direta sobre uma questão 

que lhe é submetida a apreciação. É a consagração do princípio participativo, que vem para 

implementar o modelo representativo, procurando conciliar os dois modelos democráticos, 

                                                 
12 Disponível em: http://www.saocamilo.br/jornalsaocamilo_online/direito_em_pauta.htm Acesso em: 
11/11/2006. 
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servindo como estímulo à cidadania ativa, caracterizada pela participação direta e pessoal dos 

cidadãos na formação dos atos de governo.13 

Nesse presente trabalho, o foco foi principalmente na questão da democracia 

representativa, por se tratar de um modelo real, e que se aplica diretamente no tema abordado. 

 

 

2.2 Sistema Representativo de Governo 

 

 

Nos últimos anos, a construção de reflexões sobre o Estado, que ainda constitui uma 

das formas mais importantes de personificação ou institucionalização do poder, tem sido uma 

tarefa árdua e constante entre os estudiosos e pesquisadores políticos. Mais além da 

preocupação com o Estado, a preocupação com o futuro da democracia tem sido mais 

freqüente, tendo em vista cada vez mais a sua permanente transformação. No presente 

momento, há um processo efetivamente acelerado de perda da identidade nacional com o 

avanço da tecnologia e dos acordos internacionais. Estamos vivendo a era da globalização, 

onde a noção original de Estado, englobando os três pilares território, povo e soberania, acaba 

ficando cada vez menos nítida.  

A formação de blocos econômicos ou políticos acarreta em uma interação entre os 

povos, gerando uma conseqüente integração não apenas econômica, mas também cultural e 

ideológica, o que influencia de forma direta na formação democrática. Dentro desse aspecto 

pode-se tomar como exemplo o caso em estudo, ou seja, a União Européia, que é resultado 

direto da conjugação de vários países com o intuito de garantir não só a prosperidade 

econômica do bloco, mas também os princípios democráticos, que como será posteriormente 

visto, é atualmente uma das principais preocupações da UE. 

 O conceito de democracia atual apresenta-se diferente daqueles da antiguidade e da 

modernidade. Com o desenvolvimento do Estado moderno, a principal novidade seria o 

aparecimento da democracia representativa. Na verdade, a democracia direta estaria cedendo 

seu espaço à democracia indireta, uma vez que, com o aumento dos Estados, tanto no que se 

refere à sua população como também à complexidade institucional, ficou provado que, via de 

regra, a forma de democracia direta tornou-se completamente inviável. Para URBINATI 

(2006), a democracia representativa não é nem aristocrática nem um substituto imperfeito 

                                                 
13 Disponível em: http://www.e-vote.sp13.net/1%201%203%20democracia%20semidireta.htm Acesso em: 
15/11/2006. 
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para a democracia direta, “mas uma maneira de a democracia recriar constantemente a si 

mesma e se aprimorar”. A autora prossegue afirmando que estudiosos das instituições 

políticas possuem um consenso acerca do fato de que os princípios centrais do governo 

representativo foram instituídos no século XVIII com o desígnio de refrear a democracia e 

erguer um governo limitado e, desta forma, responsável. 

 A representação política supõe a existência de uma dualidade constitutiva entre 

representação e representatividade, ou seja, entre representante e representado. Significa dizer 

que, como dito anteriormente, democracias representativas são aquelas nas quais os cidadãos, 

apesar de serem os verdadeiros detentores do poder, são chamados a atos eleitorais regulares, 

onde devem escolhe livremente os seus representantes. O arcabouço institucional de que é 

formado o sistema representativo de governo, por sua vez, tem como um dos seus deveres 

zelar para que esses representantes exerçam as suas funções de acordo com os interesses dos 

cidadãos. 

 Essa forma de governo está presente nos dias atuais não apenas nos Estados nacionais, 

mas também nos blocos econômicos, como pode ser percebido claramente na União Européia. 

Os cidadãos europeus estão oficialmente representados não só pelos seus países, mas também 

pela própria UE, na figura das suas instituições. Existe tanto no âmbito interno como no 

externo a garantia dos interesses dos cidadãos (pelo menos oficialmente). 

 A respeito da representatividade, MANIN (1995) delineia quatro princípios da 

democracia representativa: 1) os representantes são eleitos pelos governados através de 

eleições periódicas; 2) esses representantes conservam uma independência parcial diante das 

preferências dos eleitores, o que quer dizer que aqueles não podem ser obrigados a cumprir 

suas promessas de campanha14 e tampouco receber instruções da população eleitora 

(mandatos imperativos); 3) a opinião pública sobre assuntos políticos pode se manifestar 

independentemente do controle do governo. Nesse ponto o autor explica que a liberdade de 

opinião pública requer dois elementos, que seriam o acesso à informação política (tornar 

públicas as decisões governamentais) e liberdade para expressar opiniões políticas; 4) as 

decisões políticas são tomadas após debates, ou seja, a idéia da representação está incorporada 

à idéia de discussão nas democracias representativas desde o princípio. Nesse caso, a 

assembléia tem papel fundamental, pelo fato de constituir-se em um grupo de representantes e 

não um representante único. 

                                                 
14 Daí a importância do processo de accountability, que será melhor explicado nas próximas páginas. 
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Nas novas poliarquias, o sistema democrático consiste em eleições de credibilidade 

com o objetivo de escolher quem vai governar, sendo esta a função do executivo, não 

importando quem seja eleito. Aquele que está no governo tem a obrigação de buscar o melhor 

para o país da forma que achar melhor. Se caso o eleitorado não se sentir satisfeito com a 

maneira que seu representante agiu no decorrer do seu mandato, poderá votar em outros nas 

próximas eleições. 

 Porém, análises recentes têm posto em dúvida se as eleições funcionam realmente 

como dispositivo para eleitores escolherem os seus governantes de forma correta, ou se estão 

utilizando também esse processo como forma de punir (através da não reeleição) aqueles 

governantes que não exerceram suficientemente o mandato (O’DONNELL, 1998). É bem 

verdade que as reeleições servem também para que governos prestem contas ao eleitorado de 

suas ações passadas. Antecipando o julgamento dos eleitores, os governos procuram escolher 

políticas que, de acordo com o seu julgamento, serão recebidas de modo positivo pelos 

eleitores nas próximas eleições.  

 Em algumas ocasiões, os políticos podem se desviar do mandate em busca de ações 

que possam melhor satisfazer o eleitor. Esta atitude do representante pode ter como 

conseqüência a punição ou recompensa por parte do eleitorado, dependendo se ele foi tido 

como um bom ou mau representante, pois os eleitores podem não gostar de governos que 

traiam suas promessas, mas dificilmente punirão políticos que o colocaram em uma melhor 

situação mesmo desviando-se do mandate. 

 Assim, uma das questões fundamentais a ser analisada é a verdadeira intenção do 

candidato no processo eleitoral, pois, na grande maioria das vezes, o político não está 

pensando na representação, e sim na sua reeleição. Para MANIN, PRZEWORSKI E STOKES 

(1999), o candidato para se eleger precisa oferecer uma plataforma preferida que seja aceita 

pelo eleitor decisivo. Se caso o político não estiver convencido de que a sua plataforma não 

irá satisfazer o eleitor e, temendo que não haja sua reeleição, ele apresentará uma plataforma 

inferior que seja favorita do eleitor. Fica claro, então, que o candidato pode agir ludibriando o 

cidadão, persuadindo-o com propostas manipuladas, visando exclusivamente o voto. O 

representante age então pensando nos resultados que pode obter dentro do sistema de 

accountability eleitoral15.  

 Apesar das eleições serem um elemento essencial do governo representativo, este 

instrumento não garante que o governo irá agir de forma representativa. Para PRZEWORSKI 

                                                 
15 A accountability eleitoral será posteriormente abordada no presente trabalho. 
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E CHEIBUB (1997) ao se analisar governos representativos, deve-se perceber que os 

governantes com mau desempenho possuem maiores chances de serem removidos dos seus 

postos. Segundo esses autores, as eleições não são mecanismos para induzir a representação. 

Isto também significa dizer que a permanência dos chefes de governo nos regimes 

democráticos não depende de condições econômicas. A reeleição está diretamente relacionada 

com a opinião pública. Assim, a accountability vertical16 possui grande importância, pois é a 

forma que os cidadãos possuem para melhor cobrar do governo, uma vez que o controle dos 

cidadãos sobre a burocracia é indireto. Isto ocorre pelo fato de que, como fora dito 

anteriormente, as instituições democráticas não possuem mecanismos que permitam aos 

cidadãos sancionar diretamente as ações dos burocratas (PRZEWORSKI, MANIN E 

STOKES, 1999. p. 20). 

 Diante das deficiências encontradas pelo eleitorado para monitorar e até mesmo prever 

a confiabilidade do político em realizar as metas da plataforma apresentada na campanha 

eleitoral, resta apenas a consciência desses eleitores em exigir instrumentos que possam lhes 

garantir pelo menos um voto consciente. Um desses instrumentos necessários para uma 

votação coerente é o acesso a informações. Esse é um dos itens que deve ser cobrado das 

instituições democráticas. 

Os representantes políticos propendem a concentrar informações com o escopo, em 
muitos casos, de manter hegemonia no poder. A não disponibilização informacional 
pode se apresentar como um modo de fixação do status quo ante por parte do Estado. 
Esse posicionamento é rechaçado pela maioria das correntes de cientistas políticos e 
da informação, os quais enfocam a importância do agregamento de valores por parte 
dos atores sociais a fim de estarem aptos a criticar políticas públicas e a pleitear os 
seus direitos, originando na prática a efetivação de conceitos atinentes à cidadania 
(BANDEIRA, 2005, p. 04). 
 

 O fornecimento de informações das ações da administração pública constitui um elo 

de comunicação entre o Estado e o público eleitor. A legitimidade estatal encontra-se 

diretamente relacionada com a satisfação social, visto que no sistema democrático o poder 

emana do povo e os representantes devem exercê-lo de acordo com o interesse geral. Isto é, 

conforme as atribuições que lhes foram outorgadas pelo ordenamento jurídico do país. Assim, 

os sistemas de comunicação e informação acabam sendo o movimento de concretização da 

democracia ativa e cotidiana, em estreita proximidade com o individuo (BANDEIRA, 2005, 

p. 07). 

 No presente trabalho, percebe-se a preocupação do Comitê das Regiões em tornar 

públicas as atividades das instituições majoritárias da União Européia, bem como as suas 

                                                 
16 Da mesma forma, esse conceito de accountability será tratado posteriormente. 
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próprias atividades, como é o caso do acesso público aos documentos. Essa forma de 

publicização das ações institucionais demonstra a preocupação com a preservação dos 

princípios democráticos. Como também será visto, o Comitê das Regiões é um dos órgãos 

responsáveis pela participação da sociedade civil na UE. 

 É também indispensável a observação de algumas questões por parte dos eleitores, tais 

como: se as campanhas são suficientemente informativas, permitindo que os eleitores possam 

confiar nas promessas dos partidos, e, se cumprindo a plataforma eleitoral, o mandate será 

satisfatório para o eleitor. Para PRZEWORSKI, STOKES E MANIN (1999), estas duas 

questões são essenciais, pois se a resposta às duas perguntas for positiva, isto é, se os partidos 

realmente informam aos seus eleitores sobre suas intenções e a implementação delas equivale 

a um melhor interesse dos eleitores sob certas circunstâncias, ocorrerá, então, o que os autores 

conceituam de “mandate-representation17”. 

Uma teoria da democracia representativa envolve uma revisão da concepção 
moderna de soberania popular que conteste o monopólio da vontade na definição e 
na prática da liberdade política. Ela marca o fim da política do sim ou não e o início 
da política como uma arena de opiniões contestáveis e decisões sujeitas à revisão a 
qualquer tempo. Isso amplifica o significado da própria presença política, porque 
faz da vocalização sua manifestação mais ativa e consoante e do juízo acerca das 
leis e políticas justas e injustas seu conteúdo. Pode-se dizer que a representação 
política provoca a disseminação da presença do soberano e sua transformação em 
uma tarefa contínua e regulada de contestação e reconstrução da legitimidade. 
Portanto, embora a autorização eleitoral seja essencial para se determinar os limites 
e a responsabilidade do poder político, ela não nos diz muito a respeito da 
verdadeira natureza da política representativa em uma sociedade democrática. As 
eleições “engendram” a representação, mas não “engendram” os representantes. No 
mínimo, elas produzem um governo responsável e limitado, mas não um governo 
representativo. (URBINATI, 2006: 193). 
 

É bem verdade que na maioria dos países de democracia liberal, o sistema de 

representação está passando por um processo de crise de legitimidade. MIGUEL (2003) 

discute sobre o tema da representação afirmando que atualmente o seu sentido foge um pouco 

daquilo que deveria significar para o governo representativo. Segundo o autor, o conceito de 

representação política torna-se cada vez mais complexo, na medida em que a prática não se 

adequa aos modelos ideais correntes, A polissemia da palavra contribui para isso, pois a idéia 

de representação política é contaminada pelos diferentes usos de “representação” e 

“representar” nas artes visuais, nas artes cênicas, na literatura e no campo jurídico, entre 

outros (MIGUEL, 2003, p. 131). 

A democracia atual não é um governo do povo, mas um governo escolhido, isto é, que 

recebeu aprovação do povo. Isso se torna um problema nas sociedades modernas, pois, por 

                                                 
17 O conceito de mandate está relacionado a proposta; representations significa resultados (relação entre 
interesses e resultados). 
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serem extremamente populosas, a minoria que exerce o poder não possui capacidade de 

atender aos interesses gerais. Esse problema acaba tomando maiores proporções dentro de 

comunidades mais populosas como a União Européia, onde fica cada vez mais difícil atender 

os interesses da população, que apesar se ser vista como homogênea, fica impossível não 

contar com a heterogeneidade de cultura e desenvolvimento. O tema sobre democracia na 

Europa será melhor abordado no capítulo 3. 

O que se percebe é que o Estado acabou se fortalecendo, e os cidadãos acabaram tendo 

as suas possibilidades de intervenção política reduzidas. Além do mais, raramente encontra-se 

a boa-fé nas atitudes dos dirigentes. Sem dúvida, a democracia representativa parece ser a 

melhor alternativa nos governos dos Estados modernos, mas ela já traz em si o germe de sua 

destruição: corporativismo, elitismo, busca exacerbada pelo poder, etc. 

 

 
2.3 Accountability – Definição 

 

Os anos 80 trouxeram um novo debate a respeito da democracia. A preocupação que 

havia em obter um consenso no que se refere ao conceito e funcionamento do regime 

democrático foi substituída pelos debates inerentes à transição democrática e os possíveis 

caminhos para sua sustentação e consolidação. E foi exatamente neste cenário que o conceito 

de accountability emergiu como um dos principais instrumentos de controle democrático, 

sendo primordial para a análise do tema da governança. 

Nos últimos anos, esse tema tem ocupado espaço central nos debates acerca da 

qualidade das democracias e de seu desempenho, seja pela ótica da legitimidade, seja pela da 

eficiência da ação governamental. Assim, a accountability democrática tem sido um dos 

temas freqüentes nas discussões políticas contemporâneas, abrangendo estudiosos, policy-

makers18 e cidadãos. Apesar de ser considerado a melhor forma de organização política da 

sociedade, o sistema democrático é particularmente difícil de criar e sustentar, estando 

também constantemente em processo de transformação. A construção de mecanismos efetivos 

de accountability tornou-se imprescindível para a compreensão da prática da boa governança, 

emergindo como um grande desafio à melhora da qualidade da democracia. 

Atualmente é comum empregar accountability ao enfatizar a atividade do 

administrador público em apresentar informações sobre sua gestão para a população, 

principalmente no sentido de prestar contas das suas atividades governamentais. Apesar de ser 

                                                 
18 Decisores públicos.    
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um conceito chave nas ciências sociais, o seu significado varia extensamente de um autor para 

outro. Nessa parte do presente trabalho, o objetivo é apresentar uma breve síntese do conceito, 

relacionando diretamente accountability com participação política no governo representativo 

moderno. 

A sociedade civil organizada desempenha hoje um papel democrático mais eficiente 

do que nos períodos anteriores. A forma de participação política foi consideravelmente 

ampliada, permitindo que valores como cooperação e comprometimento fossem ressaltados. 

Medidas de controle sobre os representantes políticos levaram cidadãos, organizações 

comunitárias, movimentos sociais e ONG’s a desempenhar um papel fundamental no 

processo de tomada de decisão. Assim, a sociedade civil agindo de forma consciente e 

organizada, vai em busca da garantia dos seus direitos como cidadãos, exigindo da 

administração pública a regularidade e eficiência dos seus atos. Além disso, funciona também 

como formadora de opiniões relativas a possíveis deficiências do Estado no exercício de sua 

atividade. 

Mas o termo “accountability” não é utilizado simplesmente para referir-se ao ato de 

prestação de contas por parte das autoridades públicas. A sua atuação também engloba, 

principalmente, as reivindicações decorrentes dos cidadãos quando julgarem que a atividade 

estatal encontra-se deficiente em determinado aspecto. O exercício da cidadania, nesse 

sentido, apresenta-se então, como uma maneira infalível de intimar o administrador público a 

fornecer informações claras de seus atos, de forma acessível à população. Deste modo, a 

accountability pode ser garantida pelo controle e manifestação dos cidadãos articulados em 

seus contextos sociais. 

Por meio do processo de accountability, o cidadão que julgar ineficiente a gestão do 

administrador público tem o direito de demandar providências das instituições fiscalizadoras, 

para que informações sejam disponibilizadas e, se for o caso, ocorrer a devida punição.  

A delegação de autoridade para os cidadãos tem o potencial de expandir 
accountability no nível local à medida que estes contribuem para as decisões sobre 
formulação de políticas públicas e trabalham no interior de comitês de 
monitoramento, que constituem terceiras-partes na relação entre Estado e 
sociedade. (WAMPLER, 2005, p. 34).  

 
Presentemente, os cidadãos possuem à sua disposição uma série de mecanismos legais 

e políticos que funcionam como medidas para exigir dos seus governantes uma representação 

política efetiva. São exemplos desses mecanismos: manifestações públicas, instituições 

participativas, ações judiciais. Dentro desse procedimento, vale dizer que os meios de 

comunicação funcionam como instrumento útil para que atores sociais possam intimar o 
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governo a tornar claro o curso de suas ações. É exatamente o que tenta fazer o Comitê das 

Regiões ao emitir publicamente o seu Relatório Anual de atividades, onde esclarece as suas 

ações no decorrer do período, bem como seus planos futuros. 

A teoria política da representação argumenta que, em um governo que deriva sua 
legitimidade de eleições livres e regulares, a ativação de uma corrente comunicativa 
entre a sociedade política e a civil é essencial e constitutiva, não apenas inevitável. 
(URBINATI, 2006: 202) 
 

Resta apenas questionar se a população, exercendo a sua cidadania, tem consciência 

do poder que possui no que se refere à accountability e os imensos ganhos que pode obter se 

sua prática for efetivamente realizada. Desta forma, o desafio encontrado na democracia 

moderna não é simplesmente a construção de mecanismos de accountability, mas a busca pela 

sua eficácia. Isto quer dizer que o desenho institucional precisa ser bem definido, já que as 

instituições funcionam como engrenagem da accountability. Para MAINWARING (2003), 

As instituições não necessariamente funcionam como pretendem, especialmente 
numa região conhecida pela lacuna entre a lei e a prática política, mas elas são 
essenciais para estabelecer accountability. Sem instituições formais desenhadas 
para este propósito, accountability efetivo é impossível. (MAINWARING, 2003) 
 

 Mais uma vez antecipando o órgão objeto de estudo dessa pesquisa, o Comitê das 

Regiões pode ser uma das ferramentas primordiais do processo de accountability na União 

Européia, uma vez que representa os interesses das unidades subnacionais, sendo o porta-voz 

dessa sociedade civil nas esferas decisórias dessa instituição.  

Concordando também com a premissa de que o conceito de accountability está 

distante de ser um conceito consensual, MAINWARING (2003) delimita a sua abordagem no 

accountability político, que faz menção à responsividade e  responsabilidade de funcionários 

públicos. Para o autor, o conceito está diretamente relacionado à “prestação de contas de 

serviço público”, ou melhor, accountability político é um relacionamento formal de 

fiscalização e/ou sanção de funcionários públicos por outros atores. Pressupõe a existência do 

poder e a necessidade de que este seja controlado.  

Accountability política é um princípio importante que pode ajudar a dar sentido à 
noção de soberania popular num regime de democracia representativa. Mas, se a 
considerarmos como único princípio importante, colocamos em risco a própria 
accountability. No nível do modelo institucional, accountability deve ser 
complementada por instituições de deliberação, constitucionalismo e 
representatividade descritiva. Mas a pré-condição mais importante para que um 
sistema de accountability realmente funcione é a atividade dos cidadãos nos fóruns 
públicos democráticos e na sociedade civil (ARATO, 2002, p. 103). 
 

 De forma geral fica claro perceber que a importância dentro do conceito de 

accountability repousa na questão da punição, ou seja, a capacidade de sanção por parte do 

agente de accountability. Segundo Mainwaring, esses atores que podem prover o 
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accountability político seriam funcionários públicos eleitos, que respondem aos eleitores, e 

agências estatais, formalmente encarregadas da vigilância e punição dentro do processo. O 

autor refere-se a esta última relação como “accountability intraestado”. 

 Sem dúvida alguma a definição conceitual do autor é bastante contributiva para 

formação do pensamento político de accountability. Porém, apesar da sua defesa de que um 

conceito mais estreito é desejável e importante para especificar que formas de 

“responsividade” constituem accountability, uma série de outros autores optou por 

desenvolver o tema, para atender à demanda analítica do pensamento político moderno. 

 O’DONNELL (1998) desenvolve o tema acrescentando ao conceito de accountability 

duas definições: horizontal e vertical. Accountability horizontal pode ser definida como 

sendo: 

 
a existência de agências estatais que estão legalmente capacitadas e autorizadas, e 
realmente dispostas e aptas a tomar ações que ultrapassem da vigilância rotineira a 
sanção criminal ou impedimento em relação às ações ou omissões por outros 
agentes ou agências do estado que podem ser qualificadas como ilegais... pois este 
tipo de accountability para ser efetivo precisa ter agências que são autorizadas e 
dispostas a vigiar, controlar, corrigir e/ou punir ações ilegais de outras agências 
estatais” (O’DONNELL, 1998, p.10 – tradução livre).  
 

Em suma, seriam agências estatais funcionando rotineiramente com poderes de 

supervisão, punindo ações ou omissões do Estado, consideradas ilegais. 

 O’Donnell utiliza o conceito de accountability vertical para referir-se à vigilância e 

sanções que eleitores, imprensa, ONG´s, e outras organizações da sociedade civil exercem 

sobre funcionários públicos. Implica a existência de um agente de controle externo, 

principalmente o eleitorado. É o meio disponível para que cidadãos comuns possam atuar na 

fiscalização da atividade pública dos seus representantes. Embora as eleições sejam a 

principal fase da accountability vertical (relacionamento principal - agente) este conceito 

abrange ações da sociedade civil e imprensa para fiscalização e exposição dos atos das 

autoridades públicas. 

 Analisando separadamente accountability horizontal, vale salientar que para o sucesso 

de seu funcionamento é preciso que haja uma rede coordenada de instituições legais agindo 

eficientemente contra os segmentos poderosos do estado, especialmente os altos cargos do 

governo. Esta questão é primordial no estado democrático de direito, pois muitas vezes os 

governos democráticos violam a accountability horizontal com certa impunidade. É 

exatamente nesse ponto que reside o principal problema institucional das poliarquias, uma vez 

que accountability horizontal não é produto de agências isoladas, mas de redes de agências. 

Diante deste fato, faz-se necessário questionar acerca de alguns aspectos: de que forma estas 
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agências irão agir? A quem vão prestar contas? Que incentivos terão para agir eficazmente? O 

que evitaria o conluio? 

 O’Donnell defende duas direções em que accountability horizontal pode ser violada: 

por meio da usurpação, onde uma agência estatal usurpa a autoridade da outra, e corrupção, 

onde uma autoridade obtém vantagens ilícitas para si e/ou associados. Assim, o autor, numa 

tentativa de criar uma saída para a questão da eficácia da accountability horizontal enumera 

alguns pontos que considera essenciais para adquirir tal forma de controle institucional: a) 

conceder aos partidos políticos de oposição função importante na direção de agências que 

investiguem casos supostos de corrupção. Essa também poderia ser uma maneira de se evitar 

o conluio, já que a competição política é sempre existente no sistema de governo 

representativo; b) estabelecer que o papel de agências que desempenham função 

essencialmente preventiva, como os tribunais de contas, seja altamente profissional e o mais 

isolado possível do governo. Isto permitiria uma menor influência do poder executivo; c) o 

poder judiciário funcionando o mais independentemente possível do executivo e do 

congresso. Para que o accountability horizontal funcione, se faz necessário uma rede de 

agências estatais, culminando em cortes superiores, comprometidas em fazer com que este 

controle seja obedecido até mesmo pelos altos poderes estatais; d) facilidade de acesso à 

informação confiável e adequada. A imprensa agindo com poderes mais independentes e 

instituições de pesquisa e disseminação. Seria na verdade o accountability vertical 

funcionando como regulador do accountability horizontal. 

WAMPLER (2005) faz uma crítica a respeito da abordagem de O’Donnell, 

descrevendo que para esse as poliarquias contemporâneas incluem diversas agências de 

supervisão, fiscalização e controle, porém o autor não fundamenta consistentemente como 

essas instituições incorporam novos atores que buscam mobilizar as autoridades destas na 

promoção de formatos institucionais ou políticas alternativas. Para WAMPLER, essas novas 

instituições possuem o poder de colocar em competição direta a ambição política de diferentes 

atores, promovendo, assim, conjuntos entrelaçados de autoridade. 

Accountability horizontal, como definida por O’Donnell, não aborda de maneira 
satisfatória como as ambições de diferentes atores podem se contrapor na produção 
de diferentes resultados; as instituições aparentemente flutuam sobre a sociedade 
política e a sociedade civil ao invés de demonstrarem que foram tomadas por atores 
específicos com seus interesses particulares (WAMPLER, 2005, p. 39). 
 

 Numa poliarquia, a accountability vertical acaba sendo um mecanismo de maior 

eficiência, pois funciona como um instrumento mais voltado para a sociedade civil, estando 

inclusos neste processo, cidadãos comuns, ONG´s,  empresas privadas e principalmente a 
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imprensa. Os governos democráticos podem até violar a accountability horizontal com certa 

impunidade, mas seria muito custoso violar seriamente os direitos liberais que possibilitam o 

funcionamento do accountability vertical, pois, desta forma, o regime deixaria de ser 

democrático. 

Przeworski, Stokes e Manin analisam como as eleições influenciam as escolhas das 
autoridades públicas em novas democracias, concentrando o argumento na 
inabilidade do processo eleitoral em produzir decisões vinculantes ou em garantir 
que autoridades governamentais permaneçam virtuosas. Infelizmente, Przeworski, 
Stokes e Manin reduzem o leque de papeis políticos que os cidadãos podem 
desempenhar a um único: o de eleitor (WAMPLER, 2005, p.37). 
 

 SMULOVITZ E PERUZZOTTI (2000) reconhecendo que as eleições não funcionam 

como meios influentes dos cidadãos sobre as autoridades eleitas, desenvolveram, então, o 

conceito de “accountability societária”. Seria um complemento da accountability vertical, mas 

sem ser eleitoral. Consiste na pressão da sociedade sobre o governo através de meios para 

promoção de interesses públicos ou ativação de agências de accountability horizontal. Isto é, 

através da ação de associações civis, movimentos, imprensa, exposição de ações delituosas do 

governo na agenda de discussões pública. 

Accountability societária constitui um mecanismo não-eleitoral, ainda que vertical, de 
controle, baseado nas ações de um múltiplo conjunto de associações e movimentos de 
cidadãos e na mídia; ações que visam a expor erros nas atividades governamentais, 
trazendo novas questões para a agenda pública ou ativando a operação de agências 
horizontais (SMULOVITZ E PRUZZOTTI, 2000, p. 150 – tradução livre)19. 
 

 Para o bom funcionamento de um regime democrático é primordial uma conexão entre 

accountability horizontal e accountability vertical. Por um lado, é importante também ressaltar 

que a atuação da imprensa, que deve atuar provendo informações cruciais tanto para a atuação 

das agências estatais quanto para a sociedade civil. Por outro lado, as agências de 

accountability horizontal devem atuar gerando e difundindo informações factíveis a respeito 

do funcionamento do governo, a fim de essas informações sejam utilizadas por aqueles que 

exercem a accountability vertical. 

 

 

2.3.1 Accountability e Eleição 

 

 

 O Estado moderno, juntamente com a democracia representativa, tornou-se fonte de 

poder legítimo, uma vez que o poder é exercido pelo povo e dividido pelo governo. Uma das 

                                                 
19 In Wampler, 2005. 
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preocupações fundamentais da teoria democrática é a atividade eleitoral, por ser o processo 

através do qual cidadãos controlam, por meio do voto, a atividade dos seus representantes. 

Assim, o sistema representativo pode ser garantido se as suas eleições funcionarem de forma 

efetiva, isto é, derivadas de atitude consciente de uma sociedade civil atuante, em condições 

para julgar e controlar o seu sistema político. 

Desta maneira, o processo eleitoral funciona também como um mecanismo de 

accountability. Corresponde a uma forma de controle por parte do eleitorado, que observa a 

vida política do candidato durante o seu mandato e dependendo dos resultados obtidos, este 

será, por exemplo, reeleito ou não. Esta forma de participação política é bastante eficiente 

pelo fato de que instrumentos de controle direto dos cidadãos sobre a burocracia existem em 

poucas democracias e ainda assim são falhos (PRZEWORSKI, 2000). Desta forma, torna-se 

necessário protestar publicamente através das eleições para que os elementos de 

accountability horizontal funcionem adequadamente. 

 As eleições têm um papel de selecionar boas propostas e/ou políticas que as apóiem. 

Partidos ou candidatos elaboram suas plataformas políticas durante a campanha, explicando 

como serão implementadas e de que forma irão afetar o cidadão. A partir de então, os 

eleitores escolhem as propostas que julgam satisfatórias, e quais candidatos poderão executá-

las. Nesta situação, segundo MANIN, PRZEWORSKI E STOKES (1999), a eleição emula 

uma assembléia direta e a plataforma vencedora será o “mandate20” que o governo perseguirá. 

 PRZEWORSKI (1998) contribui para o debate sobre accountability eleitoral 

ressaltando que a eleição pode funcionar como forma de controle no governo democrático. 

Para melhor definir a sua questão, o autor apresenta dois pontos de vista: um prospectivo e 

outro retrospectivo. Sob a óptica prospectiva, os cidadãos escolhem durante a campanha 

eleitoral quais são as propostas que lhes satisfazem. Mas como em nenhum sistema 

democrático os representantes são obrigados a cumprir a plataforma eleitoral, mesmo sujeitos 

a medidas como impeachment, tal ponto de vista não possui muita eficácia. Este com certeza 

é um déficit a ser suprido, já que no momento da eleição, “escolhemos políticas que 

representam nossos interesses ou candidatos que nos representam enquanto pessoas, mas 

queremos que os governos sejam capazes de governar” (PRZEWORSKI, 1998, p. 61) 

                                                 
20 Mandate: “Particular kind of signals that are emitted in elections: they constitute a choice among proposals (...) 
offered by competing teams of politicians, by a fixed rule of aggregation, namely one majority. Once elected, the 
victorious politicians adopt policies. These policies become transformed into outcomes under the noise of 
conditions. As the electoral terms ends, voters evaluate the outcomes and decide whether or not to retain the 
incumbent government”. (PRZEWORSKI, STOKES e MANIN,1999, pág. 8) 
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 O segundo ponto de vista frisado pelo autor é o retrospectivo, que corresponde ao 

poder de punição dos eleitores, nas eleições seguintes, sobre os políticos que traíram suas 

promessas de campanha. É uma maneira de responsabilização dos governos por suas ações 

passadas. 

Para Przeworski, o processo eleitoral pode até mesmo não ser considerado o principal 

instrumento de accountability, pois a principal idéia deste conceito versa sobre o controle 

estatal durante o governo. Porém, as eleições são a ferramenta mais igualitária de acesso à 

política, ou seja, a accountability no seu processo eleitoral acaba sendo mais democrática do 

que a accountability social, uma vez que a participação social é maior. Além disso, produtos 

de accountability social apresentam vícios como corporativismo, interesses particulares e 

clientelismo (partidos). Geram também algumas desigualdades, pois aqueles que possuem 

recursos para se mobilizar, garantem melhor a defesa de seus interesses (ex: organizações 

empresarias). 

 NICOLAU (2002), citando Powell, defende este ponto afirmando que na versão 

tradicional, chamada por Powell de accountability model, as eleições seriam um momento 

privilegiado para punir ou recompensar os responsáveis pelo governo: bons governantes 

seriam reconduzidos ao poder, enquanto os ineficientes seriam afastados. É exatamente neste 

ponto que reside o problema da accountability no processo eleitoral, e conseqüentemente da 

representação política. Os políticos possuem seus objetivos e interesses próprios e vão agir 

muitas vezes pensando na sua reeleição, e não simplesmente na sua política de governo. Nos 

últimos anos, alguns estudiosos têm se dedicado a analisar o impacto de diferentes arranjos 

institucionais sobre a capacidade de controle dos representados sobre os representantes. 

Assim, é primordial que o eleitor, ao tempo das eleições, esteja apto a identificar e 

analisar a plataforma política dos futuros governantes, tendo noção daquilo que eles estão se 

comprometendo a fazer se forem eleitos. Além disso, o resultado da eleição deve levar ao 

poder um governo comprometido com as políticas correspondentes à antecipação dos eleitores 

e também à capacidade de implementá-las. 

Um dos principais problemas das eleições é que os políticos não possuem obrigação 

legal de cumprir seu plano de governo prometido durante o processo eleitoral. Assim, uma 

vez eleito, o representante não fica obrigado a realizar suas metas apresentadas na campanha, 

pois o eleitor não possui meios institucionais coercitivos para forçá-lo a cumprir suas 

promessas. O eleitorado só pode punir os desvios do mandate após ter passado pelas 

experiências destes desvios. Neste ponto reside então outra lacuna do processo de 

accountability eleitoral, pois o controle só será exercido após o mandato do representante. 
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Diante disso, faz-se crer que, na verdade, não existe muito o papel de controle neste sistema, 

podendo ser melhor conceituado como um processo de precaução por parte do eleitorado. 

Este se torna o principal dilema do cidadão, ou seja, induzir os políticos a atuarem em favor 

do bem estar geral em vez de perseguir seus próprios interesses. 

 A accountability não é suficiente para garantir a eficiência da representação quando os 

eleitores não possuem informações completas. Governos são considerados accountable se os 

eleitores são capazes de avaliar se o governo está agindo em seu próprio interesse e assim 

sancioná-lo de forma correta impedindo a reeleição; ou, por outro lado, permitir que aqueles 

que agem em favor do interesse geral possam continuar no governo. Os autores afirmam que a 

accountability representation ocorre quando os eleitores podem manter os representantes 

quando esses agem de acordo com o interesse do eleitor, e quando estes representantes 

escolhem políticas necessárias para se reelegerem. 

 Os meios de comunicação, e atualmente a Internet, atuam como infalíveis mecanismos 

de accountability, tanto vertical quanto horizontal. A divulgação dos relatórios sobre os 

resultados das atividades da administração pública dentro da própria administração pública 

funciona como uma forma de accountability horizontal. Entretanto, neste caso, não é 

assegurado total confiança neste procedimento, uma vez que é uma ação que engloba 

conhecimento de apenas órgãos fiscalizadores, envolvendo muitas vezes assuntos sigilosos 

previamente definidos pelo Estado. O cidadão comum não tem acesso total a este tipo de 

informação. 

 Dentro do que se refere à accountability vertical nesse contexto, os meios de 

comunicação podem ser úteis agindo como veículos do governo para divulgação de 

informações à população sobre as suas ações. Da mesma forma, a opinião pública decorrente 

desta atitude pode funcionar como ferramenta para nortear os governantes, influenciando 

diretamente nos seus planos de governo. 

 Em sua obra, PRZEWORSKI, STOKES E MANIN(1999) enumeram alguns fatores 

fundamentais para controle do eleitor sobre os políticos: a) o eleitor deve estar apto para 

designar claramente a responsabilidade pela performance do governo; b) os eleitores devem 

ser capazes de “vote out of office” partidos responsáveis por má performance; c) políticos 

devem ter incentivos para optarem pela reeleição; d) a oposição deve agir monitorando a 

performance do governo, agindo também como instrumento informativo do cidadão. Este 

ponto merece destaque, pois é bastante utilizado no Brasil durante as campanhas eleitorais. 

Grande parte do programa político do candidato versa sobre as más ações do seu opositor 

durante o mandato. Esta medida funciona como uma antecipação dos julgamentos 
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retrospectivos que os eleitores farão sobre o governo na época da eleição. Antecipando esses 

julgamentos, a oposição fica munida de incentivos para monitorar o governo, além de 

informar os eleitores sobre as ações dos políticos; e) a importância do papel da mídia, desde 

que esteja agindo de forma neutra, acaba sendo detentora de informações confiáveis do que as 

do governo ou as da própria oposição; f) os eleitores devem ser detentores de instrumentos 

institucionais para recompensar e punir governos pelos resultados gerados. As eleições 

funcionam como um método de participação política insuficiente, pois permitem aos cidadãos 

o julgamento das suas políticas de governo em apenas uma decisão. Daí resulta a relevância 

da criação de instituições que promovam aos cidadãos informações independentes sobre o 

governo, que seriam as chamadas accountable agencies. 

 A formação de instituições que garantissem um maior controle dos eleitores nas ações 

dos governantes, especialmente daquilo que diz respeito ao poder de sanção, é necessária, 

segundo PRZEWORSKI (1998) por vários motivos: a) eleitores devem saber a quem atribuir 

a responsabilidade; b) eleitores devem poder votar para destituir do governo partidos 

responsáveis por mau desempenho; c) incentivos devem ser oferecidos para que o político 

opte pela reeleição; d) mecanismos institucionais de recompensa e punição dos governos 

pelos resultados que produzem em diferentes domínios, à disposição do eleitor. 

 Em resumo, o controle dos cidadãos nas poliarquias não é perfeito. No que tange às 

eleições, fica claro que estas estão longe de ser um mecanismo suficiente para garantir que o 

bem estar dos cidadãos serão maximizados pelos governos. É obvio que os representantes 

podem se deparar com dificuldades para realizar no mandato todas as metas (ou até grande 

parte) que foram prometidas na campanha. Mas isto torna-se um problema agravante quando 

se sabe que o cidadão não dispõe de meios punitivos para cobrar aquilo que fora prometido. 

Tal fato acaba tornando o processo de campanha política apenas um mecanismo para atingir a 

eleição, e não para representação política em si. Portanto, faz-se fundamental uma reforma 

política institucional, tendo como objetivo a prestação de contas da atividade do governante, 

baseada em instrumentos punitivos. Conseqüentemente, esta medida funcionaria como um 

aumento da eficiência da accountability horizontal, afetando diretamente no funcionamento da 

accountability vertical. 

 Accountability tornou-se, então, um tema cuja abrangência ultrapassa os limites da 

pura e simples prestação de contas por partes dos gestores públicos. Atualmente, este termo 

refere-se à sensibilidade das autoridades públicas em relação ao que os cidadãos pensam, e 

também principalmente à existência de mecanismos de controle que permitem que eles sejam 

cobrados sempre que as suas responsabilidades não forem cumpridas. 
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 É necessário deixar claro que o principal objetivo desta parte do trabalho não foi 

apenas conceituar accountability; o objetivo primordial  é levantar a questão de que a 

preocupação com a responsabilidade e a prestação de contas à sociedade existe, mas não é 

feita de forma eficiente. Apesar de haver controle interno e externo, a administração pública 

está sempre buscando funcionar de acordo com seus próprios critérios, muitas vezes 

ignorando a opinião da sociedade. E esse ponto será principalmente tratado nesse trabalho 

quando for abordada a limitação da atividade do Comitê das Regiões dentro da União 

Européia, para garantia dos interesses das unidades subnacionais dessa instituição. 

 Vale salientar também que o problema não está apenas na administração pública. A 

busca da accountability plena é, da mesma forma, tarefa fundamental do ator social, que 

precisa interessar-se pela gestão pública e querer cobrar, exercendo o seu papel de cidadania, 

auxiliando os órgãos de fiscalização no processo de transparência governamental. É 

necessário, então, estreitarem-se as relações entre o estado e a sociedade, devendo-se entender 

essa aproximação como um maior acesso à atividade estatal. 

 Ademais, o sistema representativo democrático proclama que a sociedade detém o 

poder mediante os políticos eleitos. Nada mais racional que os eleitores-cidadãos exijam que a 

accountability seja cumprida por parte dos atores estatais. Além do mais, a partir do momento 

em que os gestores estatais passarem a temer a opinião pública, serão estimulados a 

cumprirem os princípios da accountability vertical, como por exemplo, a transparência das 

ações governamentais, a satisfação dos anseios da coletividade e o fortalecimento das 

instituições públicas. 

 Em suma, concordando com o pensamento de ARATO (2002), o funcionamento da 

accountability depende, primordialmente, da atividade dos cidadãos nas esferas pública e 

privada. No nível do desenho institucional, a accountability deve ser complementada com 

instituições de deliberação, constitucionalismo e representação descritiva. Se se converte a 

accountability no único princípio, põe-se ela mesma em risco. Deste modo, por ser um 

processo que depende de vários ajustes para tornar-se efetivo, a accountability ainda não faz 

parte totalmente da nossa realidade. 

 O próximo capítulo versa sobre a origem, estrutura e funcionamento da União 

Européia, que juntamente com os conceitos e reflexões abordados nesse capítulo servirá de 

base para a discussão seguinte acerca da democracia nessa instituição. 

 
 
 
 



 39

3 A UNIÃO EUROPÉIA 

 

 

 

3.1 Origem e Estrutura 

  

 

Das experiências de integração regional até o momento existentes, o caso da União 

Européia é sem dúvida o modelo mais desenvolvido. Como conseqüência desse sucesso, o 

processo de integração europeu corresponde à formação de uma nova realidade política e 

econômica, de natureza supranacional. Em outras palavras, a UE caracteriza-se pela 

integração de países desenvolvidos, com uma certa equivalência entre si no que se refere ao 

padrão de desenvolvimento, que sentiram a necessidade e a vantagem de estabelecer 

mecanismos compensatórios capazes de buscar a convergência nos níveis de bem estar 

econômico e social. Além disso, a atitude coletiva desses países acabou servindo como 

referência para a formação de outros blocos regionais. 

 
Essa é, portanto, uma perspectiva naturalmente distinta daquela que, vendo a maior 
competitividade, às vezes pré-estabelecida, em determinadas áreas, em detrimento 
de outras, imagina o fim do estado-nação e sua substituição por regiões-estado, num 
encaminhamento que consolidaria a exclusão sócio-econômica de populações e 
territórios para estabelecer as novas relações apenas entre as porções ricas ou 
atualmente dinâmicas de cada país, que foram forjadas no passado com a 
contribuição de todos (ORNELAS, 1998: 146-147). 
 

Depois de duas grandes guerras mundiais que destruíram o continente europeu, 

políticos, filósofos e escritores se movimentaram em favor da construção de uma nova 

Europa: a Europa dos povos, ausente de guerras e conflitos internos. A integração do 

continente foi defendida embasando-se em estruturas supranacionais, nas quais haveria a 

supremacia das normas comunitárias sobre o direito interno de cada Estado-Membro. Assim, 

a partir de 1947, foram firmados vários tratados, dando formação a um processo de integração 

econômica de efeito spill over, ou seja, a integração em etapas progressivas.  

A União Européia é, portanto, resultado de uma conjunção de países europeus 

democráticos, que trabalham unidos em beneficio do bem-estar dos seus cidadãos. Esses 

países continuam a ser nações soberanas e independentes, mas congregam as suas soberanias 

com o objetivo de ganharem força e sobreviverem no mundo melhor do que se estivessem 

atuando sozinhos. Congregação de soberanias significa, na prática, que os Estados-Membros 

delegam alguns dos seus poderes em instituições comuns que criaram, de forma a assegurar 
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que os assuntos de interesse comum possam ser decididos democraticamente ao nível 

europeu21. 

O projeto de integração europeu é explicado por uma história de acertos e sucessos 
ao longo de mais de meio século de construção. Contou com a assimilação de novas 
regras por parte dos governos nacionais envolvidos, com a criação de uma nova 
instância jurídica e com um formato sui generis de organização institucional, que 
envolve uma coordenação de interesses intergovernamentais baseados em um 
interesse supranacional: o interesse comunitário (TOSTES, 2006: 380). 
 

Os poderes e as competências dessas instituições foram determinados pelos Tratados, 

que constituem a base para todas as ações da União Européia. Neles estão também 

consagradas as regras e os procedimentos que as instituições da União devem seguir. Os 

Tratados são aprovados pelos presidentes e/ou os primeiros-ministros de todos os Estados 

Membros da UE e são ratificados pelos Parlamentos nacionais. 

Os principais Tratados que ao longo do tempo instituíram a União Européia foram: O 

Tratado da Comunidade Européia do Carvão e do Aço (TCECA), o Tratado da Comunidade 

Econômica Européia (TCEE) e o Tratado da União Européia (TUE). 

 O Tratado da União Européia ou o de Maastricht representa um símbolo de uma nova 

etapa de integração nos países europeus, indicando que ali reside uma base sólida de 

unificação, disposta a eliminar gradativamente as barreiras existentes em todos os aspectos, 

ou seja, desde o econômico até o social, garantindo cada vez mais o bem estar dos seus 

cidadãos. O seu objetivo nunca foi apenas econômico, sempre teve um forte componente 

político. 

 O Tratado de Maastricht (1992-1993), é aquele que vem modificar o da Comunidade 

Européia. Ele vem acrescentar a integração política. De acordo com TOSTES (2004) os 

principais avanços alcançados a partir desse Tratado foram os seguintes: a) a instituição do 

procedimento de co-decisão legislativa (aquele no qual o Parlamento Europeu tem poder de 

veto, o que aumenta a interferência desse órgão no processo legislativo); b) a introdução do 

conceito de cidadania européia; c) a instituição do Defensor Público, nomeado pelo PE (de 

cinco em cinco anos), encarregado de receber e tramitar as reclamações dos cidadãos 

relacionadas a casos de má gestão das instituições e dos órgãos comunitários; d) a criação do 

Comitê das Regiões, órgão de caráter meramente consultivo, que tem como objetivo aumentar 

a influência das autoridades regionais e locais nas decisões da UE; e) a criação do Provedor 

de Justiça, órgão encarregado de receber e investigar as queixas dos cidadãos europeus 

relativas à má administração comunitária; f) e a criação de um modelo único para a regulação 

de direitos sociais. 
                                                 
21 Disponível em: europa.eu/institutions/index_pt.htm Acesso em: 20/10/2006. 



 41

Esse tratado criou a União Européia constituída por três pilares: o pilar da integração 

econômico-comercial, podendo ser melhor expressado por “mercado único”, ou seja, a livre 

circulação de bens, serviços, capitais e trabalhadores entre os Estados-Membros, em 

condições semelhantes às que vigoram no interior de um território nacional alfandegário 

único22; o da política externa e de segurança comum (PESC); e o pilar de cooperação política 

e judiciária em matéria penal.23 A PESC formalizou a cooperação Política Externa, criando 

métodos para harmonizar as posições dos Estados-membros, determinando estratégias e ações 

comuns. Nessa esfera, o processo decisório situa-se principalmente dentro do Conselho 

Europeu, sendo geralmente baseado na regra de consenso e unanimidade. No terceiro pilar, 

que trata da justiça e de assuntos internos, a cooperação está cada vez mais acentuada em 

matérias penais, envolvendo questões como terrorismo e lavagem de dinheiro. 

O primeiro pilar é administrado pelas instituições comunitárias24 - Conselho, 

Comissão, Parlamento e Corte de Justiça. O segundo e o terceiro pilares possuem caráter 

intergovernamental, de responsabilidade primordial dos Estados-Membros. 

                                                 
22 No intercambio entre os Estados-Membros, foram totalmente eliminadas as barreiras tarifarias e restrições 
quantitativas e, nas trocas com terceiros países, foram estabelecidas a Tarifa Externa Comum (TEC) e uma 
legislação básica de comercio exterior uniforme, complementada por normas especifícas. A essa dimensão da 
integração, passou-se a aplicar, em 1992, o termo “Comunidade Européia” em substituição a “Comunidade 
Econômica Européia”. 
23 Disponível em:  http://www.abimaq.org.br/comercio_exterior/docs/UniaoEuropeia.pdf Acesso em: 
20/10/2006. 
24 As instituições da União Européia serão posteriormente melhor explicitadas. 
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Figura 1 

Fonte: europa.eu.int 
  

Dois anos após a entrada do Tratado de Maastricht em vigor, foi planejada a sua 

reforma, e em março de 1996, é aberta oficialmente a Conferencia Intergovernamental 
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(CIG)25. Tal reforma só foi concluída em 1997, resultando no Tratado de Amsterdã. Esse 

documento foi assinado nesse mesmo ano, porém não trouxe mudanças significativas para o 

processo de integração. As alterações fundamentais ficaram a cargo do Tratado de Nice, que 

apesar de assinado em 2001, só entra em vigor em 2003. 26 

O Tratado de Nice abriu, assim, a via para a reforma institucional necessária ao 

alargamento da União Européia aos países candidatos do Leste e do Sul da Europa. As 

principais mudanças introduzidas pelo Tratado de Nice versam sobre a limitação da dimensão 

e composição da Comissão, a extensão da votação por maioria qualificada, uma nova 

ponderação dos votos no Conselho e a flexibilização do dispositivo de cooperação reforçada. 

A Constituição Européia, em vias de ratificação, é o culminar deste processo de reforma da 

União. Uma vez a Constituição em vigor, o Tratado de Nice será revogado e substituído pelo 

Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa. Dessa forma, até que a Constituição 

seja estabelecida, o que vigora atualmente na UE é o Tratado de Nice.27 

As principais instituições da União Européia, conforme foram brevemente 

apresentadas na Introdução desse trabalho, são: o Parlamento, o Conselho, a Comissão, o 

Tribunal de Justiça e o Tribunal de Contas. Cabe citar, ainda, e especialmente pela razão de 

ser da presente pesquisa, os órgãos consultivos: o Comitê Econômico e Social, que incorpora 

entidades patronais e sindicais, e o Comitê das Regiões, que reúne representantes de todas as 

regiões em que se divide cada Estado-Membro da UE. Ambos emitem pareceres, isentos de 

caráter vinculante, sobre diversos temas da agenda do processo de integração.28 

O Parlamento Europeu tem a função primordial de representar os povos dos Estados-

Membros da União Européia, sendo a única instituição supranacional cujos membros são 

eleitos democraticamente por sufrágio universal direto. Cada Estado-Membro determina o seu 

modo de escrutínio, mas aplica regras democráticas idênticas: direito de voto aos 18 anos, 

igualdade entre mulheres e homens e voto secreto. Desta forma, O Parlamento Europeu é 

composto por 786 deputados eleitos nos 27 Estados-Membros da União Européia alargada. 

Vale dizer que os membros do Parlamento Europeu agrupam-se em função das suas 

afinidades políticas e não por nacionalidade. Assim, os deputados do Parlamento Europeu não 

estão agrupados em delegações nacionais, mas em grupos políticos. Agrupam-se não por 

                                                 
25 A expressão «Conferência Intergovernamental» designa um processo de negociação entre os governos dos 
Estados-Membros com o objectivo de alterar os Tratados. 
26 Disponível em: http://europa.eu/scadplus/glossary/nice_treaty_pt.htm Acesso em: 16/03/2007. 
27 Idem. 
28 Disponível em: http://www.abimaq.org.br/comercio_exterior/docs/UniaoEuropeia.pdf Acesso: 20/10/2006. 
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nacionalidade, mas em função das suas afinidades políticas. Existem atualmente oito grupos 

políticos no Parlamento Europeu.29 

O presidente30 do Parlamento é eleito por dois anos e meio renováveis, o que equivale 

à metade de uma legislatura. Este cidadão representa o Parlamento no exterior e nas suas 

relações com as outras instituições comunitárias.31  

A tabela abaixo demonstra o número de mandatos por país, no período de 1999 a 

2009. É visível a grande representação da Alemanha, Espanha, França, Itália e Reino Unido 

no Parlamento Europeu, uma vez que os deputados são repartidos em função do número de 

habitantes de cada país. 

 

Número de mandatos por país 
(por ordem alfabética do nome de cada país, na respectiva língua oficial) 
 

  1999-2004 2004-2007 2007-2009

Bélgica 25 24 24

Bulgária - - 18

Chipre - 6 6

República Checa - 24 24

Dinamarca 16 14 14

Alemanha 99 99 99

Grécia 25 24 24

Espanha 64 54 54

Estónia - 6 6

França 87 78 78

Hungria - 24 24

Irlanda 15 13 13

Itália 87 78 78

Letónia - 9 9

Lituânia - 13 13

Luxemburgo 6 6 6

Malta - 5 5

Países Baixos 31 27 27

Áustria 21 18 18

                                                 
29Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) e dos Democratas Europeus; Grupo Socialista no 
Parlamento Europeu; Grupo da Aliança e dos Democratas e Liberais pela Europa; Grupo União para a Europa 
das Nações; Grupo dos Verdes / Aliança Livre Européia; Grupo Confederal da Esquerda Unitária Européia / 
Esquerda Nórdica Verde; Grupo Independência / Democracia; Grupo Identidade, Tradição, Soberania. 
Disponível em: http://www.europarl.europa.eu/groups/default_pt.htm Acesso em: 01/07/2007. 
30 O Presidente é o representante do Parlamento nos assuntos jurídicos e em todas as relações externas. 
Manifesta-se nomeadamente sobre todos os grandes dossiers internacionais e propõe recomendações destinadas 
a reforçar a União Européia. 
31 http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=45&pageRank=2&language=PT Acesso 
em: 10/10/2006. 
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Polónia - 54 54

Portugal 25 24 24

Roménia - - 36

Eslováquia - 14 14

Eslovénia - 7 7

Finlândia 16 14 14

Suécia 22 19 19

Reino Unido 87 78 78

TOTAL 626 732 786

 Tabela 1 

Fonte: europa.eu.int 
 

Eleito por cinco anos, o Parlamento Europeu estabelece as mais variadas leis que 

influenciam a vida diária de cada cidadão, pois partilha com o Conselho, além da função 

orçamental, ou seja, pode alterar as despesas comunitárias, a função legislativa, isto é, adota a 

legislação européia (diretivas, regulamentos, decisões)32. Somado a essas duas funções, o 

Parlamento exerce um controle democrático sobre a Comissão, aprovando a designação dos 

seus membros e dispondo do direito de votar uma moção de censura. Exerce igualmente um 

controle político sobre o conjunto das instituições.  

No gráfico a seguir, destacado por TOSTES (2006), o Parlamento aparece como 

principal instituição européia em uma pesquisa popular realizada em 2000, seguido da 

Comissão Européia e do Banco Central Europeu. 

 

                                                 
32 http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=45&pageRank=2&language=PT acesso 
em: 10/10/2006. 
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Gráfico 1 

 

A formação de um Conselho Europeu, instituição posicionada no vértice do sistema 

político da União Européia, não havia sido prevista pelos Tratados constitutivos da 

integração. A sua existência foi resultado da realização das chamadas Cimeiras de Chefes de 

Estado e de Governo, dos Estados-membros das Comunidades Européias.33 O reconhecimento 

jurídico do Conselho Europeu só veio através Ato Único, que por outro lado, não implicou a 

sua transformação em instituição política comunitária, nem mesmo a sua inserção no sistema 

de funcionamento institucional da Comunidade Européia. Este também foi o posicionamento 

mantido pelo Tratado da União Européia (1992), que manteve a separação existente entre o 

Conselho Europeu e as Instituições Comunitárias, porém, este último apareceu de uma forma 

diferente, surgindo como ponto de referência máximo do processo de integração, sendo-lhe 

                                                 
33 As Cimeiras de Chefes de Estado e de Governo tiveram início em 1961, tendo-se reunido esporadicamente ao 
longo dessa década. A partir de 1969, a realização das Cimeiras adquiriu maior regularidade, pelo que importava 
definir os contornos desta entidade no âmbito do processo de integração. Assim, em 1974 foi decidido 
institucionalizar as reuniões periódicas de Chefes de Estado e de Governo das Comunidades Européias. Todavia, 
a institucionalização das Cimeiras não visava, de modo algum, a criação de uma nova instituição comunitária. O 
termo Conselho Europeu, usado para referir as Cimeiras de Chefe de Estado e de Governo, não constava do 
comunicado final da Cimeira de Paris, de 1974, tendo antes sido expressão consagrada pela prática, na seqüência 
da referência do então Presidente da República Francesa, Valéry Giscard d’Estaing, que afirmou que os Chefes 
de Estado e de Governo se reuniam em Conselho Europeu. 
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atribuídas funções próprias no quadro da política externa e de segurança comum, da política 

de defesa comum, bem como da política econômica e de emprego. Foi apenas na proposta de 

Constituição que houve então a transformação formal do Conselho Europeu em instituição, 

competindo-lhe a representação dos interesses nacionais. (SOARES, 2004). 

Fazendo uma análise do gráfico anteriormente exposto, sobre o papel das instituições e 

a organização na vida da UE, levando-se em consideração o pouco poder exercido pelo 

Parlamento e o importante poder decisório desempenhado pelo Conselho, é possível perceber 

o quanto cidadãos europeus estão mal informados acerca das conseqüências e do alcance 

político do Conselho, bem como do papel da Corte de Justiça européia e dos limites do poder 

do Parlamento Europeu. (TOSTES, 2006). 

As decisões do Conselho são adotadas por votação. Quanto maior for a população, o 

PIB o território, etc, do Estado membro, de mais votos disporá. Mas esta ponderação não é 

estritamente proporcional, pois é ajustada em benefício dos países menos populosos. Até 01 

de Maio de 2004, o número de votos por país era o seguinte: 

 
Alemanha, França, Itália e Reino Unido 10 
Espanha 8 

Bélgica, Grécia, Países Baixos e Portugal 5 

Áustria e Suécia 4 

Dinamarca, Irlanda e Finlândia 3 

Luxemburgo 2 

TOTAL 87 

 Tabela 2   

Fonte: europa.eu.int 
 
Porém, esse número atualmente mudou. Desde 01 de janeiro de 2007 existe maioria 

qualificada sempre que: uma maioria dos Estados-Membros votar a favor (em certos casos 

uma maioria de dois terços); existir um mínimo de 255 votos a favor da proposta, i.e. 73.9% 

do total (aproximadamente o mesmo que no sistema anterior). Além disso, qualquer Estado-

Membro pode solicitar a confirmação de que os votos a favor representam pelo menos 62% da 

população total da União. Se este não for o caso, as decisões não serão adotadas.34 A tabela 

abaixo retrata a repartição dos votos por Estado-Membro (desde 01.01.2007). 

 
Alemanha, França, Itália, Reino Unido 29 
Espanha, Polônia 27 

                                                 
34 Disponível em: http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=242&lang=pt&mode=g#order 
Acesso em: 10/02/2007. 
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Romênia 14 
Países Baixos 13 
Bélgica, República Checa, Grécia, 
Hungria, Portugal 

12 

Áustria, Suécia, Bulgária 10 
Dinamarca, Irlanda, Lituânia, Eslováquia, 
Finlândia 

7 

Chipre, Estónia, Letónia, Luxemburgo, 
Eslovênia 

4 

Malta 3 
TOTAL DE VOTOS 345 

 
 Tabela 3 

Fonte: www.consilium.europa.eu 
 

O Conselho constitui a principal instância de decisão da União Européia. É a 

expressão da vontade dos Estados-Membros, cujos representantes se reúnem regularmente a 

nível ministerial. Em função das questões a analisar, o Conselho reúne-se em diferentes 

formações: política externa, finanças, educação, telecomunicações, etc. Essa instituição possui 

algumas funções essenciais: corresponde ao órgão legislativo da União; em relação a um 

grande conjunto de competências comunitárias, exerce este poder legislativo em co-decisão 

com o Parlamento Europeu; assegura a coordenação das políticas econômicas gerais dos 

Estados-Membros; celebra, em nome da UE, os acordos internacionais entre esta e um ou 

vários Estados ou organizações internacionais; partilha a autoridade orçamental com o 

Parlamento; aprova as decisões necessárias à definição e à execução da política externa e de 

segurança comum com base em orientações gerais definidas pelo Conselho Europeu; garante 

a coordenação da ação dos Estados-Membros e adota as medidas no domínio da cooperação 

policial e judiciária em matéria penal.35 

O Conselho toma as suas decisões, conforme previsto nos tratados, por unanimidade 

dos seus membros, por maioria qualificada ou por maioria simples quando se trata de decisões 

processuais. No caso referente à unanimidade, regra aplicável atualmente em algumas esferas 

importantes para o desenvolvimento da União, como a Política Externa e de Segurança 

Comum, a cooperação policial e judiciária penal, a política de asilo e de imigração, a política 

de coesão econômica e social, a fiscalidade, etc., é necessário o acordo (ou abstenção) de 

todos os Estados--Membros; por outras palavras, cada Estado-Membro dispõe de um veto em 

matéria de adoção de medidas européias nestes sectores.36 

O processo de votação mais freqüente no Conselho é o da "votação por maioria 

qualificada", o que significa que qualquer proposta só poderá ser adotada se obtiver um 
                                                 
35 Disponível em: http://cde.doc.ua.pt/instituicoes/inst.asp Acesso em: 20/10/2006.  
36 Disponível em: europa.eu.int. 
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número mínimo de votos. Contudo, em alguns domínios particularmente sensíveis, tais como 

a PESC e a política em matéria de asilo e de imigração, antes do Tratado de Nice, as decisões 

do Conselho só podem ser adotadas por unanimidade. Isso significa dizer que qualquer Estado 

membro tem nestas áreas direito de veto. É importante notar que a unanimidade atualmente já 

é complicada de se alcançar, onde se conclui que com a União alargada, será praticamente 

impossível. Se a UE continuasse a funcionar nos termos atuais, arriscar-se-ia a ficar paralisada 

e incapaz de agir em muita áreas de extrema importância. Por isso, as regras foram alteradas 

no Tratado de Nice, passando o Conselho a poder adotar decisões por maioria qualificada em 

algumas áreas que anteriormente exigiam decisões por unanimidade. 

A proposta de Constituição, acordada pelo Conselho Europeu em 2004, aborda 

frontalmente questões como essas. Define mais especificamente a União Européia é qual a via 

que pretende seguir. Prevê ainda novas regras para um processo de tomada de decisão mais 

eficaz. A Constituição tem por finalidade tornar a UE mais aberta e mais democrática. Por 

exemplo, obriga os Ministros da UE a realizar publicamente os seus debates relativos à 

legislação e proporciona aos cidadãos o direito de apresentarem uma petição solicitando à 

Comissão Européia que proponha nova legislação. Esta é uma importante forma de controle 

democrática, accountability, que poderá ser exercida pelos cidadãos. Além do mais, atribui 

aos Parlamentos nacionais um papel mais importante no controle das propostas da 

Comissão.37 

Por sua vez, a Comissão Européia, guardiã dos Tratados e órgão executivo da União, 

possui relação direta com o Parlamento Europeu. Ela consolida e defende o interesse geral da 

União Européia, visto que é a engrenagem do sistema institucional comunitário, pois devido 

ao seu direito de iniciativa legislativa, esta instituição propõe os textos legislativos que são 

apresentados ao Parlamento e ao Conselho. De maneira geral, a Comissão representa a 

instância executiva da UE, assegurando a execução da legislação européia, do orçamento e 

dos programas adotados pelo Parlamento e pelo Conselho. O presidente e os membros da 

Comissão são nomeados pelos Estados-Membros após aprovação pelo Parlamento Europeu38.  

Cabe à Comissão a representação da “coletividade soberana comunitária” e é em 
nome da representação e defesa desse interesse que a Comissão ganha 
personalidade internacional na sociedade de Estados. Assim, o interesse político 
da União representado pela Comissão não pode ser o de nenhum Estado em 
particular, mas o da comunidade política de Estados: o “interesse comunitário”. 
Trata-se de um tipo de “interesse geral” impossível de ser interpretado por um 
representante que incorpore um “interesse particular”, que é como passa a ser visto 
o “interesse nacional”, contraditório quase sempre com o interesse comum dos 

                                                 
37 Disponível em: http://europa.eu/institutions/decision-making/index_pt.htm Acesso: 21/10/2006. 
38 Disponível em: http://www.icp.pt/template12.jsp?categoryId=7812 Acesso: 20/10/2006. 
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Estados. Disso se conclui que aquele que age em nome do “interesse comunitário” 
exerce uma competência de caráter supranacional. (TOSTES, 2004: 184). 
 

De forma mais específica, o processo de tomada de decisões39 da União Européia 

envolve as suas principais instituições: a Comissão, o Parlamento e o Conselho. Em geral, é a 

Comissão Européia que propõe nova legislação, mas são o Conselho e o Parlamento que a 

adotam. As demais instituições e órgãos também possuem missões fundamentais a 

desempenhar. As normas e procedimentos para a tomada de decisões na UE estão 

devidamente consagrados nos Tratados. Todas as propostas de nova legislação européia 

devem basear-se em um ou mais artigos específicos do Tratado, o qual possui a característica 

de ser a base jurídica da proposta, que determina o processo legislativo que deve ser seguido. 

Os três processos principais são a consulta, o parecer favorável e a co-decisão. No 

processo de consulta, o Conselho consulta o Parlamento, assim como o Comitê Econômico e 

Social Europeu e o Comitê das Regiões. Esse ponto é bastante importante de ser observado, já 

que constitui uma das análises críticas da tese em questão, ou seja, através do estudo dos 

pareceres emitidos pelo Comitê das Regiões no período de 2000 a 2004, um levantamento foi 

feito a respeito de como e em que circunstâncias esse órgão está sendo consultado. 

O Parlamento pode: aprovar a proposta da Comissão, rejeitá-la ou solicitar a 

introdução de emendas. Se o Parlamento solicitar a introdução de emendas, a Comissão 

analisa todas as alterações propostas pelo Parlamento. As que forem aceitas, serão 

introduzidas em uma proposta alterada que volta a ser transmitida ao Conselho. Por sua vez, o 

Conselho examina a proposta alterada e a adota nos termos propostos ou volta a introduzir 

emendas. Neste processo, assim como nos outros, o Conselho só pode inserir emendas numa 

proposta da Comissão mediante decisão por unanimidade. 

O processo de parecer favorável implica que o Conselho tem de obter 

obrigatoriamente um parecer favorável do Parlamento Europeu antes de poder adotar certos 

tipos de decisões importantes. Este processo é semelhante ao de consulta, com exceção do 

fato de não ser permitido ao Parlamento introduzir emendas. Isso quer dizer que ele tem de 

aceitar ou rejeitar o projeto, tal como lhe é apresentado.O parecer favorável exige uma 

aprovação no Parlamento por maioria absoluta dos votos expressos 

A co-decisão configura-se o atual processo utilizado para a maioria da legislação da 

União Européia. No processo de co-decisão, o Parlamento não se limita a emitir o seu parecer, 

ele partilha os poderes legislativos com o Conselho, de forma eqüitativa. Caso não seja 

possível o Conselho e o Parlamento chegarem a um acordo sobre um texto legislativo 

                                                 
39 Disponível em: http://europa.eu/institutions/decision-making/index_pt.htm Acesso: 23/10/2006. 
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proposto, este é levado a um Comitê de Conciliação, composto por igual número de 

representantes do Conselho e do Parlamento. Quando o Comitê chega a acordo sobre um 

texto, este é então transmitido ao Parlamento e ao Conselho, para que possam finalmente 

adotá-lo enquanto ato legislativo. 

Por sua vez, o Tribunal de Justiça Europeu assegura o respeito e a interpretação 

uniforme do direito comunitário. É competente para apreciar litígios em que podem ser partes 

os Estados-Membros, as instituições comunitárias, as empresas e os particulares. Em 1989 

foi-lhe associado o Tribunal de Primeira Instância. É composto por 27 juízes e oito 

advogados-gerais. Os juízes e os advogados-gerais são designados de comum acordo pelos 

governos dos Estados-Membros, para mandatos de seis anos, renováveis. São escolhidos de 

entre juristas que ofereçam todas as garantias de independência e que reúnam as condições 

exigidas, nos respectivos países, para o exercício das mais altas funções jurisdicionais ou que 

sejam de reconhecida competência.40 

A função do Tribunal de Justiça Europeu não pode ser comparada com a de nenhum 

outro Tribunal Internacional, ou seja, não representa interesses intergovernamentais ou 

internacionais, uma vez que a Corte Européia deve fazer cumprir o “direito comunitário 

europeu”41. Configura-se em um sistema jurídico autônomo (distinto do nacional e superior) e 

uniforme para todos os Estados-Membros, instituições comunitárias, tribunais nacionais, 

cidadãos ou quaisquer pessoas jurídicas que estejam sob o território da União.(TOSTES, 

2004). 

  O Tribunal de Contas é a instituição que efetua a fiscalização das contas. Realiza o 

exame da totalidade das receitas e despesas da União, a fim de garantir uma gestão financeira 

eficaz. Possui a missão de auditar com independência a cobrança das receitas e a utilização 

dos fundos da União Européia e, assim, avaliar a forma como as instituições comunitárias 

desempenham estas funções. Igualmente, examina se as operações financeiras foram 

registradas de maneira correta, executadas de forma legal e regular, tendo em conta os 

princípios de economia, eficiência e eficácia. O Tribunal divulga os resultados do seu trabalho 

publicando relatórios relevantes, objetivos e oportunos.42 

 Uma das funções primordiais do Tribunal de Contas é assessorar o Parlamento 

Europeu e o Conselho, apresentando-lhes um relatório anual sobre o exercício financeiro 

precedente. Por sua vez, o Parlamento analisa detalhadamente o relatório do Tribunal antes de 

                                                 
40 Disponível em: http://www.curia.europa.eu/pt/instit/presentationfr/index_cje.htm Acesso: 20/10/2006. 
41 O “direito comunitário europeu” se constitui pelo conjunto dos Tratados fundamentais da União Européia, dos 
atos normativos das instituições comunitárias e da jurisprudência da Corte de Justiça Européia. 
42 Disponível em: http://www.eca.eu.int/eca/mission/eca_mission_index_pt.htm Acesso: 20/10/2006. 
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decidir se aprova a forma como a Comissão executou o orçamento. Ao considerar corretas as 

contas, o Tribunal de Contas envia ao Conselho e ao Parlamento uma declaração de 

confiabilidade certificando que o dinheiro dos contribuintes europeus foi bem utilizado. Por 

fim, uma outra função exercida pelo Tribunal de Contas é a emissão de pareceres sobre as 

propostas de legislação financeira da UE e relativamente às ações comunitárias de luta contra 

a fraude.43 

 Com relação aos órgãos consultivos da União Européia, tem-se principalmente o 

Comitê Econômico e Social e o Comitê das Regiões. Criado em 1957 pelo Tratado de Roma, 

o Comitê Econômico e Social Europeu (CESE) é um órgão de natureza consultiva composto 

pelos representantes dos empregadores, sindicatos, agricultores, consumidores e outros grupos 

de interesses que, conjuntamente, constituem a sociedade civil organizada. Funcionando como 

uma ponte entre a União e os seus cidadãos, este órgão propõe os seus pontos de vista e 

defende os seus interesses no debate das políticas com a Comissão, o Conselho e o 

Parlamento Europeu, promovendo, por meio das suas ações, uma sociedade européia mais 

participativa, e, conseqüentemente, mais democrática.44 

 Este órgão é parte integrante do processo de tomada de decisões da UE, devendo ser 

obrigatoriamente consultado antes da adoção de decisões de política econômica e social. Junto 

a isso, é também seu papel emitir pareceres por sua iniciativa, ou a pedido de outra instituição 

da UE, acerca de outras matérias. 

 A missão do Comitê das Regiões assemelha-se bastante à do CESE, consistindo, 

especificamente, em apresentar os pontos de vista locais e regionais no que se refere à 

legislação da União, por meio da emissão de pareceres sobre as propostas da Comissão. A 

Comissão e o Conselho devem consultar obrigatoriamente o CdR nos domínios que afetam 

diretamente os poderes locais e regionais, podendo igualmente consultá-lo todas as vezes que 

considerarem oportuno. Da mesma forma, o Comitê pode adotar pareceres por iniciativa 

própria e apresentá-los à Comissão, ao Conselho e ao Parlamento.45 Esse órgão será 

detalhadamente estudado no presente trabalho.  

 

 

3.2 O Processo de Integração Regional Europeu 

 

                                                 
43 Disponível em: http://europa.eu/institutions/inst/auditors/index_pt.htm Acesso: 20/10/2006. 
44 Disponível em: http://europa.eu/institutions/consultative/eesc/index_pt.htm Acesso: 10/10/2006. 
45 Disponível em: http://europa.eu/institutions/consultative/cor/index_pt.htm Acesso: 10/10/2006. 
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 Embora venha sendo qualificada por muitos estudiosos como um elemento político 

bastante intricado, sendo até difícil de ser definida, atualmente, a União Européia, apesar de 

toda sua complexidade, tornou-se a forma mais consagrada de integração regional. Segundo 

Ana Paula Tostes (2004), a UE consiste em uma ordem política autônoma, que funciona sem 

uma base social única e nem uma constituição formal escrita. Na verdade, o seu ordenamento 

político é disputado com os poderes nacionais, tendo como base um sistema jurídico 

supranacional. 

integración económica y política es básicamente una reducción del poder soberano 
de los estados miembros y un aumento de la influencia de la autoridad central 
supranacional. Sin embargo no existe una definición compartida del concepto de 
integración, esto dificulta los propios adelantos en la investigación en este terreno. 
Más aún, cada autor desarrolla su propia definición. Así, mientras que Haas 
entiende que es un proceso”por el cual los agentes políticos en diversos entornos 
nacionales diferentes están convencidos de cambiar su lealtad, expectativas y 
actividades políticas hacia un nuevo centro, cuyas instituciones poseen o exigen 
jurisdicción sobre los estados nacionales preexistentes”, Etzioni define a la 
unificación política como el proceso a “través del que se logra la integración 
política” como condición. Por su parte, Lindberg estima que “la integración política 
es sólo una parte del proceso de integración internacional”. Por otra parte, Pentland 
sostiene que la “integración política internacional supone la reducción de la 
soberanía de los Estados”(CANOVAS:19). 

 

Tendo inicialmente como objetivo a unificação econômica, pouco a pouco foi 

atingindo amplitude, e devido ao seu crescente desenvolvimento, inevitavelmente acabou 

atingindo a unificação política. Durante cinqüenta anos ela manteve-se em transformação, 

alargando-se, tornando-se cada vez mais intensa no seu funcionamento e desenvolvimento. 

O processo de integração européia tornou-se, desde o começo, nos anos cinqüenta, 
uma fonte teórico-prática indispensável para todos aqueles que de uma maneira ou 
de outra interessaram-se pela problemática da regionalização. A Comunidade 
Européia veio a ser, com o decorrer do tempo, um lugar comum cuja estrutura e 
funcionamento – apesar da perigosa complexidade – transformaram-se em base 
indispensável à linguagem integracionista praticada, tanto no seio de um mesmo 
conjunto regional, como entre conjuntos regionais distintos. (MEDEIROS, 1999: 
133). 
 

 MEDEIROS (1999), tratando sobre o processo de formação da UE afirma que houve 

duas estratégias principais. Em um primeiro momento, 1950-1965, constatou-se a dominância 

da estratégia da integração, e em um segundo momento, 1966-1980, a da cooperação ganhou 

mais espaço. O autor acrescenta que, posteriormente, com a criação do Ato Único46 e do 

                                                 
46 Os Tratados de Roma foram sendo constantemente atualizado por meio de outros acordos, como o Ato Único 
Europeu, de 1986. Ele entrou em vigor em 1987 e foi a primeira revisão dos Tratados de Roma. Alterou as regras 
de relacionamento dos países-membros e ampliou os objetivos e campos de atuação da Comunidade. Com ele, 
pretendeu-se a adoção de políticas comuns, a criação de um mercado comum com livre circulação de 
mercadorias, pessoas, serviços e capitais, o reforço da coesão econômica e social entre todos os filiados e a 



 54

Tratado de Maastricht, iniciou-se um período de conjunção entre essas duas estratégias. A 

estratégia de integração possui o seu desenvolvimento especialmente na área econômica e 

seguindo uma lógica federal, enquanto que a estratégia de cooperação aplica-se em especial à 

área política, seguindo uma lógica confederal.47 

A integração européia caracteriza-se essencialmente por dois processos políticos 

distintos: centralização e descentralização. O processo de centralização, que se reflete no 

objetivo da UE de criar um grande mercado interno europeu, exercendo forte pressão no 

sentido de centralizar e harmonizar certas atividades a nível europeu. Simultaneamente, 

ocorre também um processo de descentralização em alguns Estados-Membros, que reforça o 

escalão local e regional e faculta respostas locais à crescente concorrência internacional.48 

Com relação à integração das unidades regionais e locais da UE, ainda nesse trabalho 

será possível perceber a importância do Comitê das Regiões. Esse órgão possui como função 

primordial reforçar o papel das entidades subnacionais no processo de integração europeu, 

principalmente no que se refere à preparação, definição, aplicação e controle das políticas 

européias. Obviamente que o seu trabalho está limitado ao seu caráter consultivo, que será 

tema de debate nessa pesquisa. 

É evidente o sucesso que a União Européia consagrou durante o seu processo de 

integração. Este imenso bloco regional conseguiu avançar além das expectativas, 

ultrapassando os limites esperados pelos estudiosos, que eram, no caso, o mercado comum. A 

união econômica bem sucedida logo forneceu estruturas para a formação da união política. 

Esta integração proporcionou cinqüenta anos de estabilidade, paz e prosperidade econômica, 

contribuindo para melhoria do nível de vida e para a realização do mercado interno, 

concretizando a posição da União Européia no cenário internacional.  

A Comunidade Européia pode ser considerada um regime intergovernamental 

positivamente desenvolvido, com intuito de conduzir a interdependência econômica por meio 

da coordenação de negociações políticas. O seu progresso pode ser explicado pelo 

aprimoramento e expansão de diversas teorias de política econômica internacional, 

negociações intergovernamentais e regimes internacionais, que admitem que o 

                                                                                                                                                         
equiparação social e econômica. Fonte: http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,305966,00.html. Acesso em: 
01/09/2006 
47 “As confederações se formam quando existe entre os Estados confinantes uma relativa necessidade de união. 
As confederações permitem alcançar um certo grau de unidade e garantem, em certa medida, a segurança e o 
desenvolvimento econômico, sem que os Estados tenham que ceder sua soberania. A experiência histórica ensina 
que, em geral, as Confederações são criadas justamente para defender a independência dos Estados cuja 
fragilidade impõe a colaboração com os vizinhos, e para salvaguardar e manter a ordem interna e internacional 
existente”. (BOBBIO, 1999: 220). 
48 R/CdR 279/2004. 
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comportamento do Estado se espelha em ações racionais de governo, restringidas em casa por 

pressões sociais domésticas, e no exterior, por seu meio ambiente estratégico.(MORAVCSIK, 

1993). 

 Este imenso bloco regional é dotado de um sistema institucional estabelecido desde o 

processo de integração, iniciado ainda pelas Comunidades Européias. As transformações 

ocorridas nas instituições têm como objetivo moldar a União para sobreviver ao alargamento 

da melhor maneira possível. Essas grandes mudanças ocorreram durante a construção da 

própria União Européia, permitindo que as instituições possuíssem um estilo mais apropriado 

para o objetivo atual, podendo dar suporte à formação desse caráter supranacional.  

As grandes transformações que desde então ocorreram na construção européia, 
também se refletiram no equilíbrio interinstitucional da União. Assim, a criação do 
Conselho Europeu, bem como a profunda mutação do papel do Parlamento Europeu 
no processo político da União. Na verdade, das quatro instituições que compunham 
o figurino inicial das Comunidades – Conselho de Ministros, Comissão, Parlamento 
Europeu e Tribunal de Justiça – terá sido sobre o Parlamento que iniciaram as mais 
acentuadas alterações no sistema político da União. (SOARES, 2004: 02). 

 
Ao contrário das relações comuns de reciprocidade e de cooperação, que não 

demandam para os Estados o prejuízo de parte das suas prerrogativas soberanas externas, as 

relações de integração, como por exemplo, a integração econômica, produzem 

consecutivamente a perda de parcela da soberania por parte dos Estados que estão integrados, 

ou, pelo menos, restringem o exercício da respectiva soberania nos setores de atividade em 

que tais Estados encontram-se abrangidos pelo processo de integração. Assim, o referido 

processo caracteriza-se pelo fato de os Estados decidirem transferir uma parte da sua 

soberania para uma entidade política soberana ou para instituições, sendo ainda um fenômeno 

que exige, para além da correspondente manifestação de vontade, atitudes políticas 

condizentes com essa organização.49 

A integração pode também ser definida como um ato de cooperação entre Estados no 

nível regional e/ou mundial, podendo ou não ser permanente. Esse processo é observado tanto 

no campo econômico, como no político e de componentes legais50. As teorias econômicas da 

integração concentram-se basicamente nas situações da integração regional em uma esfera 

mais genérica, enquanto que as teorias políticas sobre o processo de integração têm se 

apresentado em grande número ligadas à explicação processo referente à integração européia. 

Para fundamentar o processo de integração, várias teorias buscam ser úteis, porém, o 

federalismo, o funcionalismo, o neofuncionalismo, o neoinstitucionalismo e o 

                                                 
49 Disponível em: https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/866/2/Cap+I_1.1+-+1.2+-+1.3_.pdf 
Acesso em: 20/11/2006. 
50 Disponível em: http://www.unibero.edu.br/nucleosuni_neriteo04.asp Acesso: 07/11/2006. 
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intergovernamentalismo são os precursores do campo teórico da integração regional, 

principalmente para explicar esse processo. A teoria neofuncionalista será tomada como palco 

de análise nessa obra para tratar sobre a integração européia 

O neofuncionalismo teve a sua origem na teoria funcionalista no período pré-Segunda 

Guerra Mundial, tendo emergido como resposta à incapacidade da Liga das Nações de manter 

a paz depois da Primeira Guerra Mundial. De tal incapacidade surgiu a consciência de que 

para alcançar a paz seria necessário algo mais do que o federalismo voluntário. Essa teoria é 

fruto de um grande esforço da ciência política no sentido de esclarecer a integração política, 

em especial, a européia.51 

O argumento central da teoria neofuncionalista está na cooperação e na integração 

como formas de ampliar o potencial político na balança internacional de poderes, otimizando 

a capacidade econômica dos Estados.  

El elemento analítico central del neofuncionalismo es la noción de spillover 
("desbordamiento"), concepto con el que se intenta explicar la expansión horizontal 
(intersectorial) del proceso de integración. En un primer momento, el spillover 
tendría lugar entre sectores técnico económicos afines. La integración en un sector 
determinado necesitaría, para convertirse en óptima, la integración de sectores 
fronterizos. Es esta, pues, una dinámica concebida como la consecuencia del alto 
nivel de interdependencia entre los diferentes sectores de las economías 
industrializadas modernas. Pero la integración de los sectores técnico económicos 
acabaría "excediéndose" al terreno de lo sociocultural (lo que llevaría a la creación 
de una nueva identidad europea) y de lo político, alcanzando incluso las delicadas 
áreas de la seguridad y la defensa que, según las predicciones neofuncionalistas, 
serían gestionadas en un nivel europeo y no nacional (CANOVAS: 22-23). 
 

De acordo com essa corrente, os processos de integração seriam impulsionados a partir 

de um núcleo funcional formado pelas instituições supranacionais, que formam a burocracia 

negociadora, dotados de capacidade decisória. Assim, tendo como ponto de partida a 

iniciativa burocrático-estatal, o processo iria se “espalhando” para a sociedade, caracterizando 

o spill over52. 

Neo-functionalistas argued that high and rising levels of interdependence would set 
in motion on ongoing process of co-operation that would lead eventually to political 
integration. Supranational institutions were seen as the most effective means of 
solving common problems, beginning with technical and non-controversial issues, 
but `spilling over` into the realm of high politics and leading to a redefinition of 
group identity around the regional unit. (HURREL: 1995, 59). 
 

                                                 
51 Disponível em: https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/866/2/Cap+I_1.1+-+1.2+-+1.3_.pdf 
Acesso em: 20/11/2006. 
52 O spillover pode ser definido como uma ferramenta de determinismo econômico baseado no fim da ideologia 
e no aparecimento de um universo onde os tecnocratas estariam em ascendência em todos os governos nacionais 
e regionais. Isso poderia significar em longo prazo, uma armadilha onde os governos seriam levados a uma rede 
de conseqüências não intencionais por causa de comprometimentos anteriores. Disponível em: 
http://www.geocities.com/cesariopereira/mestrado/Moravcsik.doc acesso em: 07/11/2006. 
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Ernst Haas53 reflete sobre o neofuncionalismo, introduzindo a necessidade de criação 

de instituições supranacionais formais, aptas a enquadrar e estimular o spill over. Esse 

estímulo é perpetrado pela ação de um órgão dotado de supranacionalidade representativa, 

que no caso da União Européia é encarnado pela Comissão. Além disso, se as instituições 

comunitárias almejam uma dinâmica eficiente, elas devem aplicar o voto por maioria em seu 

processo de tomada de decisões. (MEDEIROS: 2003, 9). 

Haas estava convicto de que a soberania do Estado declinaria com o tempo, à medida 

que a cooperação em uma esfera de atividade “respingasse” nas outras, e um processo 

burocrático de tomada de decisões evoluísse para um âmbito supranacional, ainda que em 

grau regionalmente específico. (GRIFFITHS: 2004, 264). 

A teoria neofuncionalista admite, particularmente, que as instituições centrais da 

União Européia não só exercem uma influência considerável, mas também produzem efeitos 

independentes nas políticas dos Estados-membros, contribuindo, desse modo, para consolidar 

de maneira significativa o próprio processo de integração. Essa teoria delineia de forma 

precisa, pois, aquilo que seria a transferência gradual de competências do Estado para uma 

nova autoridade supranacional. Esse supranacionalismo, que se refere precisamente à 

existência de órgãos de decisão que ultrapassam a soberania dos Estados-membros, é, 

portanto, uma noção crucial da teoria. (BRANDÃO, 2001). 

Os neofuncionalistas idealizam a integração européia como sendo um processo 

utilitário onde as instituições supranacionais vão pouco a pouco ampliando as suas 

competências, tendo como efeito principal a decomposição das soberanias, na exata medida 

em que o argumento neofuncionalista desvaloriza a importância das fronteiras nacionais e a 

autonomia dos Estados. “Este modelo prevê a emergência de um superestado regional. O 

neofuncionalismo parece, assim, basear-se num modelo neutro de transferência de 

competências para maximizar o bem-estar: as fronteiras são, nesse quadro, o principal 

obstáculo a uma estratégia comum de prosperidade”. De forma geral, a supranacionalidade 

sugere a centralização das decisões no nível comunitário.(BRANDÃO, 2001). 

A teoria neofuncionalista presume ainda que existam condições democráticas para 

uma integração bem sucedida. Isto quer dizer basicamente que diferentes grupos de atores 

sociais devem poder participar ativamente no processo de integração. Essa participação é o 

instrumento que possibilita um aprofundamento do processo e facilita a sua propagação e 

                                                 
53 Ernst Haas é mais conhecido como um dos fundadores do “neofuncionalismo” no estudo da integração 
regional, principalmente na Europa. 
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manutenção. Daí a importância da emergência das unidades subnacionais no processo de 

integração, com especial atenção à constituição do Comitê das Regiões na UE.  

Por outro lado, existem autores que julgam a teoria neofuncionalista como um dos 

culpados pelo déficit democrático na UE. NUNES JUNIOR (2004) acredita que a existência 

de um déficit democrático europeu está presente desde o começo do seu processo de 

integração, que fora substancialmente influenciado pela teoria neofuncionalista, a qual previa 

uma transferência progressiva e automática de soberania dos Estados-Membros para a 

comunidade européia. 

A existência de um déficit democrático na União Européia tem sido destacado 
freqüentemente nos relatórios institucionais e nos meios acadêmicos. Constata-se a 
existência desse déficit desde os primeiros atos da integração regional européia, 
uma vez que seus idealizadores – Monnet e Schuman – estavam claramente 
influenciados pela teoria neofuncionalista, segundo a qual, em linhas gerais, busca-
se o sucesso do funcionamento do sistema na tecnocracia e no elitismo, 
independentemente da participação democrática. Trata-se de uma teoria sobre a 
estratégia da integração e não sobre a legitimidade dessa integração, já que ela não 
estava em causa. (NUNES JUNIOR, 2004: 1). 
 

Assim como ele, vários autores acreditam que a maior parte das teorias 

neofuncionalistas caíram em desuso, principalmente por não terem conseguido explicar de 

maneira adequada a realidade da integração européia, que foi o seu único estudo de caso 

importante. Assim sendo, após os teóricos haverem reconhecido que as reflexões 

funcionalistas e neofuncionalistas sobre integração regional eram inadequadas, surgiram 

novas teorias sobre a interpretação da integração econômica e política, como ,por exemplo, o 

neoinstitucionalismo e o inter-governamentalismo.54 

Dessa forma, por já ter refletido acerca dos conceitos e princípios democráticos, bem 

como sobre a origem, estrutura e funcionamento da União Européia, o próximo capítulo trata 

da democracia na Europa, de maneira mais específica, explicitando a sua formação e 

preocupação dentro do processo de integração europeu. 

 

3.3 Democracia na Europa 

 

 

3.3.1 Cidadania Européia 

 

 

                                                 
54 Disponível em: https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/866/2/Cap+I_1.1+-+1.2+-+1.3_.pdf 
Acesso em: 07/11/2006. 
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A Cidadania Européia foi estabelecida pelo Tratado de Maastricht, onde apresentava 

como objetivo principal da institucionalização deste novo status jurídico, que correspondia, de 

acordo com as instituições comunitárias, a uma forma de reforçar e fortalecer a identidade 

européia, além de principalmente possibilitar que os cidadãos europeus participassem de 

forma mais intensa no processo de integração comunitária. De acordo com o artigo 17 desse 

Tratado, “É instituída a cidadania da União. É cidadão da União qualquer pessoa que tenha a 

nacionalidade de um Estado-Membro. A cidadania da União é complementar da cidadania 

nacional e não a substitui”. Vale dizer também que a questão da cidadania aparece com 

destaque no projeto constitucional europeu. 

O conceito de cidadania55 tornou-se então um dos principais temas de debate político a 

partir da década de 90. A importância direcionada a essa questão deve-se em grande parte por 

se tratar de um conceito que se encontra em plena evolução devido às grandes trocas 

econômicas, sociais e políticas do final do século. De maneira geral, a cidadania pode ser 

definida como um status jurídico e político por meio do qual o cidadão adquire os direitos 

como indivíduo (civis, políticos, sociais) e os deveres (impostos, tradicionalmente o serviço 

militar, fidelidade…) concernente a uma coletividade política, igualmente somado à faculdade 

de participar da vida coletiva do Estado. Esta faculdade surge do princípio democrático da 

soberania popular.56 

Para TOURAINE (1996), não existe cidadania sem a consciência plena de filiação a 

uma coletividade política, que na maioria das vezes pode aparecer na figura de uma nação, ou 

até mesmo um município, uma região, ou ainda um conjunto federal, como é o caso da União 

Européia. A democracia apóia-se na responsabilidade dos cidadãos de um país. A partir do 

momento em que esses não se sentem responsáveis pelo seu governo, seja porque esse exerce 

seu poder em um conjunto territorial que lhes parece artificial ou estranho, ou por outro 

motivo, fica difícil de existir representatividade dos dirigentes ou livre escolha destes pelos 

dirigidos. Essa consciência de filiação é uma das condições necessárias da democracia. 

O cidadão europeu, proveniente dos Estados-Membros da União Européia, dispõe de 

um conjunto de direitos reconhecidos na sua constituição, e somado a esses, possui obrigações 

no que se refere à coletividade. Dentro de um estado democrático, o cidadão vê-se obrigado a 

cumprir com essas obrigações, já que são aprovadas pelos representantes que elegeram, 

                                                 
55 A cidadania possui conceito distinto de nacionalidade. Embora essas noções sejam muitas vezes tidas como 
indiscerníveis, têm-se que nacionalidade corresponde à filiação a um Estado nacional, enquanto que a cidadania 
corresponde ao direito de participar, direta ou indiretamente, na gestão da sociedade. A nacionalidade cria uma 
solidariedade dos deveres, ao passo que a cidadania dá direitos (TOURAINE, 1996). 
56 Disponível em: http://www.historiasiglo20.org/europortug/cideuropeia.htm Acesso: 07/11/2006. 
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valendo-se de um dos seus principais direitos políticos adquiridos como cidadão, que é na 

verdade, o sufrágio57. 

 Desta forma, o debate sobre as questões democráticas foi consideravelmente 

transferido para assuntos relativos a cidadania/participação, especialmente no nível das 

“novas cidadanias”, não mais vinculadas ao território do estado-nação. O tema afirma que 

atualmente este novo período está marcado por uma verdadeira fragmentação da cidadania. 

Uma nova concepção pluridimensional do espaço questiona a visão integrada da 
cidadania do estado-nação, tanto por “baixo” (plano infranacional) que pelo “alto” 
(plano supranacional), mostrando que esses espaços não são mais necessariamente 
territórios. Temos como conseqüência uma deslocalizacao do político com relação 
ao Estado, com a emergência de outras formas de cidadania além da cidadania 
política. Neste sentido, a cidadania é estendida além do político à partir da 
constatação da existência de outras maneiras de participar na vida coletiva e de 
outras formas de exercício da cidadania. (ALVIM, 1995: 02). 
 

 ALVIM (1995) acrescenta a visão de que a fragmentação entre cidadão e estado-nação 

é dada com relação à noção de soberania. Um exemplo disso é o fato de que a norma jurídica 

não é mais exclusivamente resultado de um Parlamento nacional soberano, mas também de 

instituições supranacionais européias. Atrelada a esse fator, pode ser citada uma outra questão 

que aponta para a fragmentação dessa soberania, que seria o papel designado à Corte de 

Justiça da Comunidade Européia, onde o cidadão vai encontrar em outras instâncias proteção 

contra a justiça de seu próprio Estado. Essa cidadania européia instituída pelo Tratado de 

Maastricht acaba implantando novos elementos na temática da crise democrática na União. 

Destarte, a forma como garantir os interesses dessa grande massa heterogênea de 

cidadãos é, neste momento, o maior impasse da UE. Assegurar a democracia dentro da 

instituição tornou-se um dos próximos estágios a serem ultrapassados, já que existem vários 

indícios de que as instituições políticas dentro da União estão tendo um impacto significativo 

na democracia interna dos Estados-membros.  

 

 

3.3.2 Democracia Institucional Européia 

 

 

O conceito de déficit democrático na União Européia não decorre apenas do seu 

processo de integração social, mas também da sua própria estrutura institucional, na medida 

em que a sua concepção carece de participação mais efetiva dos cidadãos europeus (NUNES 

                                                 
57 Idem. 
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JUNIOR, 2004). Trata-se de um processo no qual importantes competências, cujo exemplo 

mais significativo é a moeda única, passaram das instituições nacionais eleitas e legitimadas 

democraticamente, para instituições européias que carecem ou apenas têm o aval democrático 

dos povos europeus.58  

SCHMITTER (2000) aponta para o fato de que, de uma forma ou de outra, o futuro da 

democracia na Europa acabou vinculando-se à sua própria democratização, ou seja, do 

redesenho das instituições da União, de maneira tal que se tornem mais responsáveis ante os 

cidadãos europeus. Ao conferir às instituições legitimidade para atuar supranacionalmente, 

retirando parte das competências dos países-membros e transferindo responsabilidades aos 

executivos ocupantes dos altos cargos da União, a Europa acaba colocando a formação da sua 

democracia em risco.  

Pela primeira vez na modernidade, instituições supranacionais exercem poder de 

decisão de forma organizada sobre os mais amplos setores do âmbito nacional, até então 

considerados invioláveis por qualquer instância extranacional. Ao mesmo tempo, pode ser 

notado o descompasso existente entre o desenvolvimento institucional da União Européia e o 

nível de informação e conscientização das populações envolvidas na integração, o que acaba 

comprometendo a legitimidade democrática da unificação. (TOSTES, 2004: 5). 

O conceito de déficit democrático na União Européia é geralmente associado à idéia 

de que as suas instituições no fundo carecem de legitimidade democrática, pois devido ao seu 

funcionamento, acabam parecendo inacessíveis aos cidadãos. Esse déficit demonstra a 

sensação de que o aparelho institucional comunitário seria dominado por instituições que 

ainda não foram totalmente aceitas pela sociedade européia, isto é, no sentido de se fazer 

pertencer. O único caminho de legitimação dessa nova cidadania é o da construção de uma 

verdadeira identidade européia.   

Em pesquisa realizada para tentar esclarecer o nível de ligação entre as instituições 

européias e os cidadãos, foi feito um questionamento acerca do sentimento de “pertencer” à 

UE, no que se refere especificamente à identidade européia e o nível de conhecimento e 

confiança nessas instituições. O Eurobarómetro, quanto a isso, chegou à seguinte conclusão: 

 

                                                 
58 Disponível em: http://www.historiasiglo20.org/europortug/cididentidade.htm Acesso: 07/11/2006. 
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Ligação à Europa 

 
 
Gráfico 2 
Fonte: Eurobarómetro. 
Disponível em: http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_documentation/05/txt_pt.pdf Acesso: 10/07/2006. 
 

 

Legendas: L (Luxemburgo); S (Suécia); Dk (Dinamarca); E (Espanha); I (Itália); Fin 

(Finlândia); B (Bélgica); A (Áustria); P (Portugal); D (Alemanha); Irl (Irlanda); F (França); 

Nl (Países Baixos); El (Grécia); Uk (Reino Unido). 

Esta pesquisa revelou que cerca de 6 (seis) em 10 (dez) cidadãos da União Européia se 

sentem muito ou bastante ligados à Europa. Como pode ser visto no gráfico, este sentimento é 

mais assíduo em Luxemburgo (78%), seguindo-se da Suécia e da Dinamarca (ambas com 

71%). O Reino Unido é o país onde as pessoas se sentem menos ligadas à Europa (37%), 

seguindo-se da Grécia (41%) e dos Países Baixos (49%). 

Ainda dentro da mesma pesquisa realizada, foi questionado sobre uma possível 

superposição de uma identidade supranacional européia e a própria identidade nacional. 

Quanto a essa questão, ficou claro que embora os cidadãos sintam-se ligados de certa maneira 

à UE, ainda existe por parte de muitos um sentimento de rejeição a esta identidade, conforme 

explicita o gráfico a seguir. 

 

Identidade européia e nacional 
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Gráfico 3 
Fonte: Eurobarómetro 
Disponível em: http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_documentation/05/txt_pt.pdf Acesso: 10/07/2006. 
 

Nessa pesquisa feita com os cidadãos europeus, foi verificado o baixo percentual 

referente à consciência de que existe uma sobreposição da identidade européia com relação à 

nacional. É o que demonstra a parte azul do gráfico, onde para o Reino Unido, esse percentual 

representa apenas 3%. Já com relação à existência de apenas a identidade nacional, verificou-

se um alto percentual em alguns países, em especial o Reino Unido, com 67%. Por outro lado, 

existem vários países que consideram a existência de uma identidade nacional associada à 

uma européia, representada no gráfico pela parte verde. 

A noção de cidadania implica igualmente uma identidade cultural comum. Na 

pesquisa referente ao gráfico abaixo, a fim de saber como anda o grau de identidade cultural 

européia, constatou-se que uma média de 38% dos cidadãos da UE consideram que existe 

uma identidade cultural européia comum e 49% discordam desta afirmação . Verificam-se, no 

entanto, grandes diferenças de opinião sobre esta questão entre os 15 Estados-Membros. As 

percentagens mais elevadas de países que acreditam na existência de uma identidade cultural 

européia comum são vistas na Grécia e em Portugal (49% e 47%, respectivamente), seguindo-

se a Alemanha (43%) e a Itália (42%). A Finlândia (65%), a França e a Dinamarca (ambas 
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com 59%) apresentam as percentagens mais elevadas de opiniões discordantes. Embora sejam 

vistos índices mais baixos de concordância nos países onde o número dos chamados 

“eurocéticos” é maior, sentir-se europeu e acreditar na existência de uma identidade cultural 

européia comum são aspectos nem sempre coincidentes. 

 

Existe uma identidade cultural européia partilhada por todos os europeus? 

 

 
Gráfico 4 
Fonte: Eurobarómetro 
Disponível em: http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_documentation/05/txt_pt.pdf Acesso: 10/07/2006. 
 

Para TOSTES (2006), a criação de uma “identidade coletiva européia” é um dos 

projetos de fortalecimento da supranacionalidade da União e da legitimidade das suas 

instituições, e tanto a cidadania européia quanto a Constituição são instrumentos desse 

projeto. 

Europeans seem to have rapidly grown accustomed to the elements of economic 
citizenship that the EU has provide for them. Those freedoms to buy and sell goods, 
to invest and exchange currency, to receive and deliver services, to move 
personally, and to exercise one´s profession across national borders are positively 
appreciated (and largely taken for granted), but they certainly have not generated a 
high level of identification with the institutions that produced them. Now the 
question is whether the EU can graft onto these economic freedoms a new set of 
explicitly political rights and obligations that Europeans will find sufficiently 
appealing and consequential that they will finally (if not exclusively or definitively) 
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come to identify with the supranational polity that protects them. (SCHMITTER, 
2000: 42). 
 

Antes de tudo é preciso que seja esclarecido que existe democracia na União Européia. 

Em cada uma das etapas do seu processo de integração, foi colocada de forma cada vez mais 

persistente a questão da legitimidade institucional democrática. Algumas instituições podem 

ser citadas como exemplo dessa legitimidade, por proporcionar aos cidadãos participação do 

processo de integração, como é o caso da Assembléia e do Parlamento. Ao ser decidido que a 

sua eleição seria realizada por sufrágio universal direto, pela primeira vez em 1979, a 

Assembléia foi apresentada como uma etapa fundamental da democratização da Europa. O 

mesmo ocorre com a eleição para o Parlamento.  

 Vale dizer que, na busca de solucionar o déficit democrático da União Européia, a 

transformação do Parlamento foi tida como um dos itens a serem utilizados. Os Tratados de 

Maastricht, de Amsterdã e de Nice iniciaram a incorporação do princípio da legitimidade 

democrática no sistema institucional, reforçando os poderes do Parlamento em matéria de 

nomeação e controle da Comissão, ampliando, progressivamente, o campo de aplicação do 

procedimento de co-decisão.59 Em um período curto de tempo o Parlamento desocupou o 

lugar de instituição dotada de insuficientes poderes de controle e fraca participação no 

processo de decisão, para ocupar um lugar primordial no sistema político da União. 

(SOARES, 2004). 

Porém, embora a União Européia preencha as condições mínimas requeridas pelos 

sistemas democráticos, como por exemplo, a eleição pelo sufrágio universal direto dos 

deputados do Parlamento Europeu, a falta de identificação dos cidadãos europeus com o 

processo de integração contribui consideravelmente com o problema da legitimidade política.  

Inexiste uma identidade concreta entre a sociedade civil e as instituições européias, e esta falta 

de conscientização acerca da importância de participar ativamente dos processos da União 

torna-se ainda mais evidenciada pelo fato de que as pessoas ainda apresentam certa distância 

das atividades exercidas pela UE, como bem exemplifica Antonio Goucha Soares: 

Curiosamente, as eleições para o Parlamento Europeu evidenciam uma taxa de 
abstenção bastante superior à que se verifica nas eleições para os parlamentos 
nacionais, na generalidade dos países da União. O que permite inferir menor 
confiança dos cidadãos na atividade deste órgão, senão mesmo indiferença. Donde 
resulta que o continuado aumento dos poderes do Parlamento Europeu não terá 
permitido, por si só, reduzir o déficit democrático do sistema político da União. 
(SOARES, 2004: 35). 

 

                                                 
59 Disponível em:http://europa.eu.int/scadplus/glossary/democratic_deficit_pt.htm. Acesso em: 01/08/2006. 
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Isso posto, o que se verifica é que dentro da União é necessário haver uma 

aproximação maior entre as instituições e os cidadãos, já estes são, sem sombra de dúvidas, 

atualmente o objeto de maior importância desta Comunidade. Instituições menos pesadas e 

rígidas, associadas a procedimentos mais transparentes e eficientes, trariam mais satisfação à 

sociedade civil.  

Dentro dessa problemática, houve uma considerável iniciativa com objetivo de 

aproximar a Europa dos cidadãos, que foi a Convenção Européia, incumbida de encontrar 

meios de aperfeiçoar a legitimidade democrática da UE. Por sua vez, os trabalhos da 

Convenção resultaram no projeto de Constituição dessa instituição.  

The insight that democracy in the European context is meant as individualistic 
democracy provides our first guideline for concretizing the concept of legitimacy. 
According to the classical concept, democracy presupposes that every citizen has 
the opportunity to participate at least indirectly in collective decisions of the 
community. If democracy is supposed to implement individual self-determination, 
every decision with sovereign character has to be traced back to the citizenry via 
chain of legitimization (PETERSON, 2005: 03). 
 

A falta de conhecimento generalizada sobre a União é uma reação diretamente 

relacionada com o fato de esta não atuar a um nível mais próximo da sociedade civil. O fato 

de o cidadão não se identificar com a UE é um elemento que poderá ser agravado 

espantosamente com o alargamento, em virtude do qual, por exemplo, a política regional pode 

vir a transformar-se em uma política de proximidade por excelência, já que só poderá ser bem 

sucedida havendo interação entre as regiões. Importa, pois, respeitar o princípio da 

subsidiariedade, que avigora e reconhece a autonomia das regiões, além de promover a 

cooperação entre elas. 60 Daí a urgência de ser conferido ao Comitê das Regiões61 um papel 

mais decisivo no processo de integração europeu. 

 Em dezembro de 2001, um ano após o Tratado de Nice, o Conselho Europeu reunido 

em Laeken, adotou uma "Declaração respeitante ao Futuro da União Européia", também 

chamada de "Declaração de Laeken", onde a União assume o compromisso de se tornar mais 

democrática, mais transparente e mais eficaz. Nesta declaração foram elencadas 60 questões 

específicas acerca do futuro da União, sintetizadas em torno de quatro temas: a delimitação e 

a definição das competências, a simplificação dos Tratados, a arquitetura institucional e o 

caminho para adoção de uma Constituição para os cidadãos europeus. Com o objetivo buscar 

soluções para essas questões, a declaração convocava uma Convenção que associasse as 

partes participantes no debate sobre o futuro da UE. Esta Convenção tinha por função 

                                                 
60 Disponível em: R/CdR 134/2003. 
61 Órgão que será posteriormente explorado no presente trabalho. 
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examinar as questões essenciais suscitadas pelo desenvolvimento futuro da União, a fim de 

assegurar uma preparação tão ampla e transparente quanto possível da CIG62 2004.63 

Os trabalhos da Convenção terminaram em 10 de Julho de 2003 após acordo sobre 

uma proposta de Constituição Européia. Em 18 de Junho de 2004, os Chefes de Estado ou de 

Governo dos Estados-Membros chegaram a acordo, mediante certos compromissos, sobre o 

projeto de Constituição Européia preparado pela Convenção. Esta Convenção Européia64 era 

incumbida de encontrar meios de aperfeiçoar a legitimidade democrática da UE.  

D´ARCY (2002), enfatiza um outro impasse do sistema institucional da União 

Européia, que são as negociações difíceis e demoradas. O autor cita dois pontos que julga 

serem particularmente sensíveis: de um lado, o equilíbrio entre as decisões que são tomadas 

por unanimidade e as tomadas por maioria, o que gera o poder que os Estados nacionais 

mantêm frente à União, e, do outro lado, a ponderação dos votos dentro do Conselho, 

composto dos ministros dos Estados-membros, o que determina o peso dos Estados maiores 

frente aos menores.  

A adesão progressiva de doze novos membros, todos menores com exceção da 
Polônia, vai perturbar esses equilíbrios e tornar o funcionamento ainda mais difícil, 
sobretudo quando se requer a unanimidade. Contudo as tentativas feitas nos últimos 
anos para resolver esses problemas mostraram a reticência dos governos nacionais 
em abrir mão de suas prerrogativas. No Tratado de Amsterdã, em 1997, e de novo 
no Tratado de Nice em 2000, foram feitas apenas as reformas mínimas 
indispensáveis para permitir o alargamento. (D´ARCY, 2002: 25). 
 

                                                 
62 Conferência Intergovernamental: processo de negociação entre os governos dos Estados-Membros com o 
objetivo de alterar os Tratados. Estas conferências são abertas, dando seguimento à iniciativa de um Estado-
Membro ou da Comissão, pelo Conselho de Ministros, que delibera por maioria simples (após consulta do 
Parlamento Europeu e, caso se justifique, da Comissão). As CIG mais importantes dos últimos anos levaram à 
conclusão dos seguintes tratados: Ato Único Europeu (1986): introdução das alterações necessárias para ultimar 
a realização do mercado interno em 1 de Janeiro de 1993; Tratado de Maastricht (1992): o Tratado da União 
Européia foi negociado em duas CIG distintas - uma sobre a união econômica e monetária (UEM) e outra sobre a 
união política, que instituía a política externa e de segurança comum (PESC) e a cooperação no domínio da 
justiça e dos assuntos internos (JAI); Tratado de Amsterdã (1997): resulta da CIG lançada em Março de 1996, no 
Conselho Europeu de Turim. Esta conferência tinha por missão rever as disposições do Tratado de Maastricht 
cuja aplicação suscitava dificuldades assim como preparar o futuro alargamento; Tratado de Nice (2001): a CIG 
que a antecedeu foi realizada em Fevereiro de 2000 para tratar as questões conhecidas sob a expressão "reliquats 
de Amsterdã", ou seja, a dimensão e a composição da Comissão Européia, a ponderação dos votos no Conselho 
de Ministros, a eventual extensão do voto por maioria qualificada no Conselho, bem como as cooperações 
reforçadas, incluídas durante o Conselho Europeu de Santa Maria de Feira, em Junho de 2000; Tratado que 
estabelece uma Constituição para a Europa (2004).  
Fonte: http://europa.eu/scadplus/glossary/intergovernmental_conference_pt.htm Acesso em: 12/01/2007. 
63 http://europa.eu/scadplus/glossary/laeken_declaration_pt.htm. Acesso em: 05/09/2006. 
64 Para o efeito, o calendário dos trabalhos da Convenção previa três fases: uma fase de escuta, uma fase de 
análise e uma fase de redação. No final da última fase, devia ser proposto um texto único de caráter 
constitucional. Esse documento devia servir de ponto de partida para as negociações da CIG realizadas pelos 
Chefes de Estado e de Governo, aos quais compete, em última análise, toda e qualquer decisão relativa à revisão 
dos Tratados. A criação desta Convenção representou um fenômeno inédito na história da União Européia, na 
medida em que as CIG anteriores nunca tinham sido precedidas de uma fase de debate aberto e transparente para 
todas as partes interessadas. http://europa.eu/scadplus/glossary/european_convention_pt.htm. Acesso em: 
05/09/2006. 
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Este problema torna-se bem mais sério, pois as preocupações agora começam a descer 

para um âmbito mais próximo do cidadão, que a partir de então não possui apenas a sua 

nacionalidade pátria, sendo considerado um verdadeiro cidadão europeu65. Isto significa dizer 

que cada vez mais decisões determinantes para o presente e futuro da sociedade civil européia 

são tomadas no nível da União, induzindo ao questionamento da legitimidade da UE, além da 

sua aceitação pelos cidadãos.  

O processo de integração da UE há muito vem sendo identificado pelo seu déficit 
democrático, ou seja, não apenas porque algumas de suas instituições carecem de 
accountability ou porque seus membros não são eleitos diretamente pelos cidadãos 
mas, principalmente, porque há uma distância entre o sofisticado avanço nos 
âmbitos jurídico, econômico e institucional e a informação, a participação e a 
conscientização a respeito das conseqüências desse processo para as populações da 
região. A busca da correção do déficit democrático da UE e da legitimação do seu 
processo de integração social vem se revelando nas tentativas de construção e de 
uma cidadania única baseada em uma identidade cívica regional. Esta é a razão pela 
qual um projeto de construção de uma identidade coletiva regional (e 
supranacional) sempre esteve nos planos da integração. A idéia de comunidade 
política, que possui um projeto legal e cívico pluralista e democrático, deveria 
prevalecer nos novos debates sobre a construção de uma identidade coletiva que 
precisa ser inclusiva, sob o risco de se fortalecerem ainda mais as reações racistas e 
xenófobas entre membros dos Estados integrantes da UE. Será preciso consolidar a 
legitimidade da convivência de uma pluralidade de demoi dentro de um demos 
pluralista. (TOSTES, 2006: 27). 
 

A necessidade de nitidez das decisões políticas e da participação e envoltura dos 

cidadãos no processo de decisão vêm sendo cada vez mais temas de debate na agenda 

européia. A busca crescente pela implantação dos princípios inerentes à governança66 

representa hoje uma das ferramentas fundamentais para formação da democracia na União. 

Tais princípios estão intimamente relacionados à transparência nas relações entre as 

organizações e aqueles a quem elas representam. Desta forma, pode-se perfeitamente associar 

governança à cidadania e vice-versa. 

 

 

                                                 
65 É considerado cidadão da União qualquer pessoa que tenha a nacionalidade de um Estado-Membro. A 
cidadania da União reconhece quatro direitos específicos: a liberdade de circulação e de permanência em todo o 
território da União; o direito de eleger e de ser eleito nas eleições municipais e nas eleições para o Parlamento 
Europeu no Estado de residência; a protecção diplomática e consular pelas autoridades de qualquer Estado-
Membro se o Estado de que a pessoa é nacional não se encontrar representado num Estado terceiro; o direito de 
petição e de recurso para o Provedor de Justiça Europeu. É de salientar que a instauração do conceito de 
cidadania da União não substitui o das cidadanias nacionais: trata-se de conceitos complementares. Fonte: 
http://european-convention.eu.int/glossary.asp?lang=PT&content=C Acesso: 21/10/2006. 
66 O conceito de governança tem a ver com respeito, atendimento de múltiplas expectativas, transparência, 
compromisso e responsabilidade. As organizações que adotam princípios e valores de governança tendem, 
invariavelmente, a obter uma longevidade maior do que aquelas que ignoram, na prática, este conceito. 
(Disponível em: http://www.culturatura.com.br/artigos/paulo.governanca.htm. Acesso: 14/09/2006). 
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3.3.3 Governança Européia e Accountability 

 

 

A crescente insatisfação com a falta de soluções para problemas cada vez mais 

complexos das sociedades modernas, onde existe maior exigência democrática e participativa, 

tem posto a União Européia em um dilema: por um lado, os europeus esperam ser o maior 

exemplo de integração política e econômica do mundo, por outro, os seus cidadãos sentem-se 

cada vez menos confiáveis na sua política e funcionamento das suas instituições, apresentando 

pouca identidade e interesse. As pessoas duvidam que um sistema mal compreendido e 

complexo possa assegurar a realização das políticas que desejam. A União acaba sendo, para 

muitos, “algo distante, mas que, ao mesmo tempo, se intromete demasiado”.67 

SCHMITTER (2000), abordando sobre o que uma euro-democracia deveria ter, 

fundamentalmente defende que esta deve possuir a característica principal de qualquer regime 

democrático contemporâneo, como um sistema de governança com normas que assegurem o 

processo de accountability por parte do público, ou seja, dos cidadãos, que atuam 

indiretamente no processo de competição e cooperação dos seus representantes. Dentro dessa 

pequena afirmação, o autor ambiciona dizer que a democracia não consiste apenas em uma 

configuração particular de instituições. É de extrema importância a presença da 

accountability, em suas diferentes formas, para garantia da participação democrática nos 

sistemas de governo contemporâneos, uma vez que configura-se na relação direta e necessária 

entre três atores: rulers68, cidadãos e representantes. 

O autor aponta algumas questões relevantes acerca da euro-democracia. 

Primeiramente, ele define alguns aspectos importantes no sistema democrático: 

A regime (or system of governance) is an ensemble of patterns that determines (a) 
the forms and channels of channels of access to principal governmental positions, 
(b) the characteristics of the actors who are admitted to or excluded from such 
access, (c) the resources or strategies that these actors can use to gain access, and 
(d) the rules that are followed in the making of publicly binding decisions. To 
produce its effect, the ensemble must be institutionalized; that is, the various 
patterns must be habitually known, practiced, and accepted by most, if not all, of 
the actors. Increasingly, this has involved their explicit legalization or 
constitutionalization, but many very stable regime norms can have an implicit, 
informal, prudential, or precedential basis. (SCHMITTER, 2000: 03).  
 

Sobre esse critério, a União Européia pode ser considerada um regime, mas não um 

regime democrático. As características dos atores, como por exemplo, os cidadãos, que 

teoricamente devem ter acesso direto às instituições, não estão totalmente definidas, e, fora 

                                                 
67 Livro Branco sobre Governança Européia. 
68 Os dirigentes, aqueles que ocupam posição dominante, responsáveis também pela elaboração das normas. 
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isso, a ausência de uma constituição ratificada onde fiquem explícitos os direitos e deveres de 

cada um, acaba tendo como conseqüência o fato de que os recursos e as estratégias tomadas 

sejam largamente definidas pelo âmbito nacional. 

Uma segunda observação feita pelo autor é o fato de os rulers serem aqueles que 

ocupam posição dominante na estrutura formal do governo. Democracias não são anarquias, 

ou seja, não atuam espontaneamente, elas dependem de pessoas com funções determinadas, e 

que atuem comandando legitimamente as demais. O que distingue os rulers democráticos dos 

não-democráticos são as normas que determinam como eles se tornam rulers e as práticas que 

os fazem accountable69 acerca do que eles fazem dentro do seu papel de dirigentes. 

A questão da legitimidade democrática internacional, englobando o seu déficit, não 

envolve apenas entidades como a União Européia. Ao ultrapassar o campo nacional, todas as 

formas de organização internacional acabam envolvendo um público maior e com interesses 

cada vez mais diferenciados. Para manter acesa a chama democrática no seu aspecto 

internacional, os indivíduos precisam estar munidos de mecanismos de controle, a fim de 

terem seus direitos e interesses garantidos. Nos dias atuais, o termo accountability passou a 

fazer parte da esfera internacional, funcionando como um dos principais exemplos de 

mecanismos de controle democrático. 

Global institutions are under challenge. One of their problems is a lack of 
legitimacy. Legitimacy implies that those subject to a governance process accept it 
as properly authoritative. The legitimacy of institutions can rest on tradition, 
symbols, or effectiveness. In democratic societies, legitimacy can also rest on 
procedures that are regarded as sufficiently fair and participatory. International 
institutions have little prospect of benefiting from symbolic, affective or traditional 
legitimacy. Their defenders tend to justify them in terms of their apparent efficacy: 
the essential role they play in promoting international cooperation and providing 
global public goods. Such a justification is important, but rarely sufficient in a 
democratic era. In today’s world, there is also a widespread demand for 
accountability For international institutions to be legitimate, the challenge of 
accountability must be confronted.  (KEHOANE e NYE, 2001: 01) 
 

Deste modo, o debate sobre accountability transcende as fronteiras nacionais, 

principalmente no que se refere ao seu papel de limitar os abusos de poder na política 

mundial. Vale salientar que a noção de accountability internacional possui basicamente o 

mesmo substrato da nacional, ou seja, o governante está sujeito ao controle e fiscalização do 

governado. Mas a diferença consiste no fato de que a governança acima do nível do nação-

estado precisa ser concretizada, isto é, deve ser legitimada em uma era democrática, visto que 

os mecanismos para a accountability apropriados necessitam ser institucionalizados. Estes 

                                                 
69 Aqueles que estão sujeitos ao processo de accountability. 
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mecanismos não podem simplesmente serem repetidos em uma escala maior, assemelhando –

se aos procedimentos e as práticas familiares de estados democráticos. 

A crucial feature of representative democracy is that those who govern are held 
accountable to the governed. If governance above the level of the nation-state is to 
be legitimate in a democratic era, mechanisms for appropriate accountability need 
to be institutionalized. Yet these mechanisms cannot simply replicate, on a larger 
scale, the familiar procedures and practices of democratic states. (RUTH and 
KEOHANE: 2005, 01). 

 

Assim, por haver uma grande diferença entre público global e nacional, juntamente 

com a idéia de que não há uma democracia mundial, fica muito complicado estender os 

conceitos de accountability do nível interno para o internacional. A accountability eficaz no 

nível global requererá abordagens novas: que não dependam da existência de um público 

global claramente definido. A atenção necessitará ser voltada aos problemas da ação: 

exercitando o controle sobre os agentes a quem as tarefas importantes foram atribuídas. E a 

questão da participação terá que ser dirigida também.  

RUTH e KEHOANE (2005) apresentam dois modelos teóricos de accountability. A 

distinção entre eles é firmada em concepções alternativas de legitimidade da autoridade 

política, que têm diferentes implicações sobre como a accountability é compreendida. Eles 

classificaram em modo de participação e modo de delegação. A diferença entre esses modelos 

está na resposta à seguinte pergunta: “Quem é intitulado para assegurar o poder de 

accountability?”. No modelo participativo, o desempenho dos power-wielders (aqueles que 

exercem o poder) é avaliado por aqueles que são afetados por suas ações. No modelo 

delegativo, ao contrário, o desempenho é avaliado por aqueles que confiaram a outros seus 

poderes.  

 No modelo participativo existe a legitimidade do poder público que é caracterizado 

pela busca do bem-estar social, ou seja, as decisões do wielder-power deve ser de interesse 

geral da sociedade. Por essa razão, as pessoas que estão no poder são accountable por aqueles 

que são afetados por suas decisões. Assim, os autores referem-se a este modelo como sendo 

um tipo de “democracia direta”. Um alto nível de participação tanto no governo quanto nas 

instituições é bastante desejável e serve como mecanismo direto de accountability. Além do 

modelo democrático existe também dentro do modo participativo o modelo populista. 

 No modelo delegativo, entende-se que o poder apenas é legitimado quando é 

autorizado pelo consentimento daqueles que o delegaram. E como o poder é sempre delegado 

por uma razão, ele só é legítimo enquanto durarem os seus propósitos originais. O ato de 

delegação é o que distingue autoridade do poder bruto (raw power). O princípio central da 
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accountability neste modelo é o de que as pessoas com poder devem ser accountable em 

relação àqueles que lhes confiaram o poder. E o reconhecimento padrão de abuso de poder 

nesse caso será a violação desta confiança. 

 De acordo com o delegativo, mas não com o participativo, a representação é superior à 

democracia direta, isto porque a representação apresenta maiores vantagens para a 

accountability, pois as pessoas podem delegar os seus poderes àqueles que são mais aptos a 

governar.  

Um dos aspectos mais importantes em fazer essa distinção entre os modelos de 

accountability é o fato de se perceber que na política mundial muitos power-wielders 

adquirem seus poderes sem delegação. Estados, unidades subnacionais, firmas multinacionais, 

e ONGs são criadas sem nenhum ato de autorização da população. Apenas os organismos 

internacionais tiveram a sua autorização para agir internacionalmente, e mesmo assim esta foi 

dada pelos Estados. 

Se fosse possível descrever brevemente o que seria accountability na União Européia, 

poder-se-ia afirmar que é uma forma de controle que ultrapassa as fronteiras dos Estados-

membros, ocorrendo diferentemente da accountability global, pois as instituições criadas na 

UE possuem competências e atribuições que podem e devem ser controladas pela população 

européia. Existe na verdade uma mistura dos dois modelos, o delegativo e o participativo. 

Porém, dentro dessa questão, ARATO (2002) atenta para alguns pontos relevantes: 

É preciso notar dois aspectos. Em primeiro lugar, não basta decretar as normas mais 
relevantes: para que sejam institucionalizadas, elas precisam também ser 
cumpridas. E em segundo, assumindo que todos os direitos relevantes estejam 
institucionalizados, e portanto sejam garantidos, ainda assim é obvio que nenhum 
modelo institucional pode garantir que os atores sociais realmente se organizem, 
participem da discussão pública e envolvam-se com a política. Estes aspectos 
remontam a outras formas pelas quais um regime de accountability é por si só 
incompleto. (ARATO: 2002, 99). 

 
Para SCHMITTER (2000), se o problema da legitimação democrática ainda não é uma 

crise na Europa, com certeza consiste em um grande desafio para os líderes europeus, que 

devem pousar suas atenções em medidas urgentes acerca de reformas democráticas. O autor 

não quer dizer que esse processo de democratização deve ser completo e imediato, mesmo 

porque os dirigentes não saberiam como faze-lo nessas condições. Mas por outro lado, não 

restam dúvidas de que os cidadãos europeus almejam largamente que esse fenômeno 

realmente aconteça. Nada poderia ser mais perigoso para o futuro de uma eventual euro-

democracia com a composição de cidadãos despreparados e desacreditados para exercê-la. 

Eles precisam acreditar e confiar que os seus interesses e paixões serão defendidos pela 

democracia supranacional, assim como os são pela nacional. 
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 Dessa forma, são necessárias reformas mais específicas nas maneiras de exercer a 

cidadania, bem como nas formas de representação e tomada de decisões, que são atualmente 

praticadas pelas instituições européias. Apesar da UE possuir as ferramentas essenciais para 

agir como uma entidade supranacional de sucesso, é de extrema importância que sejam 

definidos os próximos passos, de maneira mais específica, para agir como suplemento para os 

mecanismos de accountability, conforme estão presentes nos estados membros. 

limitations on democratic accountability are often normatively justified. To see 
why political decision-making should not always be majoritarian, it is useful to 
begin with the observation that many institutions in modern liberal democratic 
societies are insulated from the direct political influence of individuals and groups 
in civil society. Indeed, the essence of constitutional design lies in the designation 
of different processes of representation-some tighter, some looser-for different 
functions. Though all functions of government are ultimately under control by 
voters or their immediate representatives, there is no expectation (in theory or in 
practice of democratic governance) that all such functions be immanently under 
such control. Constitutional architects regularly design strong non-participatory, 
non-majoritarian institutions, such as courts, independent technical agencies, 
diplomatic and military establishments, central banks, independent national 
executives, and complex arrangements for the separation of powers. 
(MORAVCSIK, 2001:03). 

 
 Por outro lado, MORAVCSIK (2002) discorda que haja realmente um déficit 

democrático na União Européia, e vai mais além na sua argumentação, quando afirma que 

existe sim accountability nessa entidade supranacional. Um exemplo desse seu 

posicionamento pode ser explicitado no trecho a seguir. 

 
A still more important channel of accountability lies in the democratically elected 
governments of the member states, which dominate the still largely territorial and 
intergovernmental structure of the EU. In the European Council, which is 
consolidating its position as the EU’s dominant institution, elected heads of state 
and government wield power directly. In the Council of Ministers, which imposes 
the most important binding constraint on everyday EU legislation, permanent 
representatives, ministerial officials and the ministers from each country act under 
constant instruction from national executives, much as they would at home. The 
bonds of accountability are tight: These representatives can be recalled or re-
instructed at will, often more easily than parliamentarians in national systems. In 
addition, national parliaments consider and comment on many EU policies, though 
their de facto ability to influence policy fluctuates greatly by country. 
(MORAVCSIK: 2002, 18) 
 

Mesmo concordando de certa forma com a fundamentação apresentada por esse autor, 

ainda aparenta ser mais sensata a opinião da maioria, que afirma não haver mecanismos de 

controle governamental suficientes na UE. Assim sendo, o déficit democrático na União 

Européia acaba se tornando mais claro, pelo fato de não haver essas formas de controle 

governamental peculiares voltadas para a sociedade civil, ou seja, correspondendo aos 

padrões clássicos da accountability. Embora essa entidade tenha evoluído ao longo de todos 

esses anos no que diz respeito à sua normatização, seja através dos diversos Tratados e até 
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mesmo do seu Projeto Constitucional, nada ficou claro acerca de como será conduzido 

efetivamente por parte da própria sociedade civil e das instituições, a maneira como serão 

controladas as atitudes do governos, ou seja, o processo de decision-making. 

Na questão envolvendo os dirigentes, o que SCHIMITTER (2000) faz refletir é se 

essas autoridades supranacionais da UE possuem legitimidade para dar comando direto e 

específico, de forma a atingir todos os países membros, pois esses dirigentes são muito mais 

do que um grupo de autocratas no poder. Eles possuem a responsabilidade de ditar 

determinadas normas que devem ser cumpridas na sua essência por todos os membros da 

União. Vale dizer que a preocupação gira também em torno nas diversas queixas feitas dentro 

do âmbito das unidades subnacionais, acerca das decisões tomadas por essas autoridades. O 

Comitê das Regiões, por exemplo, tem sido incansável na sua tentativa de participar mais 

ativamente na União, a fim de inserir e garantir os interesses dessas unidades no âmbito 

institucional europeu. 

Além disso, dos dirigentes da União, só são perfeitamente accountable aqueles 

representantes diretamente eleitos pelos cidadãos. Porém, eles não podem ser recusados ou 

demitidos por conta de suas responsabilidades individuais nas suas funções específicas. Essa 

temática foi motivo de pesquisas no Eurobarometer, que identificou que a maioria do público 

europeu não se identifica ou se sente obrigado com as atitudes da União, além de não estarem 

de acordo com a legitimidade da instituição em algumas decisões. 

 
The public realm involves that part of the collective choice process in which norms 
binding on the society as a whole and backed by the coercive force of the state are 
made. This realm can vary a great deal across democracies depending on how 
previous decisions have drawn distinctions between the public and the private, 
between state and society, between legitimate coercion and voluntary exchange, 
between collective needs and individual preferences. Differences of opinion over 
the optimal mix of the two provide much of the substantive content of political 
conflict within established democracies. (SCHMITTER, 2000: 04).  
 

 Em uma democracia, os cidadãos exercem papel primordial, visto que a preocupação 

voltada para esses atores é o diferencial desse regime em relação aos demais. De acordo com 

Schmitter: “All types of regimes have rulers of some sort and public realm of some 

dimension; only democracies have citizens strictu sensu”. A União Européia apenas começou 

a especificar o que seriam os direitos e obrigações dos seus cidadãos, o que nem pode ser 

comparado com o âmbito aplicado dentro do Estado nacional. O autor ainda enfatiza que a 

cidadania européia muito se direfe da nacional. Mas uma questão que é considerada como 

fundamental é o fato de que enquanto dentro do Estado nacional a política de tomada de 

decisões é feita de forma idêntica para todos os cidadãos, a política coletiva de tomada de 
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decisões da UE opera diferente, pois são completamente desiguais, ficando os países menores 

com mais participação tanto nos acentos do Parlamento Europeu, quantos nos votos no 

Conselho de Ministros. É claro que esse é um exemplo de uma atitude relativamente 

marginal, levando-se em consideração a fraqueza do PE no processo de tomada de decisão 

como um todo. 

 Para esse autor70, em certa medida, o processo de tomada de decisão por voto da 

maioria qualificada, conforme estabelecido pelo Tratado de Maastricht e desenvolvido pelos 

subseqüentes Tratados de Amsterdã e Nice, possui determinada analogia com um sistema 

confederado fundamentado em maiorias convergentes. Todavia, na insuficiência de quaisquer 

garantias estatutárias que explicitem as competências atribuídas aos governos supranacionais, 

nacionais e/ou subnacionais, não houve nem mesmo um consenso quase federalista acerca da 

distribuição dessas competências – somente o princípio da subsidiariedade consagrado no 

Tratado de Amsterdã, que deve supostamente garantir que as tarefas sejam conferidas ao nível 

mais local possível de agregação política. 

Diante de tais inquietações, a Comissão Européia, acreditando que as instituições 

democráticas e os representantes do povo, tanto a nível nacional como europeu, podem e 

devem vincular a Europa aos seus cidadãos, no início de 2000, identificou a reforma da 

governança como um dos seus objetivos estratégicos, de maneira a tornar a UE mais forte 

internamente e reforçar a sua posição de liderança no âmbito internacional. Assim, “O Livro 

Branco sobre Governança Européia”, lançado em julho de 2001, propõe uma abertura do 

processo de elaboração das políticas da União a fim de que mais pessoas e organizações 

estejam envolvidas na sua formação e realização, além de provocar uma maior abertura e 

responsabilização de todos os envolvidos. 71 

A reforma da governança diz respeito à forma como a União Européia utiliza os 
poderes que lhe foram confiados pelos cidadãos. Diz respeito à forma como as 
coisas podem e devem ser feitas. O objetivo consiste em abrir o processo de 
elaboração das políticas para reforçar a participação e a responsabilização. Uma 
melhor utilização dos poderes deverá aproximar a União dos seus cidadãos e 
reforçar a eficácia das políticas. Para o efeito, a União deve combinar mais 
corretamente os diferentes instrumentos políticos como a legislação, o diálogo 
social, o financiamento estrutural e os programas de ação, o que permitirá reforçar 
o método comunitário. (Livro Branco Sobre Governança Européia, p.08). 
 

A idéia norteadora do Livro Branco era simples e mantém toda a sua atualidade: é 

preciso governar melhor em conjunto, ou seja, instituições européias e Estados-Membros, 

                                                 
70 Disponível em: SCHMITTER, Philippe. Sobre a Democracia na Europa e a Democratização da Europa. 
Departamento de Ciências Sociais e Política, Instituto Universitário Europeu. Disponível em: 
http://www.adenauer.com.br/europa/textos/democratizaeuropa.htm. Acessado em: 07/07/2006. 
71 Disponível em: http://www.confagri.pt. Acesso em: 15/09/2006. 
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pois havendo cooperação ativa entre o Parlamento, o Conselho, a Comissão e os governos 

nacionais, os cidadãos passam a sentir-se cada vez mais refletidos, tanto nos principais 

projetos como nos atos quotidianos da União72. Isso é possível de ser feito, de acordo com o 

direito positivado nos tratados, não sendo obrigatório esperar pelo resultado de uma nova 

conferência intergovernamental. Esse documento possui seu foco na maneira como a União 

emprega os poderes conferidos pelos cidadãos, propondo uma abertura do processo de 

elaboração das políticas, a fim de que mais pessoas e organizações participem na formação e 

execução das políticas da UE. 

Além do mais, o Livro Branco ultrapassa as fronteiras da Europa, contribuído também 

para o debate sobre governança global. Vale a pena salientar que este documento ainda 

ressalta que a Comissão não agirá sozinha na busca dos objetivos propostos: 

A Comissão não pode proceder a todas estas alterações sozinha e o presente Livro 
Branco não pode ser considerado como uma cura mágica para todos os males. A 
mudança exige um esforço por parte de todas as outras instituições e, nos atuais e 
futuros Estados-Membros, por parte da administração central, das regiões, das 
cidades e da sociedade civil. É a elas que o Livro Branco se dirige prioritariamente. 
Propõe um conjunto de ações iniciais, incluindo algumas que contribuirão para que 
a Comissão volte a centrar a sua ação em prioridades claras, no âmbito das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo Tratado: direito de iniciativa, execução 
das políticas, guardiã do Tratado e representação internacional. Estas ações deverão 
ser realizadas imediatamente. O Livro Branco lança igualmente um processo de 
consulta, que decorrerá até final de Março de 2002, sobre a necessidade de as 
outras instituições e os Estados-Membros adotarem também medidas. (Livro 
Branco sobre Governança Européia, 2001: 04) 
 

 Convém ainda acrescentar que o projeto de Constituição para a Europa, resultante da 

Convenção sobre o Futuro da União, possui em sua essência grande parte dos temas 

abordados pelo Livro Branco sobre a Governança Européia. Com efeito, a partir de 2000, os 

debates sobre a reforma da governança na Europa, enquanto prioridade política da Comissão 

Européia, foram sempre apresentados como ferramentas para majorar a legitimidade e a 

eficácia da União, sem alteração dos Tratados. Foi assim que muitos dos temas identificados 

no debate público que precedeu a elaboração do Livro Branco da Comissão Européia 

constituíram as grandes orientações da declaração de Laeken e de vários grupos de trabalho 

da Convenção sobre o Futuro da União.73 

As instituições e os Estados-Membros devem igualmente elaborar estratégias de 

comunicação mais enérgicas junto aos cidadãos sobre os assuntos europeus. A política de 

comunicação da Comissão e das outras instituições envidará esforços para fornecer 

informações a nível nacional e local, sempre que possível utilizando redes, organizações de 
                                                 
72 Comunicado da Comissão - Governança Européia: Legislar Melhor. Disponível em: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/pt/com/2002/com2002_0275pt01.pdf. Acesso em: 09/10/2006. 
73 R/CdR 279/2004. 
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base e autoridades nacionais, regionais e locais. Para que a União não deixe de atender grande 

parte da população, as informações deverão ser apresentadas de forma adaptada às 

necessidades e preocupações locais, em todas as línguas oficiais - um desafio que se fará 

sentir com mais acuidade no contexto do alargamento. 74 

A democracia depende da capacidade dos cidadãos participarem no debate público. 

Para isso, devem ter acesso a uma informação confiável e acessível sobre os assuntos 

europeus e poder acompanhar o processo político ao longo das suas diferentes fases. As 

tecnologias da informação e da comunicação possuem um papel fundamental a desempenhar. 

Assim sendo, as páginas da União Européia na internet, deverão tornar-se uma plataforma 

interativa de informação, de apresentação de reações e de debate, interligando redes 

semelhantes em toda a União. Isso significa dizer que para obter um sentimento de pertença à 

Europa é indispensável mais informação e uma comunicação mais eficaz. O objetivo é, na 

verdade, criar um "espaço" transnacional onde cidadãos de diferentes países possam debater 

as questões que, na sua opinião, constituem os principais desafios que se colocam à União. 

Conseqüentemente, os dirigentes políticos manter-se-iam em contato com a opinião pública 

européia e poderiam mais facilmente identificar os principais projetos europeus suscetíveis de 

mobilizar o apoio do público. 

 Diante disso, torna-se sensata a posição de MÉNY (2000), de que seria indispensável 

um “espaço público europeu”, onde as questões ligadas à Europa pudessem ser debatidas de 

outra maneira que não sob a forma de debates nacionais distintos. A falta de legitimidade 

democrática pode ser também atribuída à falta de identificação entre os destinatários do poder 

e os que estão a ele submetidos. Ou seja, a criação de um demos europeu e uma maior 

participação dos cidadãos no processo democrático serviriam como fontes para tal 

legitimidade, já que reduzem o crescente hiato entre princípios e práticas, entre os 

destinatários de uma ordem política e os responsáveis pela mesma. (AZEVEDO, 2005: 63).

 SCHMITTER75 acredita que existe uma dificuldade, especialmente por causa do 

comportamento dos cidadãos, em se formar um demos europeu. Tomando como exemplo a 

Convenção Européia, o autor afirma que o quase total desinteresse do público de massa e da 

imprensa pelas deliberações da Convenção é uma prova evidente de que não há nenhum Euro-

demos de larga aferição que possua real interesse em “sua” governança supranacional e que 

                                                 
74 Livro Branco sobre a Governança Européia. 
75 Sobre a Democracia na Europa e a Democratização da Europa. Departamento de Ciências Sociais e 
Política, Instituto Universitário Europeu. Disponível em: 
http://www.adenauer.com.br/europa/textos/democratizaeuropa.htm. Acessado em: 07/07/2006. 
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mesmo os múltiplos Euro-demos que existem estão serenamente despreocupados com “suas” 

governanças supranacionais. 

Para NUNES JUNIOR (2004), a criação do espaço público europeu ou esfera pública 

política possibilitaria à sociedade civil formar uma opinião sobre os mesmos assuntos ao 

mesmo tempo, criando-se uma verdadeira opinião pública européia, na esfera comunitária, 

que poderia dar legitimidade direta à União, através do Parlamento Europeu. 

O conceito de espaço público foi muito bem difundido por Habermas, que o define 

como sendo uma esfera intermediária entre a sociedade civil e o Estado. É um lugar acessível 

a todos os cidadãos, onde um público se reúne para formular uma opinião pública. O 

intercâmbio discursivo de posições racionais sobre problemas de interesse geral permite 

identificar uma opinião popular. Esta publicidade é um meio de pressão à disposição dos 

cidadãos para conter o poder do Estado. Trata-se, na verdade, de um espaço simbólico onde 

ocorrem os discursos, na sua maioria contraditórios, dos agentes políticos, sociais, religiosos, 

culturais, intelectuais que constituem uma sociedade.76ARAÚJO (1995) define espaço público 

como sendo um “modelo normativo para a instauração de um poder político 

democraticamente legítimo, a partir de uma concepção procedimental da razão discursiva e da 

ação comunicativa”. 

 Mas a formação de um espaço público não é tão simples como aparenta. Por ser um 

espaço simbólico, requer, para se formar, além de tempo, valores e linguagens comuns, 

reconhecimento mútuo das legitimidades, e principalmente uma visão próxima dos elementos 

a serem discutidos e deliberados. Constitui o laço político que liga milhões de cidadãos 

anônimos, dando-lhes a sensação de participar efetivamente na política. Assim, o espaço 

público pressupõe a existência de indivíduos interessados e capazes de formar a sua própria 

opinião, não estando alienados aos discursos dominantes, acreditando e investindo nas suas 

idéias e argumentações.77 

No espaço público da sociedade civil a razão prática é exercida pelos atores 
políticos do Estado – os cidadãos – com a finalidade de contribuir, em concurso 
igualitário, imparcial e procedimentalmente regulado, para a formação de uma 
opinião pública, e, a partir daí, da vontade constringente do Estado. O espaço 
público deve proporcionar meios para a expressão da livre vontade de todos, 
regulando procedimentalmente o confronto dos interesses incompatíveis, excluindo 
os que não possam ser legitimamente generalizados como interesse do bem comum. 
(ARAUJO, 1995: 03). 
 

 Por outro lado, ALVIM (1998) afirma não haver possibilidade de existir espaço 

público ao que se refere à União Européia, pois o nível nacional de espaço público difere do 

                                                 
76 Disponível em: http://www.wolton.cnrs.fr/glossaire/port_espaco_pub.htm. Acesso em: 15/08/2006. 
77 Disponível em: http://www.wolton.cnrs.fr/glossaire/port_espaco_pub.htm 
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nível europeu. Para o autor, o sistema político da União Européia não pode ser compreendido 

pela forma “Estado” nem pela forma “espaço público”. Ele ainda aponta para o pensamento 

habermasiano sobre o tema: 

O desenvolvimento da Comunidade européia exprime, de forma particular, a tensão 
existente entre o capitalismo e democracia. Ela toma a forma de uma diferenciação 
entre uma integração sistêmica do mercado e da administração ao nível 
supranacional e uma integração política que é realizada somente no nível nacional. 
Isso leva Habermas a afirmar que “o espaço público está, até o presente momento, 
fragmentado ao nível dos Estados-nações”. (ALVIM, 1998: p.2). 
 

O que o autor nos faz perceber é que a organização em termos de espaço público se 

limita ao nível nacional, inexistindo um “espaço publico europeu”.  A inexistência de um 

procedimento eleitoral uniforme pode confirmar essa afirmação, pois as eleições possuem 

aspecto nacional, por serem organizadas pelos Estados-membros. Com isso, percebe-se que o 

espaço público de debates sobre a Europa acaba sendo organizado a partir de lógicas 

nacionais, não havendo, portanto, um espaço público europeu com característica de pólo 

federador de discussões no momento das eleições européias. “A escolha do voto é orientada, 

sobretudo, pelas questões nacionais em detrimento das questões européias”. (ALVIM, 1998). 

 

 

3.3.4 Contribuição do Projeto de Constituição78 para promover a Democracia na 

União Européia 

 

 

A constituição democrática na Comunidade Européia foi durante muito tempo tida 

como um tema detentor de precária atenção por parte dos países membros, bem como dos 

estudiosos, uma vez que a legitimidade democrática das instituições européias era tida como 

desnecessária por aqueles que argumentavam que a criação de um mercado interno seria 

suficiente para promover a liberdade individual de cada um. Porém, essa linha de pensamento, 

totalmente desatualizada, talvez derivasse de pouca esperança no sucesso da União Européia, 

pois com o desenvolvimento de uma cooperação econômica para uma cooperação política, a 

questão da legitimidade democrática e a formação constitucional européia vem sendo o 

principal tema de debate tanto na arena política quanto da arena legal. (PETERSEN, 2005). 

A Constituição Européia, atualmente em processo de ratificação79, significa um passo 

decisivo na formação de uma Europa mais democrática. Pela primeira vez, os valores sobre os 

                                                 
78 No decorrer do trabalho quando se falar em Constituição Européia, estará se referindo também ao projeto 
constitucional europeu. 
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quais assenta a UE são explicitamente destacados: liberdade, igualdade, democracia, 

dignidade humana, o respeito pelos direitos do homem e o Estado de direito. Esse documento 

incorpora a Carta dos Direitos Fundamentais e atribui força jurídica vinculativa às suas 

disposições. Disso faz-se saber que seriam impostas medidas coercitivas para qualquer 

Estado-Membro que não respeitasse esses valores de forma grave e persistente. 80 

apesar de los condicionamientos que pesaban sobre los trabajos de la Convención y 
de las limitaciones del proyecto, los cambios institucionales propuestos para hacer 
más aceptable la gobernanza europea constituyen un punto de partida importante 
para reforzar el gobierno democrático de la Unión incrementando la 
responsabilidad y la centralidad de las instituciones, mejorando su 
representatividad, la simplificación de las decisiones y la participación de los 
ciudadanos, dando así parcialmente respuesta al mandato de Laeken a favor de una 
Unión “más democrática, más transparente y más eficiente”. (MORATA, 2004: 
279). 

 
De fato, o projeto constitucional avigora a legitimidade democrática da União por 

meio de medidas, tais como81: a simplificação tanto dos Tratados, uma vez que estes foram 

compactuados em um único texto, quanto dos procedimentos, a fim de tornar mais acessíveis 

aos cidadãos; o reforço à proteção dos  fundamentos democráticos, com a inserção da Carta 

dos Direitos Fundamentais; a associação mais estreita dos parlamentos nacionais ao processo 

de decisão europeu (alertando também sobre o respeito ao princípio da subsidiariedade); a 

repartição mais clara das competências entre a União e os Estados-Membros, bem como entre 

as instituições européias; novas obrigações para as instituições européias no que diz respeito à 

consulta da sociedade civil, à transparência e ao acesso aos documentos; dentre outras. Além 

disso, contempla, igualmente, o papel dos parceiros sociais82. Vale dizer que as instituições 

devem respeitar plenamente os valores referidos na Carta dos Direitos Fundamentais, estando 

o Tribunal de Justiça responsável pela garantia do cumprimento desse dever. 

No que se refere à vida democrática da União, a constituição preocupou-se com o 

diálogo com a sociedade civil, incluindo um novo título referente à democracia participativa. 

Fixa que as instituições devem proporcionar aos cidadãos e às associações representativas a 

propriedade de comunicarem e trocarem as suas opiniões em todas as áreas de ação da União 

Européia. A instituição deveria ao mesmo tempo manter um diálogo regular com os 

                                                                                                                                                         
79 Já ratificaram o tratado constitucional: Áustria, Bélgica, Chipre, Estônia, Grécia, Hungria, Itália, Letônia, 
Lituânia, Luxemburgo, Malta, Eslováquia, Eslovênia e Espanha. Os parlamentos da Alemanha e da Finlândia 
completaram o estagio de ratificação parlamentar, mas não foram além. Dinamarca, Republica tcheca, Irlanda, 
Polônia, Suécia e a Grã-bretanha deixaram a ratificação em suspenso. Todos, exceto a Suécia, se 
comprometeram a realizar um referendo se e quando ratificarem a Carta. Franca e Holanda não têm planos de 
realizar nova votação. Romênia e Bulgária acabaram de entrar no bloco. Fonte: Folha on line. Acesso em: 
17/01/2007. 
80 Disponível em: http://europa.eu/constitution Acesso em: 11/10/2006. 
81 Disponível em: http://europa.eu/scadplus/glossary/democratic_deficit_pt.htm. Acesso em: 01/08/2006. 
82 Disponível em: http://europa.eu.int/futurum Acesso em: 21/10/2006. 
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representantes das associações da sociedade civil. Junto a isso, deverão também as 

instituições realizar amplas consultas a fim de assegurarem a transparência e coerência das 

ações da União Européia. (Pode ser esse o início da implantação do processo de 

accountability na EU e da criação de um especo público europeu)83. 

Artigo I-47.° Princípio da democracia participativa 
1. As instituições, recorrendo aos meios adequados, dão aos cidadãos e às 
associações representativas a possibilidade de expressarem e partilharem 
publicamente os seus pontos de vista sobre todos os domínios de ação da União.  
2. As instituições estabelecem um diálogo aberto, transparente e regular com as 
associações representativas e com a sociedade civil.  
3. A fim de assegurar a coerência e a transparência das ações da União, a Comissão 
procede a amplas consultas às partes interessadas.  
4. Um milhão, pelo menos, de cidadãos da União, nacionais de um número 
significativo de Estados-Membros, pode tomar a iniciativa de convidar a Comissão 
a, no âmbito das suas atribuições, apresentar uma proposta adequada em matérias 
sobre as quais esses cidadãos considerem necessário um ato jurídico da União para 
aplicar a Constituição. As normas processuais e as condições para a apresentação 
de tal iniciativa pelos cidadãos, incluindo o número mínimo de Estados-Membros 
de que aqueles devem provir, são estabelecidas por lei européia. 

 
 Juridicamente, a Constituição é um Tratado. Por conseqüência, só entrará em vigor 

depois da sua ratificação por todos os Estados-Membros, o que implica numa consulta 

popular em alguns países, tornando-a instrumento realmente de uma Europa mais voltada para 

democracia. Convém dizer que qualquer alteração posterior da Constituição exigirá 

igualmente o acordo unânime e, via de regra, a ratificação por todos os Estados-Membros; por 

outro lado, para certas alterações, como, por exemplo, para alargar o âmbito da votação por 

maioria qualificada, bastará um acordo por unanimidade no Conselho Europeu. A 

Constituição permite igualmente criar cooperações reforçadas ou uma cooperação estruturada 

em matéria de defesa.84 

Como dito anteriormente, a Constituição introduz um número significativo de 

disposições que pretendem tornar as instituições da União mais democráticas, mais 

transparentes, mais controláveis e mais próximas dos cidadãos. A título de exemplo, a 

Constituição introduz a possibilidade de os cidadãos, desde que reúnam um milhão de 

assinaturas em um grande número de Estados-Membros, convidarem a Comissão a apresentar 

uma proposta adequada ao legislador. Com relação à questão da transparência, a Constituição 

Européia preocupou-se em inovar a atuação do Conselho, determinando que esse passará a 

reunir em sessão pública sempre que debater e votar um projeto legislativo. Junto a essa 

                                                 
83 Idem. 
84 Disponível em: http://europa.eu/constitution/download/summ_pt.pdf Acesso: 22/03/2007. 
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determinação, houve também a confirmação do acesso público aos documentos das 

instituições européias.85 

 O papel do Parlamento Europeu também obteve importância. Os parlamentos 

nacionais serão comunicados de qualquer nova iniciativa da Comissão e se um terço desses 

parlamentos avaliar que uma proposta viola o princípio da subsidiariedade, a Comissão será 

obrigada a reexaminá-la. Novas disposições sobre a democracia participativa e a boa 

governança também adquiriram valor constitucional. A Carta garantirá uma maior proteção 

dos direitos fundamentais.86 

 O princípio da proporcionalidade permanece inalterado na Constituição Européia, 

porém, o princípio da subsidiariedade87 é alvo de novos e importantes desenvolvimentos. 

Com esse novo documento legal, o nível regional e local passa a ser levado em consideração 

na aplicação desse último princípio, o que acaba também fortalecendo o papel do Comitê de 

Regiões na UE.  

 Uma inovação institucional trazida pela Constituição é a criação da função de Ministro 

dos Negócios Estrangeiros da União, responsável pela iniciativa e pela representação da UE a 

nível internacional, na qual se integram as atuais funções de Alto Representante da Política 

Externa e de Segurança Comum e de Comissário encarregado das Relações Externas. Assim, 

o Ministro dos Negócios Estrangeiros será ao mesmo tempo mandatário do Conselho para a 

política externa e de segurança comum e membro de pleno direito da Comissão, encarregado 

das funções que incumbem a esta última no domínio das relações externas e da coordenação 

dos outros aspectos da ação externa da União; além disso, presidirá ao Conselho Relex. A 

atribuição à União de uma personalidade jurídica única permitir-lhe-á ter um papel mais 

visível na cena internacional.88 

 Por outro lado, o projeto constitucional europeu, apesar de trazer mudanças 

significativas, principalmente no tocante à democracia, não tem sido visto de maneira positiva 

pelos cidadãos. Uma pesquisa realizada em 2004 pelo Eurobarómetro afirma que os cidadãos 

europeus ainda consideram que estão mal informados a respeito da Constituição Européia. 

Assim, fica claro que o processo de democratização europeu possui um longo e complexo 

caminho pela frente, pois com o alargamento crescente vai ficando cada vez mais difícil 

transformar pessoas extremamente diferentes em uma cidadania homogênea, garantindo seus 

interesses. 

                                                 
85 Disponível em: http://europa.eu/constitution/download/summ_pt.pdf Acesso: 22/03/2007. 
86 Idem. 
87 Ambos os princípios serão posteriormente melhor explicitados no presente trabalho. 
88 Disponível em: http://europa.eu/constitution/download/summ_pt.pdf Acesso: 22/03/2007. 



 83

3.3.5 O Papel Democrático das Unidades Subnacionais 

 

 

 Ao analisar a democracia e o processo de democratização da União Européia, faz-se 

obrigatória a análise do processo de regionalização desta instituição. A construção 

democrática além das fronteiras do Estado-nação europeu vem ganhando espaço de debate 

nas relações internacionais, principalmente por representar a emergência de novos atores na 

integração européia, isto é, os atores subnacionais.  

A União Européia não é resultado apenas de um mercado comum ou uma área de livre 

comércio. A verdade é que este imenso e poderoso bloco regional ultrapassou todas essas 

etapas com muito sucesso, tendo alcançado o conceito de integração que fez a diferença. Mas 

deve ser ressaltado o fato de que as políticas regionais são um dos fatores que contribuíram 

para que a UE alcançasse esse patamar. 

 As regiões89 sempre desempenharam papéis muito diferentes dentro dos Estados 

participantes do processo de integração européia. Porém, de um modo geral, essas regiões, 

operando como unidades subnacionais de seus estados-membros, não tiveram uma atuação 

importante no início, devido aos diferentes papeis que desempenhavam nos seus respectivos 

países. Isso ocorreu por diversas razões, mas a principal delas é a enorme diferença 

econômica e cultural entre os Estados. (FREUDENSTEIN, 2005). 

 No que se refere às diferentes realidades sócio-econômicas, a política regional da 

União Européia leva em consideração toda e qualquer diferença territorial que existe no seu 

espaço. Isso significa dizer que a preocupação regional não está restringida às áreas rurais, por 

exemplo. Muito pelo contrário, esta política preocupa-se profundamente com as rigorosas 

patologias sociais das regiões urbanas e das megalópoles européias. (DUCCI, 1998). 

 A UE avançou na sua formação econômica e como conseqüência lógica desse sucesso 

obteve também considerável avanço no que diz respeito à formação / integração política. 

Obviamente que por representar a primeira etapa de qualquer processo de integração regional, 

a união econômica acaba sendo mais fácil de ser constituída, já que as decisões e a busca de 

interesses fazem parte de atos dos estados-membros, ou seja, é uma atividade exercida pelos 

executivos de cada país. Mas quando a união envolve o âmbito interno dos países membros, é 

necessário que haja uma preocupação maior acerca dos aspectos democráticos, já que os 

                                                 
89 DUCCI (1998) considera que institucionalmente, o termo “região” sofre grandes variações de um país para 
outro. O conceito de “autoridades ou poderes locais” engloba todo o leque da política regional da UE. De forma 
geral, pode ser definido o termo “região” como sendo referente a todos os centros de poder, de forma distinta e 
separada das autoridades centrais do país. 
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efeitos estão surgindo especificamente dentro da sociedade civil. Isto significa dizer que a 

integração econômica pode favorecer a integração política, mas se esta não obtiver vitória na 

sua formação, poderá ser responsável pela regressão da primeira.  

Para STUART (2002), a conexão entre democracia e regionalismo torna-se possível 

desde que os processos de integração sejam aceitos como projetos de coesão econômico-

social, detentores de objetivos concernentes à diminuição das disparidades regionais e sociais 

no âmbito do bloco regional, e munidos de ferramentas de representação dos interesses da 

cidadania. Implantar condições de igualdade de oportunidades e de participação para os 

habitantes de todos os estados-membros e de todas as regiões é condição necessária para 

construção de uma relação positiva entre democracia e regionalismo. Nas palavras da autora, 

“nos processos de integração regional, em especial na União Européia, onde está em curso um 

movimento constitucionalista que defende uma nova cidadania européia, o desafio é a 

construção de políticas públicas que promovam a liberdade (autonomia) e a igualdade (coesão 

socioeconômica)”.  

A representação na União Européia acontece atualmente através de duas instâncias 

distintas, mas vinculadas entre si: a primeira instância é a intergovernamental, que relaciona a 

União e os cidadãos no plano nacional, e a segunda instância e a supranacional, que vincula 

os cidadãos às entidades européias, como por exemplo, o Parlamento Europeu. Dentro desse 

quadro surge então a necessidade de garantir a essa nova massa heterogênea a legitimidade 

democrática, para garantia de seus interesses, a fim de melhor condicionar a formação de uma 

identidade européia generalizada.  

Existem inúmeras questões que devem ser destacadas quando se aborda regionalismo 

tendo em vista a defesa dos direitos democráticos. Uma delas é a legitimidade. Tornou-se 

complexa a questão dos tratados na UE, visto que esses são em alguns casos desconhecidos 

pela população. Até mesmo alguns dos principais especialistas não conhecem a fundo o 

Tratado da União Européia, devido à sua complexidade. Assim, para o cidadão comum isso é 

ainda mais complicado, originando estranhamento. Quando o Parlamento tem que votar, o 

cidadão muitas vezes acaba participando porque acredita que o custo de não participar é 

elevado, mas não tem exata consciência sobre o que está votando quando vota, por exemplo, a 

favor de um Tratado. (STUART, 2002). 

Além de poderem se beneficiar do processo de integração européia, as regiões podem 

e devem reivindicar seu espaço, já que três quartos da legislação da UE têm de ser 

implementados nos níveis regional e local. 
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Desse modo, as reivindicações desses níveis para serem de alguma forma 
representados aumentaram com o aprofundamento e a ampliação da integração 
européia. Portanto, é natural que na corrida para o Tratado de Maastricht, em 1990, 
tenha sido feita uma tentativa de criar uma representação institucionalizada forte 
das regiões na UE. Isso foi proposto principalmente pela Alemanha: o lema 
“Europa das Regiões” nasceu naquela época. Sua meta estratégica era criar uma 
ligação mais próxima entre o nível supranacional e os cidadãos e as comunidades 
locais e regionais. (FREUDENSTEIN, 2005: 04). 
 

 O Projeto de Constituição Européia já reconheceu que a democracia regional 

desempenha uma função crucial no sistema político da Europa. No seu parecer90 sobre o 

tratado constitucional europeu, o Comitê das Regiões, que exerce papel de porta-voz das 

unidades subnacionais declara que este documento dota a União de uma base constitucional 

para a aplicação do princípio da subsidiariedade91, sem prejuízo das prerrogativas dos 

Estados-Membros, regiões e autoridades locais, e tendo em consideração o impacto 

administrativo e financeiro da legislação européia sobre as autoridades locais e regionais. 

 
O projeto de Constituição européia reconhece que a democracia regional 
desempenha um papel fundamental no sistema político europeu. Ao longo das 
últimas décadas quase todos os Estados-Membros da UE conheceram importantes 
progressos no domínio da desconcentração do poder. As regiões tornaram-se 
importantes atores políticos e econômicos no palco europeu.92 
 

Na última década, em quase todos os países membros da UE foram dados passos 

importantes no campo da inserção das unidades regionais e locais no processo de evolução da 

Instituição. As Regiões tornaram-se protagonistas na cena européia quer na política, quer na 

economia.  

A expansão das atividades da União nos últimos 15 anos aproximou-a das regiões, 
das cidades e das localidades que são agora responsáveis pela aplicação das 
políticas da União Européia, desde a agricultura e fundos estruturais até às normas 
ambientais. A maior participação das autoridades regionais e locais nas políticas da 
União reflete também, nalguns Estados-Membros, as suas responsabilidades 
crescentes e um maior empenhamento dos cidadãos e das organizações de base na 
democracia local.93 

 
O Livro Branco da Comissão sobre Governança Européia reconhece que a UE evoluiu 

para um sistema de governança a vários níveis, o que exige que os poderes locais e regionais 

estejam cientes do seu papel reforçado e mais reconhecido. Porém, apesar da sua ascendente 

responsabilidade na aplicação das políticas da União, as regiões e as cidades são conscientes 

de que o seu papel de intermediário eleito e representativo para o contato com o público 

acerca das políticas da União não é suficientemente explorado. 

                                                 
90 CdR 354/2003. 
91 Que será detalhadamente tratado na parte concernente ao Comitê das Regiões. 
92 Plano de ação CdR – CALRE 2005. Disponível em: http://www.cor.europa.eu/document/pt/APCALREPT.pdf 
Acesso: 27/10/2006. 
93 O Livro Branco sobre a Governança Européia, pg. 13. 
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Além disso, de acordo com o Livro Branco, existem várias críticas sobre a legislação 

adotada pelo Conselho e pelo Parlamento Europeu, que é considerada muitas vezes como 

estando em completa contradição com as propostas apresentadas pela Comissão. Porém, as 

críticas não se concentram exclusivamente na União. A principal responsabilidade pela 

participação dos planos regional e local nas políticas da União Européia compete e deverá 

continuar competindo às administrações nacionais. Contudo, freqüentemente, a opinião 

pública considera que os governos nacionais não implicam de forma adequada os 

protagonistas regionais e locais ao desenvolverem as suas posições relativamente às políticas 

da União Européia.  

Nesse sentido, cada Estado-Membro deverá utilizar-se de mecanismos apropriados, 

voltados a uma larga consulta quando houver debate envolvendo as decisões da União 

Européia, e quando referir-se à aplicação de políticas comunitárias de âmbito territorial. O 

processo de decisão política da UE, e principalmente a sua agenda, deverá permitir que os 

Estados-Membros tomem em consideração e aproveitem a experiência regional e local. 

Em 2002 o secretariado da Convenção Européia recebeu de Kimmo Klijunen, 

deputado e representante do Parlamento da Finlândia, um contributivo intitulado como “Papel 

das regiões com poder legislativo na UE", onde juntamente com 14 outros membros, suplente 

e observadores, atentaram para a importância das regiões no processo legislativo europeu. Tal 

documento salientava que a União deveria reconhecer o papel significativo das regiões , tanto 

na participação no processo legislativo, como na sua contribuição em favor da democracia, 

devendo esse reconhecimento ter impacto real no funcionamento da União Européia. 

The regions having proper legislative power in their field of competence should be 
able to participate in the decision making process of the EU. This could be 
guaranteed in several ways: According to national legislation, they should have 
representation in the national delegations and permanent representations in the 
Council of Ministers as well as in other parts of the decisionmaking process when 
proposed European legislation would affect their legislative powers. The legislative 
regions should also be given an opportunity and a real possibility to participate in 
the Commission’s drafting work through consultation and by other means. The 
Member States should be obliged to indicate the legislative regions and their 
competences to the Commission so that the latter could consult these regions 
systematically.94 
 

 Ainda dentro dessa temática, o documento cita a importância do Comitê das Regiões 

como órgão responsável pelo relato de informações acerca dos assuntos inerentes às unidades 

locais e regionais: 

As a consequence of the recognition of the legislative and administrative authority 
of regions within the EU, the mandate and remit of the Committee of Regions 

                                                 
94 CONV 321/02: Contributo 109 – Papel das Regiões com poder legislativo na UE. Disponível em: 
http://register.consilium.eu.int/pdf/pt/02/cv00/00321p2.pdf Acesso: 21/10/2006. Pag. 3 
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should be developed and stated in the Treaties. The Committee should specifically 
deal with issues relating to local and regional selfgovernment and seek to promote 
the interests of regions in the EU. The working group on subsidiarity proposed that 
the Committee of Regions be given a right to appeal to the Court of Justice of the 
EC in cases of possible breach of the principle of subsidiarity.95 
 

A partir de 2002, o Comitê das Regiões e a CALRE (Conferência das Assembléias 

Legislativas Regionais da Europa) desenvolveram conjuntamente com os demais parceiros, ou 

seja, o Congresso dos Poderes Locais e Regionais da Europa, além de outras associações 

representantes dos poderes subnacionais europeus, uma cooperação enérgica quanto às 

questões regionais e locais, bem como às respectivas prioridades no âmbito da Convenção 

européia. A cooperação entre o CdR e a CALRE estendeu-se até os dias atuais, sempre com o 

intuito de garantir a participação das unidades regionais no processo de integração europeu. 

Em um documento tratando sobre o Tratado Constitucional Europeu, a CALRE 

reforça o seu interesse em atuar juntamente com o Comitê das Regiões: 

As Assembléias Legislativas Regionais são de parecer que o seu relacionamento 
com o Comitê das Regiões, quanto à execução do Protocolo sobre o princípio de 
subsidiariedade, deve ser reforçado e institucionalizado, nomeadamente graças à 
comunicação permanente no que toca o respeito das competências e da 
subsidiariedade, bem como pela legislação ascendente e descendente. As 
Assembléias Legislativas Regionais colocarão à disposição os seus gabinetes e 
responsabilizarão, sobre este tema, as comissões parlamentares competentes. A 
Conferência das Assembléias Legislativas Regionais mandatará o Comitê 
Permanente e a Presidência para definirem e concertarem os aspectos jurídicos e de 
organização da mesma colaboração, em igual consonância com a Conferência dos 
Presidentes das Regiões (REGLEG).96 

 
Desta forma, ao se falar de regionalismo na União Européia, torna-se indispensável 

ressaltar a importância tanto do Comitê das Regiões quanto da CALRE nesse âmbito. O 

primeiro será posteriormente detalhado nesse trabalho, uma vez que constitui o ponto chave 

da nossa pesquisa. Quanto à CALRE, sabe-se que essa consiste na conferência dos presidentes 

dos estados federados com poder legislativo da Europa. A qualidade de membro da CALRE 

limita-se às regiões da União Européia. Os seus presidentes não estão à cabeça dos 

parlamentos nacionais dos seus respectivos países, mas dirigem o parlamento de um estado 

federado ou de uma região.  

A CALRE nasceu da conscientização de que a legislação regional parlamentar é 

insuficientemente presente no processo da unificação européia. Essa organização considera a 

União Européia como um desafio no que diz respeito à integração institucional, um processo 

ao qual as assembléias legislativas regionais devem agir de forma ativa, já que também 

                                                 
95 Idem. Pag. 3-4. 
96 Declaração relativa ao novo Tratado Constitucional e à aplicação do princípio de subsidiaridade Anexo I  à 
Declaração de Milão da CALRE, 26 de Outubro de 2004 
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representam uma parcela considerável de cidadãos europeus. Além do mais, os parlamentos 

regionais não só manifestam uma visão política, mas também uma identidade cultural, e 

exercem uma posição ideal para proteger esta individualidade cultural no processo de 

globalização e unificação.  

Os seus objetivos constituem, de forma geral, os seguintes: a garantia do princípio da 

subsidiariedade, visto que o controle democrático da administração européia inicia-se no 

âmbito regional, assim é preciso impedir que o déficit democrático chegue nas regiões; a 

CALRE deve ser um estímulo na organização do controle parlamentar dos Assuntos 

Europeus, nomeadamente por meio das comissões competentes para a matéria; exercer o 

intercâmbio de informação, entre os seus membros e também com os parlamentos nacionais e 

o Parlamento Europeu; atuar como porta-voz do parlamentarismo regional na Europa.97 

 A CALRE engloba, pois, os parlamentos regionais da União Européia com capacidade 

legislativa. Corresponde a uma soma total de 74 regiões de 8 países. Em conjunto estas 

regiões representam mais de 200 milhões de habitantes. Mais especificamente, esta 

organização é formada pelos parlamentos das comunidades autônomas espanholas; os 

conselhos regionais italianos; as assembléias das regiões e comunidades belgas; os 

parlamentos dos Länder austríacos e alemães; o parlamento autônomo de Åland (Finlândia); 

as assembléias regionais dos Açores e da ilha da Madeira (Portugal); e as da Escócia, do País 

de Gales e da Irlanda do norte (Reino Unido).98  

Embora as suas competências sejam distintas, os parlamentos regionais possuem duas 

características em comum: pertencem à União e têm competência legislativa. Estas 

características conferem à CALRE uma forma de homogeneidade que é decisiva para a 

determinação de objetivos comuns. Devido à sua competência legislativa todas estas regiões 

estão encarregadas da conversão de regras européias nas suas próprias leis. 

 As autarquias locais e regionais são responsáveis pela aplicação de grande parte da 

legislação da UE. Assim, o fato de o ponto de vista das autarquias locais e regionais ser 

considerado no momento da definição das prioridades da UE e durante o próprio processo 

legislativo contribui para reduzir a burocracia européia e para reforçar, em larga medida, a 

legitimidade democrática da União.99 

A Carta Européia de Autonomia Local, aprovada em 1985 pelo Conselho da Europa, 

considerou no seu Preâmbulo que “as autarquias locais são um dos princípios fundamentais de 

                                                 
97 Disponível em: http://www.calre.net/pt/about_pt.html Acesso: 27/10/2006. 
98 Idem. 
99 R/CdR 279/2004, pg. 36. 
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todo regime democrático”. Considerou, ainda, no art. 1°, que o “princípio da autonomia local 

deve ser reconhecido pela legislação interna e, tanto quanto possível, pela Constituição”.100 

 O próximo capítulo trata do Comitê das Regiões, órgão consultivo da União Européia, 

que exerce papel de porta-voz das unidades regionais e locais dessa instituição. A reflexão 

acerca da estrutura e funcionamento desse órgão permitirá melhor compreensão acerca do 

papel das unidades subnacionais no processo de integração europeu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 
100 Disponível em: www.dgaa.pt Acesso em: 11/10/2006. 
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4 O COMITÊ DAS REGIÕES 

 

 

 

4.1 Origem, Estrutura e Funcionamento 

 

 

O Tratado da União Européia reconhece política e institucionalmente o papel 

específico dos poderes regionais e locais na ordem comunitária. Na busca pela formação de 

uma efetiva união política entre os Estados-Membros e os povos europeus, os poderes 

regionais e locais compõem um dos pilares do sistema democrático na Europa. Assim, as 

regiões e os cidadãos locais são sinônimo de democracia, diversidade cultural e 

desenvolvimento socioeconômico na Europa, contribuindo para formação democrática da 

União101. 

O Comitê das Regiões, criado pelo Tratado da União Européia, em 1992, com o 

objetivo de associar as coletividades territoriais (regiões, cidades e municípios) à elaboração 

de políticas comunitárias, funciona como o porta-voz das organizações subnacionais dos 

Estados-membros, perante a Comissão, o Parlamento e o Conselho, a quem envia orientações. 

A sua criação resultou de uma mobilização em favor da contribuição das regiões e das pessoas 

coletivas territoriais para o processo decisório europeu, no qual as organizações européias de 

poderes regionais e locais desempenharam um papel histórico102. 

Ocupando importante papel de órgão consultivo da União Européia, o Comitê das 

Regiões é um dos responsáveis pela emergência da dimensão regional subnacional européia. 

Isto significa dizer que novos atores, representantes locais dos países membros, estão 

adquirindo voz ativa no processo de integração regional. Esta participação dos atores políticos 

subnacionais no Comitê das Regiões é tida como umas das formas mais democráticas de 

representação dos interesses e direitos dos cidadãos. 

 
No contexto da crise de representação política que caracteriza o estágio atual dos 
processos de integração regional, a presença de atores subnacionais - prefeitos, 
governadores, presidentes de regiões, etc. - como protagonistas do cenário 
institucional europeu é considerada uma contribuição ao processo de 
"democratização" das decisões supranacionais. Essa hipótese gera uma outra: a 
atuação desses atores, representantes do Estado nacional concebido como 
construção social e territorial, legitima, perante a sociedade regional e local, a 

                                                 
101 62ªReunião da mesa do Comitê das Regiões, 2002. “Cooperação com as associações européias de 
representação regional e local”. 
102 Idem. 
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cessão de soberania necessária à adesão ao projeto de integração. (STUART, 2002: 
01). 

 
A sua criação é mais um passo na intenção de continuar, tal como estabelecido no 

preâmbulo do Tratado da União Européia, "o processo de criação de uma união cada vez 

mais estreita entre os povos da Europa, em que as decisões se tomem da forma mais próxima 

possível dos cidadãos de acordo com o princípio da subsidiariedade".103  

 

Algumas datas significativas: 

1992 -Tratado de Maastricht – Criação do CdR 

1994 -1ªreunião plenária em Bruxelas 

1995 -O CdR passa de 189 para 222 membros na UE dos 15 

1997 -Tratado de Amsterdã – Reforço do CdR (alargamento dos domínios de consulta obrigatória e 

consulta pelo Parlamento Europeu) 

2003 -Tratado de Nice – Membros do CdR devem ter mandato eletivo ou responder politicamente 

perante uma assembléia eleita 

2004 -O CdR passa de 222 para 317 membros na UE dos 25 

2004 -Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa – Expansão da posição institucional e 

do papel político do CdR 

2007: o CdR possui 344 membros na EU dos 27. 

Fonte: www.cor.europa.eu 

Quadro 2 

 

Este órgão está previsto no Tratado da UE, no capítulo que trata dos órgãos 

consultivos da Organização, no Artigo I-32°, 2: 

 
O Comitê das Regiões é composto por representantes das coletividades regionais e 
locais que sejam quer titulares de um mandato eleitoral a nível regional ou local, 
quer politicamente responsáveis perante uma assembléia eleita.104 

 
Corresponde, na verdade, a uma espécie de instância complementar das três 

instituições comunitárias, isto é, a Comissão, o Conselho e o Parlamento. Os tratados obrigam 

essas instituições a consultarem o CdR sempre que são feitas novas propostas em domínios 

com repercussões no plano regional ou local. Cinco desses domínios foram estabelecidos pelo 

Tratado de Maastricht – coesão econômica e social, redes de infraestruturas transeuropeias, 

saúde, educação e cultura. Outros cinco domínios foram acrescentados pelo Tratado de 

                                                 
103 Disponível em: http://www.dip-badajoz.es/eurolocal/pttxt/eu/origenes/creg.htm. Acesso em: 12/09/2006. 
104Disponível em: http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/LexUriServ/site/pt/oj/2004/c_310/c_31020041216pt00110040.pdf 



 92

Amsterdã – política de emprego, política social, ambiente, formação profissional e 

transportes. Assim, dentro desses domínios, este órgão garante o respeito pela identidade e os 

direitos regionais e locais dos Estados-membros perante a Comissão e o Conselho.105 

No caso de assuntos que vão além desses domínios taxados, a Comissão e o Conselho, 

juntamente com o Parlamento, possuem a faculdade de consultar o Comitê das Regiões se 

julgarem que uma proposta tem importante implicação no âmbito regional e local. Além 

disso, o CdR pode também emitir pareceres por sua própria iniciativa, o que lhe confere a 

qualidade de submeter assunto à agenda da EU. 

Este órgão também está previsto, juntamente com o Comitê Econômico e Social, na 

Constituição Européia a ser ratificada,  

Artigo I-32.° Órgãos consultivos da União 
1. O Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão são assistidos por um Comitê 
das Regiões e por um Comitê Econômico e Social, que exercem funções 
consultivas. 
2. O Comitê das Regiões é composto por representantes das coletividades regionais 
e locais que sejam quer titulares de um mandato eleitoral a nível regional ou local, 
quer politicamente responsáveis perante uma assembléia eleita. 
3. O Comitê Econômico e Social é composto por representantes das organizações 
de empregadores, de trabalhadores e de outros atores representativos da sociedade 
civil, em especial nos domínios socioeconômico, cívico, profissional e cultural. 
4. Os membros do Comitê das Regiões e do Comitê Econômico e Social não estão 
vinculados a quaisquer instruções. Exercem as suas funções com total 
independência, no interesse geral da União. 
5. As regras relativas à composição destes Comitês, à designação dos seus 
membros, às suas atribuições e ao seu funcionamento são definidas nos artigos III-
386.o a III-392.o. 
As regras referidas nos n.os 2 e 3 relativas à natureza da sua composição, são 
periodicamente revistas pelo Conselho, por forma a ter em conta a evolução 
econômica, social e demográfica na União. O Conselho, sob proposta da Comissão, 
adota decisões européias para o efeito. 

 

A sua estrutura está formada por representantes dos organismos regionais e locais. Os 

seus membros são designados pelos governos dos Estados-Membros da UE, mas exercem as 

suas funções com plena independência política, no interesse geral da União Européia. São 

nomeados pelo Conselho Europeu por um período de quatro anos e podem ser reconduzidos 

nas suas funções. Esses representantes devem também dispor de um mandato das autoridades 

que representam ou ser perante estas politicamente responsáveis.106 É o que diz o Tratado de 

Nice no seu artigo 263.º alterado, quando admite que o exercício de um mandato no Comitê 

das Regiões depende do exercício de um mandato eleitoral nas coletividades regionais ou 

locais, ou de uma responsabilidade política perante uma assembléia eleita.  

 

                                                 
105 Disponível em: http://www.cor.eu.int/pt/presentation/Role.htm. Acesso em: 15/07/2006. 
106 Disponível em: http://europa.eu/institutions/consultative/cor/index_pt.htm. Acesso em: 12/09/2006. 
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Artigo 263.º : 
É instituído um comitê de natureza consultiva, adiante designado por “Comitê das 
Regiões”, composto por representantes das coletividades regionais e locais, quer 
titulares de um mandato eleitoral a nível regional ou local, quer politicamente 
responsáveis perante uma assembléia eleita.(...)107 
 

Isto quer dizer que tanto os membros efetivos como os suplentes devem ser quer 

titulares de um mandato eleitoral, quer politicamente responsáveis perante uma assembléia 

eleita. O artigo 263.º especifica ainda que o mandato dos membros do Comitê cessa 

automaticamente no termo do mandato em virtude do qual foram propostos.108 

Art 263.°: 
(...)Os membros do Comitê, bem como igual número de suplentes, são nomeados 
por quatro anos, sob proposta dos respectivos Estados-membros. Podem ser 
reconduzidos nas suas funções. O Conselho, deliberando por maioria qualificada, 
aprova a lista dos membros efetivos e suplentes estabelecida em conformidade com 
as propostas apresentadas por cada Estado-membro. O mandato dos membros do 
Comitê cessa automaticamente no termo do mandato, referido no primeiro 
parágrafo, em virtude do qual foram propostos, sendo substituídos pelo período 
remanescente do mandato no Comitê de acordo com o mesmo processo. Nenhum 
membro do Comitê pode ser simultaneamente membro do Parlamento Europeu.  
Os membros do Comitê não devem estar vinculados a quaisquer instruções. 
Exercerão as suas funções com plena independência, no interesse geral da 
Comunidade109. 

 
A composição e a repartição dos lugares entre os Estados-membros é semelhante a do 

Comitê Econômico e Social. O Tratado de Nice fixou o número máximo de membros (350) e 

a Declaração n.° 20 fixou a mesma posição comum dos Estados-Membros nas negociações de 

adesão. 

Assim sendo, a partir da criação do Comitê, às regiões, às cidades e às autarquias 

intermediárias passou a ser possível intervir, através de seus representantes, no processo de 

decisão comunitário. Esta tornou-se então um dos mecanismos de participação da sociedade 

civil na União, já que funciona como um elo direto entre as instituições européias e as regiões, 

municípios e cidades da União.  

O Comitê é formado por 344 membros e por igual número de suplentes nomeados por 

unanimidade pelo Conselho por e sob proposta dos Estados-membros, por um período de 

quatro anos110, renováveis. São em grande parte presidentes das regiões, presidentes de 

câmaras, governadores civis, ou seja, conforme dito anteriormente, pessoas que exercem 

                                                 
107 Tratado de Nice. 
108 Disponível em: http://europa.eu.int/scadplus/nice-treaty/. 
109 Tratado de Nice. 
110 De acordo com o Regimento do Comitê das Regiões, em seu art. 3°, “o mandato de quatro anos de um 
membro ou suplente inicia-se na data de início da vigência da decisão de nomeação pelo Conselho”. 
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funções efetivas do governo, próximas do cidadão, tendo assim uma experiência direta de 

como as políticas da União, que influenciam na vida da sociedade civil.111 

 

Quadro Indicativo dos Membros do CdR 

País Membro País Membro 

Alemanha 24 República Checa 12 

França 24 Suécia 12 
Itália 24 Dinamarca 9 
Reino Unido 24 Eslováquia 9 
Espanha 21 Finlândia 9 
Polônia 21 Irlanda 9 
Romênia 15 Lituânia 9 
Áustria 12 Eslovênia 7 
Bélgica 12 Estonia 7 
Bulgária 12 Letônia 7 
Grécia 12 Chipre 6 
Hungria 12 Luxemburgo 6 
Países Baixos 12 Malta 5 
Portugal 12 Total 344 
Tabela 4 
Dados adaptados da Fonte:http://ec.europa.eu/  Acesso: 16/09/2006. 

 
Os órgãos que formam o CdR são: a Assembléia Plenária, o Presidente, a Mesa112 e as 

Comissões. No seu Regimento, no Artigo 13º, encontra-se a competência da Assembléia 

Plenária113, que consiste basicamente em: adotar pareceres, relatórios e resoluções; aprovar 

previamente o mapa das receitas e despesas do Comitê; adotar o programa político do Comitê 

no início de cada mandato; eleger o presidente, o primeiro vice-presidente e os restantes 

membros da Mesa; constituir as comissões. O próprio Comitê designa, entre os seus 

membros, o presidente, o primeiro vice-presidente e a Mesa por um período de dois anos. 

Também é de sua competência estabelecer o seu próprio Regimento. O Secretariado-geral é 

responsável por assegurar o seu funcionamento. 

                                                 
111 Disponível em <http://www.cor.eu.int/pt/presentation/member_mandate.htm>. Acesso em: 12/09/2006. 
112 A Mesa é composta por a) Presidente; b) primeiro vice-presidente; c) um vice-presidente por cada Estado-
Membro; d) vinte e cinco membros; e) presidentes dos grupos políticos. A distribuição dos lugares pelas 
delegações nacionais faz-se do modo seguinte, não entrando em conta o cargo de presidente, de primeiro vice-
presidente, nem os lugares dos presidentes dos grupos políticos: 3 lugares: Alemanha, Espanha, França, Itália, 
Polónia, Reino Unido; 2 lugares: Áustria, Bélgica, Dinamarca, Eslováquia, Finlândia, Grécia, Hungria, Irlanda, 
Lituânia, Países Baixos, Portugal, República Checa, Suécia. 1 lugar: Chipre, Eslovénia, Estónia, Letónia, 
Luxemburgo e Malta. (art. 28 do Regimento do CdR) 
113 Art. 17 do Regimento do Comitê das Regiões: As reuniões da Assembléia são públicas, salvo deliberação 
contrária sua relativamente à totalidade da reunião ou a dado ponto da ordem do dia. Podem participar nas 
reuniões plenárias representantes do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão, os quais podem ser 
convidados a usar da palavra. 
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No princípio de cada mandato quadrienal, a Assembléia Plenária é encarregada de 

instituir comissões incumbidas de elaborar os seus trabalhos. As suas composições e 

atribuições são decididas pelo plenário, mediante proposta da Mesa. A composição das 

mesmas deve refletir a representação dos Estados-Membros existente no Comitê. Essas 

comissões elaboram, designadamente, projetos de pareceres, de relatórios e de resoluções a 

serem submetidos à Assembléia Plenária para adoção, dentro do prazo fixado pelo presidente. 

Não haverá mais de duas reuniões para elaborar o projeto de parecer ou de relatório, não se 

contando a primeira reunião, em que se procede à organização dos trabalhos. Os membros do 

Comitê tomarão assento em uma comissão, podendo tomar assento em duas, mas nunca em 

mais do que duas, salvas as exceções previstas pela Mesa para os membros das delegações 

nacionais que têm menos membros do que o número de comissões.114  

Em outras palavras, a atividade do Comitê é exercida por meio de seis comissões 

especializadas, formadas por membros do CdR, que examinam minuciosamente as propostas 

sobre as quais é solicitado o seu parecer, emitindo então um projeto de parecer contendo as 

concordâncias e as modificações que acreditam serem necessárias. Esse projeto é debatido 

numa das cinco reuniões plenárias anuais, e sendo aprovado por maioria, será adotado como 

parecer do CdR, sendo enviado ao Conselho, à Comissão e ao Parlamento. As decisões das 

comissões são tomadas por maioria dos sufrágios expressos. Apenas os votos a favor e contra 

são tidos em consideração. Em caso de empate, a proposta submetida à votação é rejeitada. 

Uma comissão reúne-se validamente se estiver presente a maioria dos seus membros. O 

quorum é verificado unicamente a requerimento de, pelo menos, dez membros. Não havendo 

verificação prévia, qualquer votação é válida, independentemente do número de votantes.115 

Atualmente existem seis comissões: COTER: Comissão de Política de Coesão 

Territorial; ECOS: Comissão de Política Econômica e Social; DEVE: Comissão de 

Desenvolvimento Sustentável; EDUC: Comissão de Cultura e Educação; CONST: Comissão 

de Assuntos Constitucionais e Governança Européia; RELEX: Comissão de Relações 

Externas. 

Importantes também nas atividades do Comitê das Regiões, são os seus grupos 

políticos. De acordo com o art. 7° do Regimento Interno do Comitê das Regiões, “As 

delegações nacionais e os grupos políticos contribuem equilibradamente para a organização 

dos trabalhos do Comitê”. Os grupos políticos e seus respectivos secretariados possuem um 

papel fundamental no posicionamento político e interinstitucional do CdR, bem como na 

                                                 
114 Regimento do Comitê das Regiões. 
115 Disponível em: http://europa.eu/scadplus/leg/pt/lvb/o10002.htm Acesso em: 01/11/2006. 
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difusão e visibilidade dos seus relatores, especificamente frente ao Parlamento Europeu. Cada 

grupo político cultiva estreito contato com o seu homólogo no Parlamento. Os membros dos 

grupos têm participado em grupos de trabalho e fóruns compostos por eurodeputados, 

comissários e representantes de partidos nacionais, elaborando recomendações, relatórios, 

pareceres e outras publicações, que por si só constituem uma oportunidade para os membros 

do CdR atuarem de forma persuasiva nas posições dos partidos políticos do Parlamento, e 

para deixá-los conscientes do papel do Comitê e das autoridades territoriais européias.  

Os grupos políticos têm igualmente por função servirem de ponte para os seus 
homólogos do PE. Os contactos antecipados com os relatores e “relatores-sombra” 
(shadow rapporteurs) antes da adoção de uma posição do PE levaram a uma maior 
conscientização do trabalho do CR e a uma afirmação do perfil político das suas 
posições. Para isto contribuiu igualmente a inclusão dos grupos políticos na página 
internet do CR.116 

 
O Comitê elabora pareceres, relatórios e resoluções, que são publicados no Jornal 

Oficial da União. Os pareceres traduzem a opinião do Comitê e são compostos de 

recomendações ou propostas concretas de alterações. Cada parecer é acompanhado, em 

documento separado, da respectiva justificação. Os relatórios propõem análises e sugestões 

sobre assuntos da competência do CdR. Por sua vez, as resoluções versam sobre assuntos 

relacionados com as atividades da União Européia que tenham por objeto assuntos de grande 

interesse e atualidade para as pessoas coletivas territoriais regionais e locais117. 

O Comitê das Regiões adota pareceres, em concordância com o artigo 265.º do 
Tratado CE: 
- Quando consultado pela Comissão ou pelo Conselho nos casos previstos no 
Tratado que institui a Comunidade Européia, bem como por uma destas instituições 
ou pelo Parlamento em todos os demais casos.  
- Por sua própria iniciativa.  
- Quando o Comitê Econômico e Social Europeu for consultado e o Comitê das 
Regiões entender estarem em causa interesses regionais específicos. 118 

 
O artigo 38 do Regimento Interno do Comitê das Regiões traz a base jurídica dos 

pareceres, informando as situações em que o CdR deverá ou poderá manifestar-se para emiti-

los: 

Artigo 38º: O Comitê emite parecer, nos termos e para os efeitos do artigo 265º do 
Tratado que institui a Comunidade Européia, a) a consulta da Comissão ou do 
Conselho nos casos previstos no Tratado que institui a Comunidade Européia e a 
consulta de uma destas instituições ou do Parlamento Europeu em todos os demais 
casos, b) por sua própria iniciativa, c) quando o Comitê Econômico e Social 
Europeu for consultado ao abrigo do artigo 262º do Tratado que institui a 
Comunidade Européia, e o Comitê das Regiões entender estarem em causa 
interesses regionais específicos.119 

                                                 
116 R/CdR 62/2005. 
117 Disponível em: http://europa.eu/scadplus/leg/pt/lvb/o10002.htm Acesso em: 16/09/2006. 
118 Tratado CE. 
119 Regimento Interno Comitê das Regiões. Disponível em: 
http://www.cor.europa.eu/document/pt/int_reg_pt.pdf Acesso em: 16/09/2006. 



 97

 
A elaboração de pareceres e relatórios segue um rito120 especial. Tanto os pareceres 

como os relatórios são primeiro tratados pelo Presidente, que, em seguida, os atribui às 

comissões competentes, fixando um prazo de elaboração. Não haverá mais de duas reuniões 

para elaborar o projeto de parecer ou de relatório, não se contando a primeira reunião, em que 

se procede à organização dos trabalhos. Quando diversas comissões possam invocar 

competência para tratar o mesmo assunto, o presidente designa a comissão competente e, se 

necessário, uma ou mais comissões a título complementar.  

Para a elaboração de um projeto de parecer ou de relatório, as comissões designam, 

por proposta dos respectivos presidentes, um relator, e em casos justificados dois relatores. 

Não podendo a comissão designada elaborar um projeto de parecer ou de relatório no prazo 

estabelecido, um relator-geral pode ser designado pela Assembléia Plenária ou pelo 

Presidente. Cabe ao relator-geral o dever de elaborar o projeto e submetê-lo diretamente à 

Assembléia Plenária. 

Os requerimentos de elaboração dos pareceres ou dos relatórios de iniciativa podem 

ser propostos à Mesa por três dos seus membros, por uma comissão, representada pelo 

respectivo presidente, ou por 32 membros do Comitê. A Mesa aprova os referidos 

requerimentos por maioria de três quartos dos membros presentes. 

Em caráter de urgência, no caso de o prazo estabelecido não poder ser respeitado no 

processo normal, e tendo a comissão competente adotado o seu projeto de parecer ou de 

relatório por unanimidade, o Presidente transmitirá o projeto de parecer ou de relatório ao 

Conselho, à Comissão e ao Parlamento para informação antes da sua adoção em Assembléia 

Plenária. A Assembléia Plenária deve então adotá-lo na sessão seguinte, não sendo admitida 

qualquer alteração. 

Artigo 25º do Regimento do Comitê das Regiões – Pareceres e relatórios 
urgentes. “Havendo urgência, por o prazo assinado pelo Conselho, pela Comissão 
ou pelo Parlamento Europeu não poder ser respeitado no processo normal, e a 
comissão competente tiver adotado o seu projeto de parecer ou de relatório por 
unanimidade, o Presidente transmitirá o projeto de parecer ou de relatório ao 
Conselho, à Comissão e ao Parlamento Europeu para informação. O projeto de 
parecer ou de relatório será apresentado à reunião seguinte da Assembléia para 
adoção, sendo insusceptível de alteração. Todos os documentos relativos a este 
parecer ou relatório devem mencionar que foi seguido o processo de urgência”. 
 

Já no processo simplificado, os projetos de parecer ou de relatório que hajam sido 

adotados por unanimidade pela comissão competente são propostos à Assembléia Plenária 

                                                 
120 Disponível em: http://europa.eu/scadplus/leg/pt/lvb/o10002.htm Acesso em: 16/09/2006. 
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para adoção sem modificação. Contudo, se forem apresentadas propostas de alteração por, 

pelo menos trinta e dois membros, a Assembléia Plenária deverá examiná-las.  

Artigo 26º do Regimento do Comitê das Regiões – Processo simplificado “1. Os 
projetos de pareceres ou de relatórios que hajam sido adotados pela comissão 
(competente a título principal) por unanimidade são propostos à Assembléia 
Plenária para adoção sem modificação, após apresentação pelo relator, exceto se 
pelo menos 32 membros apresentarem uma proposta de alteração no prazo fixado 
na primeira parte do nº 3 do artigo 23º. Neste caso, a proposta de alteração é 
debatida em plenária. O projeto de parecer ou de relatório da comissão é 
transmitido aos membros juntamente com o projeto de ordem do dia, com indicação 
expressa deste processo simplificado. 2. Se entender que um assunto que a Mesa 
lhe transmitiu para parecer não requer observações ou propostas de alteração do 
Comitê, a comissão (competente a título principal) pode propor não emitir parecer. 
A proposta é posta a votação na Assembléia Plenária, sem debate”. 

 
A importância da elaboração desses pareceres reside no fato de ser o Comitê das 

Regiões o guardião do princípio da subsidiariedade, que será melhor explicitado nas linhas 

seguintes. Os seus membros, então, velam para que esse princípio seja respeitado. Além disso, 

os pareceres permitem que a União Européia utilize-se da experiência dos membros do 

Comitê no plano local e regional. Por conseguinte, se o CdR é consultado por uma instituição 

européia, significa que o projeto comporta uma dimensão regional e/ou local.121 

Porém, de acordo com o art. 59° do Regimento do Comitê, este também pode decidir 

por não elaborar um parecer ou um relatório em uma situação em que fora consultado. Assim 

dispõe o referido artigo: “Se a comissão (competente a título principal) entender que uma 

proposta que a Mesa lhe transmita não afeta os interesses regionais ou locais ou não tem 

relevância política, pode decidir não elaborar parecer ou relatório”. 

 É também de extrema relevância que se destaque uma outra função do CdR, que 

embora não seja “oficial”, possui características bastante democráticas. Consiste no retorno 

dado aos cidadãos sobre o que acontece na UE. Isto ocorre porque os membros do CdR vivem 

e trabalham diariamente nas regiões de origem, conservando seus cargos de políticos no nível 

local ou regional, o que lhes permite manter contato com as opiniões e interesses dos cidadãos 

comuns. Posteriormente, essas informações são trazidas para os centros de decisões da União 

Européia. 

Jacques Delors, que foi Presidente da Comissão, abriu a primeira sessão plenária do 
Comitê das Regiões dizendo: “A tarefa do comitê das regiões é nada menos do que 
promover a legitimidade democrática da União, por isso vosso comitê é tão 
importante, vocês vão nos ajudar a diminuir o gap, primeiramente pelo 
envolvimento que vocês vão ter nas questões da União que estão sendo percebidas 
como tão distantes pelos governos locais e os governos regionais, e também vocês 
vão trazer para a União os problemas colocados por vossas comunidades e as 
reações dos movimentos de base, e por outro lado da medalha vocês vão também 

                                                 
121 Disponível em: http://www.cor.europa.eu/pt/press/brochures_5questions.htm. Acesso em: 13/09/2006. 
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levar para suas comunidades a explicação das políticas comunitárias para as 
pessoas”. (In: STUART, 2002: 10).  
 

 Além disso, a função consultiva tem recebido grande destaque nos debates acerca da 

governança européia, quando se refere, especialmente, à importância de se atender aos 

interesses regionais e locais. De acordo com o Livro Branco: 

É necessária uma maior interação com os governos regionais e locais e com a 
sociedade civil. Esta responsabilidade incumbe principalmente aos Estados-
Membros mas, por seu turno, a Comissão: 
· Estabelecerá um diálogo mais sistemático e numa fase precoce da elaboração das 
suas políticas, com os representantes dos governos regionais e locais, através das 
associações nacionais e européias. 
· Introduzirá uma maior flexibilidade nas regras de execução da legislação 
comunitária, que tome em consideração as condições regionais e locais. 
· Estabelecerá e publicará regras mínimas aplicáveis às consultas relativas às 
políticas da União Européia. 
· Criará parcerias que, em áreas específicas, irão mais longe do que as regras 
mínimas, comprometendo-se a Comissão a realizar consultas adicionais como 
contrapartida de uma maior abertura e representatividade das organizações 
consultadas. (Livro Branco sobre Governança Européia, 2001: 04). 

 

 O Comitê das Regiões desempenha desde a sua criação um papel essencial na consulta 

dos agentes subnacionais, em conformidade com os Tratados. Este papel de intermediário 

entre as coletividades locais e regionais e as instituições européias foi reforçado mediante a 

celebração, entre a Comissão e o Comitê das Regiões, de um protocolo de cooperação que 

prevê a organização de consultas pelo CdR a pedido da Comissão. O princípio da 

subsidiariedade é um elemento de suma importância dentro de todo esse contexto. 

 

 
4.2 O Princípio da Subsidiariedade 

 

 

O papel do Comitê das Regiões fundamenta-se em quatro princípios essenciais 

assegurados pela União Européia: o da subsidiariedade, o da proporcionalidade, o da 

proximidade e o da parceria. Pelo primeiro princípio, a UE não deve assumir tarefas que 

possam ser exercidas por unidades nacionais, regionais ou locais. De acordo com o segundo 

princípio, a atuação das instituições deve limitar-se ao que é necessário para atingir os 

objetivos dos tratados, ou seja, a intensidade da ação deve estar relacionada com a finalidade 

prosseguida. Pelo da proximidade, os níveis de governança devem procurar aproximar-se dos 

cidadãos, executando suas tarefas de forma transparente, permitindo identificar o executor e a 

forma que pode a sociedade civil fazer-se ouvir. Por fim, o princípio da parceria defende a 
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atividade em conjunto no processo de tomada de decisão, envolvendo tanto a União, quanto 

as unidades nacionais, regionais e locais.122 

Os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade estão previstos no art. I-11° 

do projeto da Constituição Européia, que profere: 

Artigo I-11.° Princípios fundamentais 
1. A delimitação das competências da União rege-se pelo princípio da atribuição. O 
exercício das competências da União rege-se pelos princípios da subsidiariedade e 
da proporcionalidade.  
2. Em virtude do princípio da atribuição, a União atua dentro dos limites das 
competências que os Estados-Membros lhe tenham atribuído na Constituição para 
alcançar os objetivos por esta fixados. As competências que não sejam atribuídas à 
União na Constituição pertencem aos Estados-Membros.  
3. Em virtude do princípio da subsidiariedade, nos domínios que não sejam da sua 
competência exclusiva, a União intervém apenas se e na medida em que os 
objetivos da ação considerada não possam ser suficientemente alcançados pelos 
Estados-Membros, tanto ao nível central como ao nível regional e local, podendo 
contudo, devido às dimensões ou aos efeitos da ação considerada, ser melhor 
alcançados ao nível da União.  
As instituições da União aplicam o princípio da subsidiariedade em conformidade 
com o Protocolo relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade. Os Parlamentos nacionais velam pela observância deste 
princípio de acordo com o processo previsto no referido Protocolo.  
4. Em virtude do princípio da proporcionalidade, o conteúdo e a forma da ação da 
União não deve exceder o necessário para alcançar os objetivos da Constituição.  
As instituições da União aplicam o princípio da proporcionalidade em 
conformidade com o Protocolo relativo à aplicação dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade.123 
 

O princípio da subsidiariedade tem o papel de garantir que as decisões sejam tomadas 

o mais próximo possível dos cidadãos, avaliando se a ação comunitária se justifica em relação 

às possibilidades que oferece o nível nacional, regional ou local. Concretamente trata-se de 

um princípio segundo o qual a União só deve operar quando a sua ação seja mais efetiva do 

que uma ação desenvolvida a nível nacional, regional ou local, salvo nos casos em que se 

tratar de assuntos de sua competência exclusiva124.Em palavras claras, a subsidiariedade 

consiste em um princípio regulador do exercício das competências.  

A validade de uma legislação européia eficaz, que respeite os princípios de 

subsidiariedade e de proporcionalidade, consiste em um desafio bastante complexo. Os 

cidadãos de hoje questionam não apenas a eficácia das normas "de Bruxelas”, mas também as 

condições da sua elaboração. O advento de uma consciência democrática reforça a 

necessidade de responsabilidade e de proporcionalidade no exercício dos poderes conferidos 

às instituições européias, o que poderá ser obtido, especificamente, através da transparência, 

clareza e capacidade para aceitar críticas.  

                                                 
122 Disponível em: http://europa.eu/scadplus/glossary. Acesso em: 12/09/2006. 
123 Projeto de Constituição Européia. 
124 Disponível em: http://europa.eu/scadplus/glossary/subsidiarity_pt.htm Acesso em: 14/09/2006. 



 101

Tratando-se genericamente do princípio da subsidiariedade, pode-se perceber que num 

corpo político, as instituições, apesar de se relacionarem hierarquicamente, cada uma 

desempenha a sua função, e, para tanto, são dotadas de autonomia, agindo em conjunto para 

realização do bem comum. O poder político não está apenas concentrado no ápice do corpo 

político. Muito pelo contrário, reparte-se originariamente, por todos os corpos políticos 

dotados de objetivos e funcionalidades. Desta forma, cada órgão ou instituição possui um 

certo grau de autonomia para realização de sua função125. Assim sendo, uma instituição de 

ordem superior não deve intervir na esfera de autonomia de uma instituição de ordem inferior 

e vice-versa. Isso é o que ocorre, por exemplo, na União Européia, onde os Tratados prevêem 

tanto a constituição como as funções e atribuições de cada um dos seus órgãos e instituições. 

O quadro abaixo trata da evolução do Princípio da Subsidiariedade nos Tratados 

Europeus: 

 
Tratado de Maastricht (1992) Introdução do princípio da subsidiariedade 

na União Européia 
Tratado de Amsterdã (1997) Protocolo de aplicação dos princípios da 

subsidiariedade e proporcionalidade, que 
impõe obrigações para todas as instituições 
da UE, no sentido de que devem agir em 
conformidade com tais princípios. 

Declaração de Laeken (2001) Reconhecimento da necessidade de reforma: 
prioridade para agir em conformidade com o 
princípio da subsidiariedade e a necessidade 
de haver uma melhor alocação de poderes. 

Tratado Constitucional (2004) Revisão do protocolo de aplicação do 
princípio da subsidiariedade e da 
proporcionalidade. Pela primeira vez falou-
se na relação do nível subnacional com o 
princípio da subsidiariedade; criação de 
mecanismos de implantação e 
monitoramento. 

Quadro 3 
Fonte: adaptação do site : www.cor.europa.eu 

 
O Tratado que institui a Comunidade Européia traz em anexo o Protocolo126 relativo à 

aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, que introduz, dentre 

outros aspectos, a análise sistemática do impacto das propostas legislativas relativamente ao 

                                                 
125 Disponível em: http://topicospoliticos.blogspot.com/2004/10/princpio-da-subsidiariedade-o-que.html Acesso 
em: 14/09/2006. 
126 Documento em anexo ao presente trabalho. 
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princípio da subsidiariedade e a utilização, na medida do possível, das medidas comunitárias 

menos vinculativas127.  

Art 5°: Os projetos de atos legislativos europeus são fundamentados relativamente 
aos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. Todos os projetos de atos 
legislativos europeus devem incluir uma ficha com elementos circunstanciados que 
permitam apreciar a observância dos princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade. 
 

A Constituição Européia, em vias de ratificação, propõe adaptar o referido protocolo, 

reforçando o princípio da subsidiariedade, principalmente ao que se refere à obrigação 

imposta às instituições em manter os parlamentos nacionais informados no decorrer de todo 

procedimento legislativo. Estes estariam em condições de alertar publicamente as instituições 

européias, e também o seu próprio governo, para qualquer proposta que não lhes pareça 

respeitar o princípio da subsidiariedade.  

Art.6°: Qualquer Parlamento nacional ou qualquer das câmaras de um desses 
Parlamentos pode, no prazo de seis semanas a contar da data de envio de um 
projeto de ato legislativo europeu, dirigir aos Presidentes do Parlamento Europeu, 
do Conselho e da Comissão um parecer fundamentado em que exponha as razões 
pelas quais considera que o projeto em questão não obedece ao princípio da 
subsidiariedade. Cabe a cada um dos Parlamentos nacionais ou a cada uma das 
câmaras de um Parlamento nacional consultar, nos casos pertinentes, o Parlamento 
regional com competências legislativas.128 

 
Assim, cada parlamento nacional será dotado do direito de reexaminar as propostas da 

Comissão e poderá emitir um parecer fundamentado se considerar que o princípio da 

subsidiariedade não foi respeitado. Funcionando como uma forma de controle de 

legitimidade. Nesse processo, se um terço dos parlamentos partilhar do mesmo parecer, a 

Comissão deverá rever a sua proposta. O limite é de, pelo menos, um quarto quando se tratar 

de uma proposta da Comissão ou de uma iniciativa proveniente de um grupo de Estados-

Membros e relativa ao espaço de liberdade de segurança e de justiça.129  

Dentro desse mesmo procedimento, a Comissão, por outro lado, pode decidir entre 

retirar a sua proposta, mantê-la ou alterá-la. Independente de qualquer que seja a sua escolha, 

esta deverá ser fundamentada. Além disso, o protocolo confere igualmente aos parlamentos 

nacionais a possibilidade de interpor junto do Tribunal, através do seu Estado-Membro, uma 

ação por violação do princípio da subsidiariedade por meio de um ato legislativo. É o que diz 

o art. 8° do Protocolo: 

Artigo 8°: O Tribunal de Justiça da União Européia é competente para conhecer dos 
recursos com fundamento em violação, por um ato legislativo europeu, do princípio 
da subsidiariedade, interpostos nos termos do artigo III-365.o da Constituição por 

                                                 
127 Disponível em: http://europa.eu/scadplus/glossary/subsidiarity_pt.htm Acesso em: 14/09/2006. 
128 Protocolo relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. 
129 Disponível em: http://europa.eu/scadplus/european_convention/subsidiarity_pt.htm Acesso em: 16/09/2006. 
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um Estado- Membro, ou por ele transmitidos, em conformidade com o seu 
ordenamento jurídico interno, em nome do seu Parlamento nacional ou de uma 
câmara desse Parlamento. 
Nos termos do mesmo artigo, o Comitê das Regiões pode igualmente interpor 
recursos desta natureza relativamente aos atos legislativos europeus para cuja 
adoção a Constituição determine que seja consultado(grifo da autora). 

 

 Por outro lado, embora o projeto de Constituição Européia, ao fazer referência ao 

princípio da subsidiariedade, esteja referindo-se expressamente não apenas ao âmbito da 

União, mas também a nível regional e local, é bem verdade que os parlamentos regionais 

europeus apresentam-se de forma secundária na proposta constante no “Protocolo sobre a 

aplicação do princípio de subsidiariedade e proporcionalidade”, pois como foi dito 

anteriormente, de acordo com esse Protocolo, as propostas legislativas decorrentes das 

consultas regionais serão enviadas apenas aos parlamentos nacionais. Até mesmo o 

Parlamento Europeu e o Conselho deverão encaminhar, respectivamente, as próprias 

resoluções legislativas e posições comuns aos parlamentos nacionais após terem sido 

adotadas.130 Percebe-se, então, que a Comissão tem o dever de levar em consideração todas as 

repercussões possíveis das próprias propostas legislativas sobre os governos nacionais, sobre 

as autoridades regionais e locais.  

Diante disso, vale observar a atribuição feita por esse documento ao Comitê das 

Regiões, entendendo-se que este também agirá como um guardião do princípio da 

subsidiariedade. Além do mais, por ser um órgão de natureza consultiva, a sua função também 

está prevista no art. 2°, quando diz: 

Art 2°: Antes de propor um ato legislativo europeu, a Comissão procede a amplas 
consultas. Tais consultas devem, se for caso disso, ter em conta a dimensão regional 
e local das ações consideradas. Em caso de urgência excepcional, a Comissão não 
procederá a estas consultas, fundamentando a sua decisão na proposta que 
apresentar. 
 

 Porém, um questionamento deve ser feito acerca dessa função consultiva do Comitê 

das Regiões: aparentemente, diante de todas essas prerrogativas previstas para o Comitê das 

Regiões tanto nos Tratados quanto nos documentos legislativos da União Européia, não 

restaria dúvidas de que este órgão realmente representa a voz do povo na União. Mas porque 

então a sua função limita-se apenas à consulta? 

  Dentro da temática da subsidiariedade, percebe-se que a importância dada por esse 

princípio a questões concernentes a competência e legitimidade democrática, especialmente 

ao que se refere aos interesses nacionais, regionais e locais, acaba sendo relacionada 

                                                 
130 Disponível em: http://www.calre.net/documents/Reggio%20Calabria/CATALUNYA%20PT.htm Acesso em: 
24/07/2006. 
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diretamente às funções e atribuições do Comitê das Regiões. Em outras palavras, deve-se 

interrogar a respeito das limitações e até mesmo omissões acerca das ações compelidas ao 

CdR, já que este órgão é responsável pela reportação às instituições européias sobre os 

interesses e necessidades das unidades subnacionais. 

 Um outro exemplo de contradição acerca da importância dada constantemente ao CdR 

e a sua efetiva atuação e limitação está no “Protocolo sobre a cooperação entre a Comissão 

Européia e o Comitê das Regiões”131, 2001, onde a Comissão declara o seu comprometimento 

em cooperar com o Comitê e com os seus membros regionais e locais, para que possam 

constituir intermediários privilegiados entre as instituições da União e as pessoas coletivas 

territoriais. De acordo com o referido documento: 

A Comissão considera que o Comitê das Regiões, órgão consultivo constituído por 
representantes das pessoas coletivas territoriais regionais e locais, titulares de um 
mandato eleitoral ou politicamente responsáveis perante uma assembléia eleita, 
pode, em virtude da sua composição diversificada, dar um contributo importante 
para a elaboração da legislação comunitária e ser um vetor apropriado de 
informação e um meio de sensibilização que reflita as aspirações e as expectativas 
das pessoas coletivas territoriais regionais e locais face às instituições européias. 
Assim, o protocolo anexo tem por objetivo melhorar o processo de consulta do 
Comitê das Regiões e favorecer a sua participação no debate político comunitário, 
bem como em matéria de política de informação e de comunicação. 

 
 Ainda dentro desse Protocolo, a Comissão Européia afirma incentivar a elaboração de 

documentos estratégicos do Comitê das Regiões em que é feito o enfoque da situação das 

matérias que a Comissão considera importantes. Isso significa que a atuação desse órgão 

consultivo está diretamente vinculada ao que a Comissão considera ou não relevante. Mais 

uma vez fica comprovada a limitação encontrada pelo Comitê para atuar no processo de 

formação e desenvolvimento da União Européia. 

 Em 2002, o CdR emitiu um Parecer sobre “O papel dos poderes locais e regionais na 

construção européia132”, onde foi evidente a defesa do principio da subsidiariedade, e a 

insatisfação do Comitê sobre a sua aplicação no âmbito regional e local. Acerca do tema, trata 

o seguinte documento: 

O Comitê das Regiões, 
  entende que, apesar dos progressos políticos e jurídicos desde a sua 
consagração no Tratado de Maastricht e conseqüente definição no protocolo anexo 
ao Tratado de Amsterdã sobre a aplicação dos princípios de subsidiariedade e 
proporcionalidade, o princípio da subsidiariedade continua a não ser 
plenamente aplicado e não teve o impacto desejado sobre o funcionamento da 
União nem sobre a garantia do âmbito de ação e da responsabilidade dos 
Estados-Membros, regiões e órgãos de poder local; 

                                                 
131Documento em anexo. Disponível em: 
http://www.cor.europa.eu/document/pt/di_cdr81_2001_rev2_di.pdf#search=%22DI%20CdR%2081%2F2001%2
0rev.2%20FR-al%2Fif%2Fmfc%22. Acesso em: 25/09/2006. 
132 Disponível em: http://www.anmp.pt/ue/cdr.html. Acesso em: 25/09/2006. 
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  tem para si que as disposições principais do atual Protocolo sobre a 
subsidiariedade deveriam ser mencionadas expressamente no novo Tratado, 
incluindo uma referência, não só aos Estados-Membros mas também às suas 
autarquias locais e regionais, de acordo com as competências que lhes estão 
atribuídas; 
  defende que as conclusões da Convenção sobre o princípio da 
subsidiariedade deveriam analisar o papel e as responsabilidades das esferas 
local e regional de governação; 
  apóia a proposta de criação pela Convenção de um grupo de trabalho 
que se dedique a analisar o papel das autarquias dos Estados-Membros;  
  julga necessário que o CR, enquanto instituição que representa 
as instâncias de governo mais próximas dos cidadãos, tenha um papel 
específico na vigilância da observância do princípio da subsidiariedade e já apelou 
repetidamente a que os Tratados lhe confiem expressamente a função de velar pela 
observância de tal princípio; 
(grifos da autora). 

 
Ainda dentro desse mesmo Protocolo, o Comitê aponta para as competências da UE, 

em especial manifestando-se sobre a transparência das competências dentro da instituição, 

defendendo, implicitamente o alargamento da sua participação e também dos poderes 

regionais e locais, bem como da solicitação da sua participação pelas outras entidades: 

O Comité das Regiões, 
  julga necessário clarificar quais as tarefas que podem e devem ser 
executadas conjuntamente por uma União bastante alargada. Deve ser claro quais 
dos interesses da UE só podem ser defendidos em conjunto, e as tarefas de uma 
União alargada devem concentrar-se nesses domínios. Em certos domínios, porém, 
não deve ser excluída uma devolução dos poderes aos Estados-Membros ou uma 
extensão dos poderes da União; 
  salienta que muitas das competências da futura UE têm de continuar 
a ser competências partilhadas não só entre a UE e os governos nacionais, mas 
também, de acordo com o princípio da subsidiariedade e com o princípio da 
proximidade, com o poder local e regional, sempre no respeito da letra e do espírito 
das constituições dos Estados-Membros; chama a atenção, além disso, para o fato 
de o termo "competência" não se limitar ao poder de legislar, mas também a outros 
poderes de atuação jurídica no âmbito da responsabilidade de cada esfera de 
governo; 
  reclama que as tarefas da União Européia sejam descritas claramente 
no Tratado. Ao mesmo tempo, importa que a União Européia continue a poder 
reagir com flexibilidade aos desafios com que se defrontará. Deveria ser 
estabelecida uma distinção clara entre as competências exclusivas, partilhadas e 
complementares da União Européia. Ao nível das competências atribuídas à UE, é 
importante que o Tratado enumere e defina as formas de atuação até agora em 
grande medida não estruturadas (regulamentação, harmonização, reconhecimento 
mútuo, ação complementar, promoção coordenação e execução) atualmente 
previstas nos tratados em vigor. A este respeito, deveriam ser envidados esforços 
particulares para promover a cooperação transfronteiriça como missão e objetivo da 
União Européia; 

   
Analisando algumas das deficiências nos instrumentos normativos da União, em 

setembro de 2002 o Grupo de Trabalho da Convenção Européia publicou um Relatório a 

propósito da subsidiariedade, propondo que fossem feitas algumas alterações, destinadas a 

aprimorar a aplicação e o controle do princípio da subsidiariedade, com o objetivo de 
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melhorar a eficácia, a transparência e a democracia na UE. Dentre as mudanças propostas, 

houve uma delas que referia-se diretamente ao Comitê das Regiões: 

 
O Grupo propõe ainda que se introduza outra inovação dando também ao Comitê 
das Regiões, órgão consultivo competente para representar, a nível europeu, o 
conjunto dos poderes regionais e locais da União, o direito de recorrer ao Tribunal 
de Justiça por violação do princípio da subsidiariedade. Esse recurso incidiria sobre 
as propostas submetidas ao parecer do Comitê das Regiões e relativamente às quais, 
nesse mesmo parecer, este estivesse formulado objeções quanto à observância da 
subsidiariedade133. 
 

No seu Parecer sobre “Orientações para a aplicação e o controle dos princípios da 

subsidiariedade e da proporcionalidade134”, emitido em novembro de 2005, o Comitê das 

Regiões atenta para a importância da sua participação, desde a fase pré-legislativa até o 

recurso para o Tribunal da Justiça das Comunidades Européias: 

O Comitê das Regiões: 
sublinha que a fase de elaboração de um instrumento legislativo constitui a 
oportunidade por excelência, para ele próprio e para as pessoas coletivas 
territoriais, de garantir a tomada em consideração, de forma eficaz, da dimensão 
local e regional; nota que a sua participação desde o início dos trabalhos e a 
tomada em consideração das suas posições poderiam tornar desnecessária a 
possibilidade de apelar para o Tribunal de Justiça das Comunidades Européias por 
não conformidade com o princípio da subsidiariedade; (...); faz votos para que a 
Comissão Européia o convide regularmente a participar no processo de consulta 
pré-legislativa, nos termos do artigo 2° do Protocolo sobre a subsidiariedade; 
deseja ter a oportunidade de contribuir para o Relatório Anual da Comissão 
Européia sobre a aplicação do princípio da subsidiariedade, a apresentar ao 
Conselho Europeu, mais concretamente, dever-se-ia anexar ao Relatório da 
Comissão o parecer do CR sobre o Relatório Anual da Comissão Européia relativo 
à aplicação do artigo I-11° da Constituição (subsidiariedade e proporcionalidade); 
(grifos da autora). 
 

Nesta afirmação feita pelo CdR fica claro o seu apelo à ampliação da sua função 

meramente consultiva, para um dos responsáveis pela formação normativa da União, 

garantindo os interesses locais e regionais. O seu desejo de participar ativamente do processo 

legislativo fundamenta-se exatamente na sua posição de representante das unidades 

subnacionais, e também na consciência de que a estreita relação entre a aplicação do princípio 

da subsidiariedade e os princípios da boa governança européia contribuem consideravelmente 

para reforçar a legitimidade democrática e transparência da União Européia. 

Nesse mesmo Parecer, o Comitê considera que, no processo legislativo, a sua 

avaliação do princípio da subsidiariedade não se deveria limitar aos dez domínios de consulta 

obrigatória. E, mais ainda, afirmou que compete às comissões e aos respectivos relatores a 

preservar ao longo do processo legislativo ulterior o teor dos pareceres sobre todas as 

                                                 
133 CONV 286/02. Disponível em: register.consilium.eu.int/pdf/pt/02/cv00/00286p2.pdf Acesso em: 16/09/2006. 
134 CdR 220-2004 fin.  
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propostas legislativas. Essa é uma postura bastante sensata do CdR, já que a sua limitação 

consultiva acaba entrando em contradição com os propósitos a ele designados nos Tratados e 

demais instrumentos legislativos da União. Faz-se válido perceber a preocupação desse órgão 

em ampliar a sua participação no desenvolvimento da UE. 

No seu parecer de 2004 sobre o tratado que estabelece uma Constituição para Europa, 

o CdR faz uma solicitação à Comissão para que aumente o seu âmbito de consulta, não se 

limitando apenas aos que lhe foram atribuídos pelo tratado: 

Uma vez que não foi aceita a proposta de função consultiva atual através de uma 
cláusula horizontal que preveja que o Comitê das Regiões seja consultado nos 
domínios de competência partilhada no atinente às medidas de coordenação das 
políticas econômicas e de emprego e nos domínios de ação de apoio, coordenação 
ou complemento, convida a Comissão Européia a consultá-lo sobre quaisquer 
iniciativas de manifesta dimensão ou competência local ou regional cuja consulta 
obrigatória não esteja prevista pelo Tratado. Entre outras, estas áreas incluem: 
legislação relativa à definição dos princípios e condições (em particular econômicos 
e financeiros) que permitem aos serviços de interesse econômico geral o 
cumprimento das suas missões (artigo III-122º), liberalização de serviços 
(artigo III-147º); harmonização das legislações relativas aos impostos indiretos 
(artigo III-171º); aproximação das legislações no domínio do mercado interno 
(artigos III-172º e III-173º); ajudas estatais (artigos III-167º, III-168º e III-169º); 
política agrícola, de desenvolvimento rural e de pescas (artigo III-231º); 
investigação e desenvolvimento tecnológico (artigos III-251º , III-252º e III-253º), 
turismo (artigo III-281º) e proteção civil (artigo III-284º);135 
 

Um outro percalço encontrado pelo Comitê das Regiões é a sua pouca popularidade, o 

que dificulta bastante a sua relação com a sociedade civil, impedindo que a sua função de 

porta-voz das unidades locais e regionais seja exercida conforme os seus princípios. É 

exatamente o que prova uma pesquisa realizada no ano 2000 pelo eurobarometro, onde este 

órgão aparece como sendo o mais desconhecido dentre os demais órgãos e instituições 

européias. 

Por outro lado, como será descrito na parte referente ao estudo de caso, a popularidade 

do Comitê das Regiões tem aumentado, principalmente em 2004, devido às atividades do 

próprio CdR voltadas para esse assunto. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
135 CdR 354/2003 
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4.3 O Posicionamento do Comitê das Regiões Sobre o Projeto de Constituição 

Europeu 

 

 

O Comitê das Regiões, atuando como porta-voz do poder local e regional durante o 

processo constitucional, direcionou seu pronunciamento a favor da ratificação do Tratado 

Constitucional. Esse órgão considera que esta Constituição, além de estabelecer um acordo 

democrático com os cidadãos, é também uma Constituição para as unidades subnacionais da 

Europa, uma vez que concede novos poderes, bem como novas responsabilidades, aos eleitos 

locais e regionais, tanto em matéria de princípios, valores e objetivos da União, como de 

meios de ação. Para o CdR, o Tratado é um passo positivo para a União Européia, visto que 

institui um grande número de disposições necessárias para uma governança eficaz da União. 

Para o CdR, as mudanças mais significativas serão as seguintes: o respeito das 

competências do poder local e regional, em conformidade com a nova definição do princípio 

de subsidiariedade e à nova repartição das competências na União; a aplicação efetiva dos 

princípios de subsidiariedade e de proporcionalidade, tanto a nível de procedimento de 

consulta política, como do controle político e jurisdicional; a consulta e avaliação do impacto 

em fase precoce e, em especial, à necessidade de avaliar os custos financeiros e 

administrativos para o poder local e regional e à utilização de legislação quadro; o 

reconhecimento da coesão territorial como novo objetivo da União e ao respeito dos 

compromissos enunciados no protocolo sobre a coesão econômica, social e territorial; o 

respeito da diversidade cultural e lingüística consagrada como um novo objetivo comunitário; 

a promoção da cooperação transfronteiriça e inter-regional como fator de integração, 

nomeadamente tendo em vista a ambição da União em matéria de política de vizinhança; e, 

por fim, a implicação consolidada do Comitê das Regiões, órgão representativo do poder local 

e regional e defensor da democracia de proximidade no processo de decisão comunitário.136 

 A Constituição é feita para os cidadãos europeus. Mas é também uma 
Constituição para os municípios e as regiões da Europa pois concede novos 
poderes e novas atribuições aos eleitos locais e regionais. A dimensão local e 
regional faz parte integrante deste texto fundador. A Constituição prevê, com 
efeito, uma nova repartição das competências entre o nível europeu, o nível 
nacional e o nível regional e local, bem como a revisão do protocolo sobre a 
subsidiariedade e a inclusão do princípio de proporcionalidade. Os mecanismos 
de controle destes dois princípios são reforçados dado que é concedido ao Comitê 
das Regiões um papel ativo. Congratulo-me com o fato de a autonomia local e 
regional ser reconhecida constitucionalmente como princípios e valores da União 
e de a coesão territorial figurar entre os objetivos da União. Trata-se de 

                                                 
136 CdR 473/2004 – Carta aberta: o Comitê das Regiões diz “sim” à constituição européia. 
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progressos que o Comitê das Regiões reivindicou, a Convenção Européia propôs 
e a Conferência Intergovernamental validou.137 

 
Por outro lado, o Comitê lamenta que a Conferência Intergovernamental referente à 

Constituição Européia não tenha reforçado o seu estatuto institucional de maneira a incluir 

firmemente a consulta obrigatória em determinadas áreas na estrutura constitucional da 

União, reforçando o seu papel consultivo, por exemplo, nas esferas de competência 

partilhada, no caso de medidas que coordenem políticas econômicas e de emprego e em áreas 

de ações de apoio, coordenação ou de caráter suplementar.  

 Assim, de uma maneira geral, o Comitê das Regiões considera que a Constituição 

Européia é uma esperança democrática para a União, pois apresenta-se mais voltada para os 

assuntos sociais, envolvendo uma maior integração das unidades subnacionais ao processo de 

integração europeu, além de preocupações diretas com os direitos fundamentais dos cidadãos.  

 A próxima parte do trabalho refere-se ao estudo de caso proposto nessa pesquisa, onde 

foi analisado o comportamento do Comitê das Regiões no período de 2000 a 2004, através 

dos seus pareceres emitidos e de alguns documentos relevantes. 

                                                 
137 Declaração do Presidente do Comitê das Regiões Peter STRAUB (CdR 04 CP 56). “A constituição européia 
reconhece o papel das coletividades territoriais, regionais e locais na construção européia”. 
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5 DO ESTUDO DE CASO 

 

 

5.1 Da Metodologia Aplicada 

 

 

No rastro do Livro Branco sobre Governança Européia, a Comissão e o Comitê das 

Regiões assinaram, em setembro de 2001, um protocolo que reforça a intervenção do Comitê 

nos debates através de Relatórios de Prospectiva e de Impacto. Esses relatórios são solicitados 

pela Comissão, antes de qualquer tomada de decisão acerca dos temas de responsabilidade do 

Comitê, permitindo que este participe na fase que antecede o poder decisório. Além disso, a 

Comissão também pode solicitar ao CdR um Relatório de Impacto para avaliar as 

conseqüências de uma determinada política ao nível regional ou local.141 

 Assim, anualmente e no final de cada mandato, o presidente do CdR apresenta à 

Assembléia Plenária um relatório de avaliação do impacto dos trabalhos do Comitê das 

Regiões, de acordo com a competência estabelecida pelo art. 43° do seu Regimento, que diz: 

“Compete à Mesa promover os pareceres, relatórios e resoluções do Comitê”. Este documento 

corresponde à execução de um trabalho obrigatório e regulamentar do presidente, a fim de 

divulgar a situação e eficácia dos trabalhos do Comitê sobre a realização do seu programa 

político estabelecido no inicio de cada mandato pela Mesa, de conforme o art. 35 do seu 

Regimento. 

 O relatório baseia-se na documentação do Comitê, nomeadamente pareceres, 

programas de trabalho e relatórios, nos documentos gerais da Comissão, do Conselho e do 

Parlamento, bem como nos relatórios da Comissão Européia sobre o seguimento dado aos 

pareceres. Pelo fato de as instituições européias, especificamente a Comissão, o Conselho e o 

Parlamento, serem os principais interlocutores do CdR enquanto órgão consultivo, os 

Relatórios de Impacto também lhes são bastante úteis.142 

 Nesta pesquisa, escolheu-se examinar os Relatórios de Impacto Anual divulgados pelo 

Comitê das Regiões no período de 2000 a 2004, com o intuito de analisar um pouco do seu 

desenvolvimento, e como ficou posicionado junto às atividades da União, e também como 

especificamente exerceu o seu papel. Somado a isso, foi feito um levantamento dos pareceres 

emitidos pelo CdR durante esse período de tempo, para que, concomitantemente, fosse 

                                                 
141http://www.cor.europa.eu/pt/press/brochures_summary.htm. Acesso em: 13/09/2006. 
142 R/CdR 279/2004. 
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possível observar pontos relacionados à freqüência com que foram emitidos obrigatoriamente 

ou quando solicitados facultativamente pelas instituições, bem como, a constância com que o 

Comitê emitiu pareceres por iniciativa própria, e a participação das Comissões e Partidos 

Políticos. 

 Juntamente com os Relatórios de Impacto Anual e os Pareceres, estudou-se também 

algumas das documentações emitidas pelo Comitê julgadas pertinentes, que já foram ou ainda 

serão citadas nesse trabalho, tais como Protocolos, Resoluções e Reuniões da Mesa, com o 

objetivo de melhor elaborar esta pesquisa. Toda documentação utilizada para realização do 

presente trabalho foi fornecida diretamente pela União Européia através do Registro 

Eletrônico de Documentos (RED). Além de estarem disponíveis na internet, também 

manteve-se contato via  e-mail com o Departamento de Documentação do Comitê e da União, 

por meio da elaboração de Pedidos de Acesso a Documentos. 

 Para ilustrar o trabalho e melhor explicar determinados aspectos julgados relevantes, 

foram elaborados diversos gráficos utilizando-se das informações obtidas nos pareceres 

emitidos pelo CdR durante os anos 2000 a 2004. É preciso que seja desde já esclarecido que 

os gráficos, além de terem sido feitos separadamente por ano, foram elaborados também, em 

determinadas circunstâncias, em dois grupos, ou seja, 2000 a 2001, e 2002 a 2004, por haver 

semelhanças de nomenclaturas especialmente no que diz respeito às Comissões. Essa 

metodologia aplicada de forma alguma prejudica esse trabalho. 

 Vale dizer que no que se refere ao acesso à documentação, a União Européia 

preocupa-se bastante em manter informações sobre o seu funcionamento de forma clara. O 

próprio Tratado de Amsterdã introduziu um novo artigo, o 255°, que prevê o direito de acesso 

dos cidadãos aos documentos das instituições da União. Para o Comitê das Regiões, essa 

determinação consiste em uma nova política de transparência dos seus trabalhos, permitindo 

uma maior participação dos cidadãos no processo de decisão comunitário, contribuindo para o 

reforço dos princípios da democracia e do respeito dos direitos fundamentais.143 

 Dessa forma, pode-se assegurar que a pesquisa foi elaborada com documentos 

totalmente verídicos, fornecidos pelo departamento de Registro Eletrônico de Documentos e 

consultados diretamente dos arquivos europeus. 

 

 

 

                                                 
143 Disponível em: http://cor.europa.eu/red/pt/index.htm Acesso em: 18/05/2006. 
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5.2 Relatório Anual de Atividades CdR – Ano 2000144: 

 

 

 De acordo com o Comitê, o relatório de impacto nesse ano 2000 ultrapassou a sua 

função puramente regulamentar na medida em que examinou não só o impacto dos seus 

trabalhos e sua influência política nas relações com as outras instituições e associações de 

coletividades territoriais, mas também analisou a dimensão especificamente local ou regional 

da sua abordagem. Ou seja, este relatório buscou também salientar a contribuição do Comitê 

das Regiões no processo legislativo europeu. Essa declaração é uma prova da necessidade que 

o Comitê sente de ampliar a sua participação no processo de integração europeu, 

especialmente ao que diz respeito à promoção dos interesses dos cidadãos que constituem os 

eleitores dos representantes locais e regionais. 

 Dentre os acontecimentos mais importantes que caracterizaram as atividades do CdR 

neste ano 2000, um merece destaque: as prioridades políticas debatidas com a Comissão e o 

Conselho Europeu. A fixação de um sistema de prioridades do Comitê possibilitou-lhe abrir 

um debate mais eficaz com as outras instituições. Assim, a Comissão na sua reunião plenária 

de fevereiro de 2000, representada pelo seu presidente Romano Prodi, anunciou os seus 

quatro principais objetivos estratégicos para os próximos cinco anos: promover as novas 

formas de governação145; estabilizar o continente e reforçar a vos da Europa no mundo; 

trabalhar para um novo programa econômico e social; e, velar por uma melhor qualidade de 

vida para todos. Nesse mesmo momento, a Comissão sublinhou a importância das 

coletividades locais e regionais, exprimindo o interesse pelo papel das regiões e coletividades 

locais no processo de formação e desenvolvimento europeu. Dessa maneira, o CdR, aderiu 

também aos objetivos definidos pela Comissão, conforme essa decisão na sua Resolução 

sobre as prioridades em 2000. 

Na sua intervenção, Romano Prodi considerou que, no futuro, se exigiria o 
desenvolvimento do papel do Comitê e das regiões na União Européia, e por três 
razões essenciais: a tendência para o federalismo existente em todos os Estados da 
União, a abertura às instâncias regionais de grandes domínios de ação comum e, 
por último, a globalização ou mundialização, com as regiões a defenderem as 
tradições e a identidade locais. Com efeito, a reforma institucional deverá 
possibilitar a definição de um novo modo de governação da Europa, envolvendo 
uma descentralização radical e uma nova parceria entre os diferentes níveis de 
poder. A grande diversidade das regiões européias, não somente no que diz respeito 
à sua dimensão e população, mas sobretudo no que respeita aos poderes que detêm, 

                                                 
144 Documento: R/CdR 164/2001 pt.3 FR-IT/mfc/mb 
145 No dicionário da língua portuguesa de Portugal, significa ato de governar, governo, administração. O que para 
nós significa governança. Como o documento utilizado foi consentido para nós na língua portuguesa, mas 
especificamente de Portugal, resolveu-se manter a sua originalidade. 
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pode constituir um obstáculo a uma participação generalizada das regiões numa 
rede de governação européia. Neste sentido, desejou que o Comitê dê o seu 
contributo para a governação, permitindo a participação de todos sem 
antagonismos. Neste quadro, o Comitê deve desempenhar um papel de mediador, 
procurando pelo diálogo um equilíbrio entre as regiões. Além disso, apresentando 
as grandes linhas do programa estratégico para os próximos cinco anos, Romano 
Prodi sublinhou que o objetivo fundamental consiste em criar uma Europa estável, 
economicamente forte e dotada de estruturas políticas, possuindo uma posição mais 
preponderante a nível mundial.146 
 

 No Conselho Europeu de Nice, de Dezembro de 2000, os Estados-Membros chegaram 

a um acordo sobre as mudanças institucionais necessárias para poder acolher novos países. É 

extremamente importante ressaltar que a questão do "déficit democrático" na União Européia, 

não foi abordada, embora seja muito real o problema da distância entre os representantes e os 

cidadãos. A pertinência de voltar a colocar o princípio da subsidiariedade no centro do 

processo reformador comunitário foi uma vez mais recordada pelo CdR e reconhecida na 

"declaração sobre o futuro da União" anexa às conclusões de Nice, que prevê que esta questão 

esteja no centro do debate preparatório da Conferência Intergovernamental de 2004.  

 Apesar de julgar o Tratado de Nice como sendo debilitado em alguns pontos, tais 

como a insuficiência na extensão do voto à maioria qualificada, o Comitê mostrou-se 

relativamente satisfeito em outras questões, tais como: a obrigação de os membros do CdR 

disporem de um mandato eleitoral a nível local e regional, o aumento do número dos 

membros do Comitê a fim de ter em conta o alargamento e o fato de que foi firmado um 

compromisso para que sejam definidas, na Conferência Intergovernamental de 2004, as 

competências dos diferentes níveis de governança, com o intuito de que o cidadão saiba 

exatamente quem é responsável por cada ponto no processo de decisão europeu.  

Fora isso, o Conselho Europeu de Nice igualmente aprovou uma agenda social, 

tornando a Europa não apenas voltada para os negócios, mas também para as questões sociais. 

Foram abordados temas como igualdade de oportunidades entre homens e mulheres e a não 

discriminação. A pedido do CdR, a Comissão reconheceu o papel específico das autoridades 

locais e regionais a respeito desses temas. 

 Uma outra decisão histórica do Conselho de Nice foi a nova Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Européia, que mesmo não havendo um consenso entre os quinze 

países acerca da sua natureza jurídica, juntamente com as instituições européias proclamaram 

a Carta. Apesar da não participação formal do Comitê, foi possível também, neste contexto, 

                                                 
146 Boletim UE 1/2-2000, Comitê das Regiões (1/2), 32ª Sessão Plenária. Disponível em: 
http://europa.eu/bulletin/pt/200001/p110031.htm Acesso em: 06/10/2006. 
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fazer reconhecer a dimensão local e regional na questão do respeito aos direitos, como está 

bem claro no próprio preâmbulo da Carta.  

A presente Carta reafirma, no respeito pelas atribuições e competências da 
Comunidade e da União e na observância do princípio da subsidiariedade, os 
direitos que decorrem, nomeadamente, das tradições constitucionais e das 
obrigações internacionais comuns aos Estados-Membros, do Tratado da União 
Européia e dos Tratados comunitários, da Convenção européia para a proteção dos 
direitos do Homem e das liberdades fundamentais, das Cartas Sociais aprovadas 
pela Comunidade e pelo Conselho da Europa, bem como da jurisprudência do 
Tribunal de Justiça das Comunidades Européias e do Tribunal Europeu dos Direitos 
do Homem.147 
 

 Sobre os seus trabalhos mais específicos, no decorrer do ano 2000, foram tratados em 

média148 75 pareceres em plenária, sendo11 pareceres resultantes de consultas obrigatórias, 37 

consultas facultativas, 27 pareceres de iniciativa, conforme sintetizado no gráfico e tabela 

abaixo.  

 

Tipo de Consulta x nº pareceres emitidos 1 

Facultativa

Iniciativa

Obrigatória

 
 Gráfico 5 

 Quantidade Percentual 
Facultativa 37 49,3% 
Iniciativa 27 36% 

Obrigatória  
11 14,7% 

Total 75 100 
 Tabela 5 

                                                 
147 Trecho do Preâmbulo da Carta dos Direitos Fundamentais da União Européia. 
148 Na apuração dos dados foram descartados os que não possuíam informações completas. Foram tidos como 
“missings”. A sua extração não prejudicou o teor do trabalho estatístico. 
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Percebe-se que, nesse ano, a manifestação voluntária do Comitê dentro da União foi 

bem maior que quando consultado obrigatoriamente pelas instituições. Significou um total de 

36%, contra apenas 14,67% de consultas obrigatórias. Ou seja, existe uma verdadeira 

preocupação e interesse desse órgão em representar e garantir os interesses dos cidadãos na 

UE, uma vez que o seu pronunciamento voluntário excede significativamente à sua consulta 

obrigatória pelas instituições.  

Dentre esses pareceres, 68,36% inscreveram-se diretamente nas prioridades políticas 

do Comitê das Regiões estabelecidas no início desse mandato e atualizadas no Outono de 

1999: realização da Agenda 2000 (a Reforma dos Fundos Estruturais e Coesão Econômica 

Social no quadro dos Fundos Estruturais e Política Agrícola Comum), Alargamento, CIG, 

Emprego e Ambiente, e 31,64% desses pareceres inscreveram-se indiretamente nas 

prioridades políticas repartidos pelos seguintes domínios: política social, energia, transportes, 

política urbana, política audiovisual, juventude e cultura.  

Um outro assunto que também recebeu prioridade nesse ano 2000 foi a questão de 

reformar as políticas estruturais e a política agrícola visando o alargamento. A prioridade dada 

a este ponto refere-se, por um lado, ao funcionamento do sistema de solidariedade, 

englobando a organização e distribuição dos fundos comunitários, e por outro, ao alargamento 

da União.  

 Dentro do âmbito da coesão econômica e social, o Comitê das Regiões deteve-se 

especialmente na necessidade de melhorar a qualidade das propostas legislativas, tendo em 

conta a responsabilidade das autoridades locais na sua posterior aplicação, a eficácia dos 

mecanismos de controle, a definição dos níveis das prestações e a difusão da informação. Foi 

dada atenção especial ao problema da participação nas iniciativas comunitárias dos setores 

marginais da sociedade e à coerência dos instrumentos. Esta é uma prova significativa da 

atuação do Comitê na ampliação dos mecanismos democráticos da União, onde envolve nas 

suas ações, especificamente, os interesses da sociedade civil, servindo como porta-voz dos 

cidadãos.  

 O Comitê preocupou-se bastante em preparar-se para o alargamento. Orientou-se para 

a elaboração das relações com os países candidatos e em especial com os organismos 

regionais e locais, mais do que para a fase normativa (que se desenvolve em estreita relação 

com as negociações conduzidas pela Comissão). Foram várias as suas atuações dentro desse 

âmbito, mas em especial podem ser citados três objetivos. O primeiro refere-se à preparação 

dos comitês mistos e, em geral, à cooperação estruturada com as autoridades regionais e 

locais dos países candidatos. Esta ação foi realizada por meio da participação de 
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representantes locais em visitas, da presença dos eleitos dos países candidatos em algumas 

reuniões das comissões do Comitê, e pelo pedido, dos Conselhos de Associação da Polônia e 

da República Checa, para a criação de comitês consultivos específicos. O segundo objetivo foi 

estreitar as relações específicas com os eleitos locais e regionais dos países que iniciaram as 

negociações após as decisões de Helsínquia, em Dezembro de 1999 (Romênia, Eslováquia, 

Letônia, Lituânia, Bulgária e Malta). Por sua vez, o terceiro objetivo foi caracterizado pela 

vontade de combater a marginalização social mediante o reforço da coesão social nestes 

países. Estas iniciativas foram acompanhadas de um intenso programa de visitas do presidente 

do Comitê aos países candidatos. Essa relevância atribuída ao alargamento pelo CdR é 

resultante da sua consciência de que deve-se levar em conta as estruturas regionais e locais 

dos países candidatos, sob pena de afastar a União das instâncias mais próximas dos cidadãos.  

No tocante às reformas institucionais, o Comitê das Regiões insistiu no 

aprofundamento do respeito do princípio da subsidiariedade. Esse órgão perseverou no caráter 

iniciativo da aplicação do princípio que deverá levar a uma cooperação mais estreita entre os 

diversos níveis de poder, e não apenas constituir uma limitação negativa para a ação das 

instituições. A relevância desse princípio, como já fora anteriormente debatido nessa presente 

pesquisa, reside no fato de se reconhecer na subsidiariedade um papel que ultrapassa a 

simples relação entre a União e os Estados, envolvendo todos os níveis de poder, até os mais 

próximos dos cidadãos. 

Particular interesse suscitou no Comitê a reflexão sobre a questão da limitação das 
competências à luz do princípio de subsidiariedade. Substancialmente, o processo 
de construção da União não deve avançar com prejuízo das experiências federais ou 
de qualquer modo de descentralização que permitam maior proximidade das 
decisões relativamente aos cidadãos e que, em muitos casos, constam das próprias 
constituições nacionais. Também neste sentido, a declaração de Nice sobre o futuro 
da construção européia corresponde às exigências defendidas pelo Comitê. 149 
 

 Ao Comitê também foi possível intervir na definição das orientações para o emprego 

nos Estados-Membros. A participação foi especialmente promovida no tocante à preparação 

dos documentos por parte da Comissão. Em temas como a ação local para o emprego ou 

definição de iniciativas específicas locais para o emprego, a Comissão seguiu o ponto de vista 

do Comitê, abrindo caminho para "As orientações locais para o emprego", acordadas com os 

parceiros sociais e sobre a responsabilidade especial das autoridades locais. Neste contexto, as 

autoridades nacionais terão o desenvolver uma função de encorajamento e de apoio.  

 A eficácia da ação do Comitê, bem como o impacto dos seus pareceres, dependem 

diretamente de uma interação das instituições da União Européia. É, portanto, fundamental 

                                                 
149 Relatório de Impacto – 2000. Pg. 11 
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avaliar o desenvolvimento das suas relações com as outras instituições, para tirar as 

conseqüências no plano operacional e decidir sobre as medidas necessárias para melhorar e 

ampliar a contribuição do CdR para o processo da integração européia.  

 Esse ano 2000 foi palco de uma grande aproximação das atividades do Comitê das 

Regiões e do Parlamento Europeu, especialmente pela declaração conjunta dos seus 

presidentes de que “com a aproximação dos dois órgãos quem mais ganha são os cidadãos”. 

Foram propostas algumas ações de cooperação para desenvolvimento, como por exemplo, 

reuniões conjuntas entre as duas assembléias.  

 
Em 21 e 22 de Setembro de 2000, pela primeira vez, as duas assembléias plenárias 
realizaram-se paralelamente em Bruxelas, precedidas por reuniões comuns dos 
grupos políticos. Por esta ocasião, Nicole FONTAINE, convidada a participar na 
reunião plenária do CR, sublinhou, na sua intervenção, a importância dos debates 
que interessam as duas assembléias, designadamente a carta dos direitos 
fundamentais e o quadro constitucional europeu, os quais constituíram a base de 
importantes contactos políticos entre os membros do Parlamento e os do Comitê. 
Exprimiu também o desejo de que o Parlamento utilizasse a faculdade que tem de 
consultar o Comitê das Regiões.  
Fazendo alusão aos baixos níveis de participação nas eleições européias, 
FONTAINE recordou que o Comitê de Regiões, como nível de eleitos mais 
próximo do cidadão, tinha um papel essencial a desempenhar na difusão do 
sentimento de pertença do cidadão à União Européia. Neste mesmo contexto, o 
presidente CHABERT acrescentou que "esta colaboração histórica do Parlamento 
Europeu e do Comitê das Regiões reforçará a democracia e estão lançadas as 
pontes entre nós e os cidadãos". 150(grifos da autora). 
 

 No decorrer do ano 2000, os encontros entre relatores das duas instituições 

intensificaram-se. Os grupos políticos de ambas comprometeram-se em cooperar entre si, de 

maneira constante, aprofundando o debate político. A difusão dos pareceres do CdR no 

Parlamento melhorou, mas de acordo com o Comitê, ainda é insuficiente. Para esse órgão, 

esse ano pode ser considerado como uma fase prévia de uma cooperação que pretende ser 

bastante produtiva entre o Comitê das Regiões e o Parlamento Europeu. 

 No tocante à sua relação com o Conselho, percebeu-se no Relatório que o Conselho 

pôde melhorar a transmissão das consultas e respeitar melhor o calendário das reuniões do 

CR. No entanto é ainda necessário, por vezes, insistir para o Conselho de Ministros tomar a 

decisão de consultar o Comitê antecipadamente. 

 A relação do Comitê com a Comissão Européia acelerou bastante nesse ano, no 

sentido de estabelecer uma cooperação reforçada dando ao CdR uma função de proposta 

política mais eficaz. Para realização desse objetivo, um instrumento decisivo foi o Protocolo 

                                                 
150 Relatório de Impacto Anual – 2000. Pg. 19. 
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de Cooperação entre ambos, buscando acentuar a natureza política do Comitê, previsto no ano 

2000, mas que como será visto posteriormente, foi concretizado em 2001.  

Na última assembléia plenária de 2000, o Comitê considerou que aquele ano era 
portador de inovações e mudanças. Certamente, o CR atuou muito para uma melhor 
integração no tecido das instituições européias e realizou um avanço considerável 
na cooperação, em particular, com a Comissão Européia, mas também com o 
Parlamento Europeu.  
O Comitê das Regiões é um parceiro importante e fidedigno para a Comissão 
Européia, no seu desafio de reconquistar a confiança dos cidadãos. O presidente da 
Parlamento Europeu colocou o seu mandato sob o signo da aproximação com os 
cidadãos: o Comitê das Regiões é o complemento natural desta procura de maior 
proximidade. 151 
 

 Por fim, o Comitê das Regiões considera, nesse seu Relatório de Impacto Anual, que 

apesar de ainda não ter alcançado seus objetivos com sucesso, continua caminhando para 

reforçar o seu peso político. Esse pensamento está consubstanciado no fato de que o debate 

público acerca do futuro da Europa, lançado pela Comissão, deverá encontrar respaldo na 

participação dos cidadãos através dos seus representantes políticos mais diretos, o que torna 

essencial a atuação do CdR. Com o alargamento, será de extrema importância pensar não só 

nas questões econômicas, mas também nas interculturais.  Dessa maneira, de acordo com o 

próprio Comitê das Regiões, o papel que exercerão as autoridades regionais e locais na 

Europa, levando-se em conta a sua importância no processo de unificação européia e na 

aproximação da ação comunitária relativamente ao cidadão, deverá ser analisado em 

conformidade com o princípio da subsidiariedade. A organização política do Comitê, 

nitidamente evidenciada nos debates e nas ações deste ano, constitui o seu reconhecimento 

como instituição da União e como garantia das competências para atuar além de uma simples 

função consultiva.  

 

 

5.3 Relatório Anual de Atividades CdR – Ano 2001 e Primeiro Semestre de 2002152 

 

  

Este documento abrange, fundamentalmente, o período compreendido entre Janeiro de 

2001 e Junho de 2002, uma vez que o Relatório de Impacto referente ao ano de 2002 foi 

publicado pelo Comitê das Regiões juntamente com o de 2001. De acordo com o próprio 

documento, esse relatório de impacto não enumera todas as atividades do CdR, pois, segundo 

esse órgão, no ano de 2002 considerou-se preferível uma avaliação mais qualitativa das suas 

                                                 
151 Idem. Pg.22. 
152 Documento: R/CdR 134/2003 pt. 7 FR/EM-LF/gs 
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atividades nos domínios prioritários. Por esse motivo, intitulou-se essa parte do trabalho da 

mesma maneira em que está intitulado o respectivo relatório de impacto anual. Porém, no que 

diz respeito à pesquisa quantitativa dos pareceres, nada interferiu, pois são documentos 

diferentes, e, nesse caso, o acesso aos pareceres emitidos em 2002 não sofreu restrições de 

períodos. 

A sua meta consiste em indicar os domínios em que o Comitê das Regiões contribuiu 

para o processo de decisão europeu, aproximando assim a Europa dos cidadãos.  Na sua 

Declaração Anual de 15 de Fevereiro de 2001, o CdR definiu os seguintes domínios para 

serem prioridades nos seus trabalhos durante esse período: novas formas de governança; 

alargamento; nova coesão econômica, social e territorial; desenvolvimento sustentável. No 

âmbito dessas prioridades políticas, foi adotado um programa anual para as comissões que 

previa uma estrutura estratégica para o trabalho de cada uma delas no ano seguinte. O 

presente relatório avalia, pois, o impacto dos trabalhos do CdR com base nestas prioridades.  

 Diversos acontecimentos foram de grande relevância nesse período: pós-Nice; 

conferência sobre a proximidade; acordo de cooperação com a Comissão Européia; comitês 

mistos; Conselho de Laeken153, onde foi dada grande importância ao papel das regiões; 

Convenção; início do terceiro mandato do CdR154. Contudo, vale dizer, novamente, que é 

expresso no referido Relatório, que este não enumera todas as atividades do Comitê, tendo 

como objetivo analisar de maneira mais qualitativa o impacto das suas atividades nos 

domínios prioritários. 

 Para identificação desses domínios, foi criada uma nova estrutura de comissões para o 

terceiro mandato, a fim de refletir de forma coerente, todas as áreas de políticas, significando 

                                                 
153 Um ano após o Tratado de Nice e a Declaração do mesmo nome, que propõe a persecução da reforma 
institucional para além dos resultados obtidos com a Conferência Intergovernamental de 2000 (CIG 2000), o 
Conselho Europeu, reunido em Laeken, adotou, em 15 de Dezembro de 2001, uma "Declaração respeitante ao 
Futuro da União Européia", também denominada "Declaração de Laeken", em que a União assume o 
compromisso de se tornar mais democrática, mais transparente e mais eficaz. Esta declaração coloca 60 questões 
específicas sobre o futuro da União, reunidas em torno de quatro temas: a delimitação e a definição das 
competências, a simplificação dos Tratados, a arquitetura institucional e o caminho para adoção de uma 
Constituição para os cidadãos europeus. No intuito de procurar dar respostas as essas questões, a declaração 
convocava uma Convenção que associasse as partes participantes no debate sobre o futuro da União. Esta 
Convenção tinha por missão examinar as questões essenciais suscitadas pelo desenvolvimento futuro da União, a 
fim de assegurar uma preparação tão ampla e transparente quanto possível da CIG 2004. Disponível em: 
http://europa.eu/scadplus/glossary/laeken_declaration_pt.htm 
154 Em Fevereiro de 2002, teve inicio o novo mandato quadrienal do CdR. Na primeira reunião plenária, 
realizada em 6 de Fevereiro, a Assembléia elegeu Albert BORE (UK/PSE) presidente do CR para o primeiro 
biênio do mandato. Eduardo ZAPLANA (E/PPE) foi eleito vice-presidente, devendo assumir o cargo de 
presidente no segundo biênio. Nessa reunião, foram igualmente eleitos os presidentes dos grupos políticos. 
Fonte: Relatório de Impacto Anual - R/CdR 134/2003 pt. 7 FR/EM-LF/gs. Pg. 4 
 



 

 

120

que as propostas que abrangem diversos domínios podem perfeitamente ser tratadas pela 

mesma comissão. Essa mudança reduziu o número de comissões para seis.  

Assim, antes as comissões eram as seguintes: COM-1: Política Regional, Fundos 

Estruturais, Coesão Econômica e Social, Cooperação Transfronteiriça e Interregional; COM-

2: Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pesca; COM-3: Redes Transeuropéias, Transportes e 

Sociedade da Informação; COM-4: Ordenamento do Território, políticas urbanas, energia e 

ambiente; COM-5: Política Social, Saúde Pública, Defesa dos Consumidores, Investigação e 

Turismo; COM-6: Emprego, Política Econômica, Mercado Único, Industria, PME COM-7: 

Educação, Formação Profissional, Cultura, Juventude, Desporto e Direitos dos Cidadãos; 

COM-AI: Assuntos Institucionais. Com a referida mudança, as comissões passaram a ser: 

COTER: Comissão de Política de Coesão Territorial; ECOS: Comissão de Política Econômica 

e Social; DEVE: Comissão de Desenvolvimento Sustentável; EDUC: Comissão de Cultura e 

Educação; CONST: Comissão de Assuntos Constitucionais e Governança Européia; RELEX: 

Comissão de Relações Externas. 

 O CdR ainda preocupou-se com prioridades em outros domínios, principalmente na 

definição das suas prioridades políticas para 2002-2006, que envolvem, além daquelas 

anteriormente mencionadas, as seguintes: coesão econômica, dimensão local e regional da 

globalização, modelo social europeu, educação, cultura e juventude. Essa atitude do Comitê é 

uma prova de que esse órgão percebe claramente que com o desenvolvimento do processo de 

integração europeu e o seu futuro alargamento, a sua função de representante direto da 

sociedade civil deve ser ampliada e levada a sério pelas instituições majoritárias da União, a 

fim de que os preceitos democráticos possam ser garantidos.  

 Acerca das questões institucionais, houve uma melhora considerável com o 

Parlamento e a Comissão, principalmente no que envolve o debate sobre o futuro da UE. Foi 

apresentado o Livro Branco sobre Governança Européia155 e assinado um acordo de 

cooperação, sob a forma de um protocolo, entre o CdR e a Comissão, conforme fora previsto 

em 2000, em 20 de Setembro de 2001. A finalidade desse acordo é, entre outras, reforçar o 

papel político e institucional do Comitê, para garantir que, com o estabelecimento das novas 

formas de governança, esse órgão possa desempenhar o papel de intermediário entre as 

instituições da União e as autoridades regionais e locais. 

A Comissão Européia e o Comitê das Regiões entendem que o protocolo anexo 
contribui de modo concreto para a aplicação das propostas de reforma da 
governação européia constantes do recente Livro Branco da Comissão. Nele a 
Comissão compromete-se a cooperar com o Comitê e com os seus membros na sua 

                                                 
155 Debatido anteriormente no presente trabalho, na parte que trata de democracia na Europa. 
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qualidade de atores regionais e locais, para que se possam constituir intermediários 
privilegiados entre as instituições da União e as pessoas coletivas territoriais.156 
 

 Este protocolo presume a cooperação em diversos sentidos: o formato dos pareceres 

do CdR procurará evidenciar melhor as alterações que o Comitê pretende introduzir nos textos 

da Comissão através da aprovação de alterações específicas a esses textos; a sua participação 

no debate político poderá ser reforçada através da intensificação dos contatos com os 

Comissários e com o presidente da Comissão; dentre outros. Ou seja, este acordo possibilitará 

o reforço do impacto dos trabalhos do comitê na União, ampliando o seu processo de 

consulta. Essa foi mais uma maneira encontrada pelo CdR para participar mais ativamente no 

processo de integração da UE, visando agir de acordo com seus princípios estabelecidos nos 

Tratados europeus. 

 Essa relação mais estreita com a Comissão já surtiu outros efeitos positivos. Em 2001, 

pela primeira vez, o Parlamento Europeu solicitou um parecer do Comitê das Regiões sobre 

um relatório referente à repartição de poderes entre a UE e os Estados-Membros, o que, de 

acordo com o CdR, assegurou um impacto político positivo, tendo-se realizado contatos 

políticos a alto nível entre o Parlamento Europeu e o CdR. 

 Com relação à consulta, o comitê emitiu um parecer fundamental sobre o seu papel no 

processo de decisão na União Européia: “O lugar do Comitê das Regiões e sua participação 

no processo de tomada de decisão na Europa”. Este documento foi bem aceito pela Comissão, 

que afirmou no seu relatório de impacto que o CdR deveria desempenhar um papel mais ativo 

nos domínios de consulta descritos no protocolo de cooperação. Assim, a esse órgão foram 

dirigidas mais consultas facultativas nas áreas em que pode oferecer valor acrescentado. 

The Committee of the Regions 
1.1        notes that at the end of its second four-year term of office there is a need 
for a fundamental discussion of its place and participation in the European decision-
making process; 
1.2        considers it appropriate that this discussion should extend to the nature and 
role of the Committee, its internal operation, its relationship with the Commission, 
the Council and the European Parliament, as well as to the Committee's institutional 
position in the light of the 2004 intergovernmental conference; 
1.3        is nonetheless convinced that the debate on the future of Europe cannot 
focus purely on institutional issues, powers and financing, but that the tasks of the 
European Union and the  allocation of responsibilities  to the Member States and 
the regional and local authorities need to be based on, and evaluated in the light of, 
the subsidiarity principle and the principles of proportionality and allocated powers 
for the EU and on the obligation to respect Member States' national identity; that 
this exercise must lead to greater transparency and responsibility, as well as to a 
more efficient and democratic decision-making process focusing on policies 
offering the greatest added value and increasing involvement of the general public; 

                                                 
156 Declaração conjunta do Presidente da Comissão Européia e do Presidente do Comitê das Regiões, referente 
ao Protocolo de Cooperação entre o Comitê das Regiões e a Comissão Européia. 
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1.4        considers that, in the course of this exercise, it should be assisted by a 
committee of experts in order to enable it to make a useful contribution to the 
debate on European governance and the future of the European Union, particularly 
with a view to the forthcoming major enlargement of the Union; 
1.5        wishes, in the light of the forthcoming enlargement, to make the special 
experience and expertise of the Union's regional and local authorities available to 
their counterparts in the applicant countries.157 
 

 Após o Tratado de Nice, o CdR focou as suas ações no sentido de lutar para se fazer 

presente nos próximos passos da União, especialmente ao que se refere ao processo decisório. 

Além disso, desenvolveu esforços para ter em 2004 uma função relevante na nova 

Conferência Intergovernamental. O seu posicionamento durante esse ano foi no sentido de 

que era necessário reformar as instituições, de forma a assegurar um funcionamento mais 

aberto e democrático, alcançando um nível mais próximo dos cidadãos. Debates dentro dessa 

temática foram realizados, versando sobre o “futuro da união”, com o intuito de examinar as 

possíveis formas de aumentar o papel do Comitê na UE. Vale salientar que a questão da 

proximidade foi bastante discutida, reclamando um processo de decisão mais democrático e 

eficaz, aproximando a União dos cidadãos. 

 A Convenção Européia foi criada em conformidade com o texto da "Declaração de 

Laeken", tendo como meta examinar quatro questões-chave respeitantes ao futuro da União: a 

delimitação das competências, a simplificação dos Tratados, o papel dos parlamentos 

nacionais e o estatuto da Carta dos Direitos Fundamentais158. Esta Convenção era composta 

das seguintes fases: de escuta, onde os membros da Convenção e os representantes da 

sociedade civil foram convidados a apresentar as suas aspirações; de análise e de redação. A 

Convenção reúne vários representantes dos governos, dos parlamentos e de outras instâncias 

para análise de questões fundamentais que estão em jogo no desenvolvimento futuro da UE. A 

criação daquela significou um fato inédito no decurso da União Européia, na medida em que 

as CIG159 anteriores nunca tinham sido precedidas de uma fase de debate aberto e transparente 

para todas as partes interessadas. 

 A participação do Comitê das Regiões na Convenção resumia-se a título de 

observador, com seis representantes de autoridades locais e regionais, dotadas ou não de 

competências legislativas. Não tendo direito a voto, o CdR pôde intervir nos debates, podendo 

apresentar contribuições escritas. Mas nesse caso, é preciso que seja observado um fator: 

porque o Comitê das Regiões, um órgão que traz em si o cerne democrático por representar os 

                                                 
157 Parecer O lugar do Comitê das Regiões e sua participação no processo de tomada de decisão na Europa – 
Versão original: The Commitee of the Regions´ place and participation in the European decision-making 
process. Doc: CdR 105/2001. 
158 Disponível em: http://europa.eu/scadplus/glossary/european_convention_pt.htm. Acesso em: 09/10/2006. 
159 CIG: Conferencia Intergovernamental. 
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interesses regionais e locais da União, quando participa de um trabalho como a Convenção, 

onde estão sendo discutidas questões altamente relevantes acerca do futuro dessa instituição, 

possui a função oficial de mero observador? Não teria sido essa uma ótima oportunidade de 

ser percebida pelas instituições a falha dos Tratados em instituir ao CdR apenas a função 

consultiva?  

O Comitê das Regiões iniciou o debate sobre o futuro da União no seu parecer sobre 

as novas formas de governança, antes da publicação do Livro Branco sobre a Governança 

Européia160. Nesse parecer, o CdR declara que o programa de trabalho acordado para o Livro 

Branco visa estimular a discussão entre os cidadãos dos valores e dos assuntos europeus e 

das decisões da Europa; reformar os processos usados na preparação e aplicação das 

normas e políticas comunitárias, garantindo-lhes pertinência e coerência, o que passa por 

melhorar a interação entre agentes públicos e privados e “entre diferentes níveis geográficos 

de responsabilidade”; e lançar as bases para a revisão dos objetivos das políticas comuns de 

que a UE carece para fazer jus às suas aspirações continentais; 

 No seu parecer sobre esse Livro Branco, o Comitê mostra-se bastante satisfeito com as 

propostas da Comissão que visam aumentar a transparência e a eficácia dos governos locais e 

regionais, na promoção de uma maior abertura objetivando uma melhor governança. Como 

exposto nesse documento, o próprio CdR  saúda a proposta da Comissão Européia de 

melhorar o seu sistema de relacionamento com todos os seus parceiros – instituições 

européias, Estados-Membros, autarquias locais e regionais e sociedade civil – exortando-os 

a manifestar uma sólida "vontade política" de evolução, no respeito das competências e 

particularidades que lhes são próprias. Além disso, esse órgão lança um apelo para que se 

organize uma parceria mais democrática e uma melhor articulação das atribuições e 

responsabilidades entre as diferentes esferas de governação, de acordo com os princípios da 

proximidade, da subsidiariedade e da proporcionalidade161. 

Sobre o CdR, essencialmente o Livro Branco propõe três áreas para o seu 

desenvolvimento futuro: um papel mais ativo na apreciação das políticas, organização de 

intercâmbios de melhores práticas para a participação das autoridades locais e regionais no 

processo de decisão da União, e uma análise da aplicação de determinadas diretivas e 

apresentação dos correspondentes relatórios à Comissão. Fica claro que não houve 

implementação de nenhuma ação decisória, apenas de “apreciação” e “análise”. 

                                                 
160 Anteriormente discutido no presente trabalho, na parte que trata sobre democracia na Europa. 
161 CdR 103/2001. Parecer sobre o livro branco sobre a Governança Européia. 
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As expectativas acerca do Livro Branco foram maiores do que as conquistas obtidas. 

Isso porque um ano depois da sua publicação, o Comitê percebeu que as propostas contidas 

em tal documento não se converteram em medidas concretas. Mas declara no referido 

Relatório de Impacto a esperança de que as propostas da Comissão sobre a participação das 

autoridades locais e regionais na fase preparatória do processo de decisão alcance grande 

sucesso. 

Houve também a manifestação do Comitê, por meio de resolução162, expondo a sua 

posição na União, ressaltando temas como o da necessidade de ser realizada uma melhor 

repartição de competências, a simplificação dos Tratados, a sua inserção na Carta dos Direitos 

Fundamentais, a ampliação da participação dos parlamentos nacionais, e também o reforço do 

seu papel institucional. Em relação a essa questão institucional, o CdR buscou fundamentação 

no princípio da subsidiariedade, defendendo que deveria poder recorrer para o Tribunal de 

Justiça das Comunidades Européias, no caso de violação desse princípio. Esta foi uma posição 

bastante sensata desse órgão, uma vez que é preciso elaboração de medidas com maior poder 

coercitivo para punir a falta de cumprimento do princípio da subsidiariedade. 

Houve investimento também na melhoria da comunicação, para atingir o sentimento 

de cidadania européia na sociedade civil. De acordo com o parecer emitido sobre o Livro 

Branco, o CdR frisa a importância crucial do acesso à informação numa sociedade em que a 

participação no processo de decisão democrática é, cada vez mais, uma questão de escolha 

individual e a natureza da representação coletiva se encontra  em plena evolução. Por isso, 

há que dinamizar os trabalhos sobre a definição de um princípio europeu de transparência. 

Um dos princípios da boa governança contidos no Livro Branco é exatamente uma boa 

política de comunicação. Para o Comitê, é necessário que seja instaurado um sistema de 

informação transparente e próximo do cidadão que contribua para melhoria do processo 

democrático.  

A percepção do impacto do CR depende também da atenção dedicada ao seu papel 
no processo legislativo e da qualidade dos seus contributos sob a forma de 
pareceres. Para aumentar o interesse pelos trabalhos do CR, foram elaborados mais 
de 200 comunicados de imprensa, traduzidos nas onze línguas oficiais e enviados a 
agências de notícias européias especializadas e aos meios de comunicação escritos 
e eletrônicos especializados ao nível nacional, regional e local. Aliás, também se 
pode ler estes comunicados no site Internet do CR. O número de recortes da 
imprensa escrita tem aumentado significativamente.163 

                                                 
162 CdR 104/2001. 
163 Relatório Anual de Atividades 2001-2002. Documento: R/CdR 134/2003 pt. 7 FR/EM-LF/gs. Pg. 12. 
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 A preocupação com o alargamento ficou evidente no parecer164 emitido pelo Comitê 

das Regiões sobre o tema. Para esse órgão, o alargamento representa um desafio histórico, 

pois com a previsão de 27 Estados e uma população de quase 500 milhões de habitantes, as 

condições de cooperação comunitária serão radicalmente diferentes das que vigoram 

atualmente. Por isso, faz-se necessário reformar o quadro institucional, a organização e as 

modalidades de cooperação da UE. Numa perspectiva de longo prazo, na opinião do Comitê 

das Regiões, não é suficiente proceder unicamente a alterações pontuais às disposições que 

regem o funcionamento da União. 

 Dentro desse mesmo parecer, vale ressaltar a importância dos comitês mistos. 

Consistem esses em órgãos consultivos que aconselham alguns dos países candidatos, 

particularmente sobre a organização das suas administrações regionais e locais. 

 
O Comitê das Regiões considera que os comitês mistos com os países candidatos 
constituem uma possibilidade ideal para introduzir eficazmente as exigências e os 
pressupostos imanentes à adesão à UE e uma oportunidade de estabelecer o diálogo 
direto com os governos que fazem parte do Conselho de Associação. 
O Comitê das Regiões deverá procurar manter contactos contínuos com os 
municípios e as regiões dos países candidatos. O CR está convicto de que os 
comitês mistos constituem uma base fundamental para consolidar os contactos 
existentes. 
O Comitê das Regiões, juntamente com os representantes dos municípios e das 
regiões de cada um dos países, deverá dedicar particular atenção à fixação de 
prioridades para as futuras atividades dos respectivos comitês mistos. 
Cabe ao Comitê das Regiões a responsabilidade de conduzir eficazmente os 
trabalhos dos comitês mistos. Terá de atentar bem na sua composição, organização 
e na sua necessidade de assistência por parte do secretariado.165 
 

 Sobre a política regional, o CdR elaborou, em 2001, um parecer de iniciativa sobre o 

futuro dessa temática, contribuindo consideravelmente para o posterior debate sobre o 

desenvolvimento dessa política após 2006. O Comitê apresentou-se bastante ativo nessa área 

no final de 2002 e começo de 2003, especialmente no que se refere à elaboração de um 

relatório de prospectiva sobre a simplificação da gestão dos fundos estruturais. 

 Houve também, no período desse Relatório de impacto, movimentação do Comitê em 

prol da não discriminação e da inclusão social. Somado a esse tema, o desenvolvimento 

sustentável foi pauta de grandes atuações e debates, juntamente com a Comissão, que 

concordou com muitos dos pontos de vista e recomendações do CdR, que emitiu vários 

pareceres sobre o assunto. 

                                                 
164 “Apoio ao desenvolvimento das estruturas institucionais aos níveis local e regional dos paises candidatos” – 
CdR 102/2001. 
165 Idem. 
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 Por fim, o relatório conclui destacando a importância do acordo de cooperação entre o 

Comitê das Regiões e a Comissão, constituindo uma base política que lhe permite tirar 

proveito da grande visibilidade da Comissão Européia na opinião pública e nos meios de 

comunicação. Com isso, fica clara a importância de as representações da Comissão nos 

Estados-Membros em colaborar mais estreitamente com o Comitê.  

 Foi também enfatizada a precisão em concentrar os esforços nos trabalho consultivos, 

especialmente nas prioridades políticas, buscando também melhorar a qualidade dos 

pareceres, pois, com esses documentos e os relatórios de prospectiva, o CdR poderá prestar à 

Comissão informações e avaliações políticas de peso, permitindo que esta inclua as suas 

posições nas propostas legislativas. 

 O presente Relatório de Impacto, que engloba o ano de 2001 a junho de 2002, não 

forneceu informações específicas sobre os pareceres emitidos pelo Comitê das Regiões 

durante esse período. Porém, na presente pesquisa, foram coletados os pareceres emitidos e, 

portanto, construídos dados quantitativos para análise, conforme seguem os gráficos e tabelas 

a seguir. 

 Primeiramente, de acordo com a Ficha Evolutiva dos Pareceres Adotados pelo Comitê 

das Regiões166, foi realizado um comparativo entre os anos 2000-2001, no que se refere ao 

tipo de parecer emitido, isto é, se foi resultado de consulta obrigatória, facultativa ou de 

iniciativa do próprio órgão, relacionando com a comissão responsável pela sua emissão, a fim 

de tomar conhecimento da participação de cada comissão167 dentro do CdR, bem como a 

freqüência dos pareceres emitidos. 

 

 

 

 

                                                 
166 CdR 371/98 rev. 16 (Novembro 2001) FR-DJ/al/sb/if/mb. Esse documento foi solicitado ao Registro 
Eletrônico de Documentos da União Européia, e enviado por esse departamento por e-mail. 
167 COM-1 Política Regional, Fundos Estruturais, Coesão Econômica e Social, Cooperação Transfronteiriça e 
Interregional 
COM-2 Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pesca 
COM-3 Redes Transeuropéias, Transportes e Sociedade da Informação 
COM-4 Ordenamento do Território, políticas urbanas, energia e ambiente 
COM-5 Política Social, Saúde Pública, Defesa dos Consumidores, Investigação e Turismo 
COM-6 Emprego, Política Econômica, Mercado Único, Industria, PME 
COM-7 Educação, Formação Profissional, Cultura, Juventude, Desporto e Direitos dos Cidadãos 
COM-AI Assuntos Institucionais 
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Tipo de Consulta x nº pareceres emitidos 2 

 
  

Gráfico 6 

 

O gráfico acima demonstra a evolução do tipo de consulta utilizada para elaboração 

dos pareceres pelo Comitê das Regiões no período de 2000 a 2001. Tal situação demonstra 

que não houve modificações consideráveis no que se refere ao tipo de consulta no decorrer 

desse período de tempo, ou seja, o patamar das consultas facultativas, de iniciativa e 

obrigatórias permaneceu praticamente o mesmo. A semelhança das duas curvas pode 

comprovar o que acaba de ser dito. 

 A tabela abaixo, referente ao gráfico 6, 7 e 8, traz especificamente a quantidade de 

consultas feitas durante esses dois anos. Fica claro que o número de consultas facultativas foi 

superior aos demais, atingindo uma media de 36,5%, ficando a consulta obrigatória com um 

número bem abaixo em relação às outras duas, com uma média de 11,2%. Isso leva 

diretamente à conclusão de que o Comitê das Regiões não tem sido consultado com tanta 

freqüência quando diz respeito a questões de sua esfera de responsabilidade obrigatória. 

 

Ano 
    

2000 2001 
Total 

Facultativa 37 36 73 

Iniciativa 27 28 55 tipo 

Obrigatória 11 12 23 

Total 75 76 151 

   Tabela 6 
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Tipo de Consulta x nº pareceres emitidos 3 

 
Gráfico 7 

 

Tipo de Consulta x nº pareceres emitidos 4 

 
Gráfico 8 
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O gráfico e tabela abaixo apontam a participação das comissões na elaboração dos 

pareceres do Comitê das Regiões, durante os anos 2000 e 2001, indicando também o tipo de 

consulta utilizada na preparação desses documentos: 

 

Tipo de Consulta x Comissão 1 

 Gráfico 9 

 

    Comissões     

      
COM 1 COM 2 COM 3 COM 4 COM 5 COM 6 COM 7 COM_AI 

Qte 5 6 8 15 17 12 10 0 

Total 

Facultativa 
%  

6,80% 8,20% 11,00% 20,50% 23,30% 16,40% 13,70% 0,00% 100,00% 
Qte 11 11 0 6 4 4 4 15 55 

Iniciativa 
% 

20,00% 20,00% 0,00% 10,90% 7,30% 7,30% 7,30% 27,30% 100,00% 
Qte 0 1 6 6 5 1 4 0 23 

tipo  

Obrigatória 
%  

0,00% 4,30% 26,10% 26,10% 21,70% 4,30% 17,40% 0,00% 100,00% 
Qte 16 18 14 27 26 17 18 15 151 

Total 
%  

10,60% 11,90% 9,30% 17,90% 17,20% 11,30% 11,90% 9,90% 100,00% 

 Tabela 7 
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De acordo com os gráficos e com a tabela de resultados, verifica-se que no que se 

refere à consulta facultativa, esta foi o tipo que obteve maior número de consultas. Com 

relação à participação das comissões nesse tipo de consulta, ficou claro que a COM AI (0%) 

foi a que teve menor atuação na elaboração de pareceres, seguida das COM 1168 (6,8%), COM 

2169 (8,20%) e COM 3170 (11%). Por sua vez, a Comissão que mais trabalhou na elaboração de 

pareceres referentes à consulta facultativa foi a COM 5171, sendo responsável por 23,30% 

desses documentos. Assim, assuntos referentes a política social, saúde pública, defesa dos 

consumidores, investigação e turismo tiveram maior presença nesse âmbito de ação do CdR. 

Porém, no que diz respeito à consulta realizada por iniciativa do CdR, a COM AI 

alcançou o maior número de pareceres, atingindo a marca de 27,30%. Dessa vez, a comissão 

que não elaborou pareceres de iniciativa foi a COM 3. As COM 5, COM 6172 e COM 7 

aparecem com a mesma porcentagem de 7,3%. 

 Ainda nesse mesmo gráfico, as consultas obrigatórias não tiveram grandes resultados. 

As maiores participações nesse tipo de consulta foram das COM 3 e COM 4173, ambas com 

26,10%, seguidas das COM 5 e COM 7174, com 21,7% e 17,4%, respectivamente. Mais uma 

vez a COM AI ficou de fora, não tendo participação na elaboração de pareceres de consulta 

obrigatória. 

  O gráfico seguinte traz a participação das Comissões na elaboração de pareceres nos 

anos de 2000 e 2001, separadamente. A tabela traz o número de pareceres e os referidos 

percentuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
168 Política Regional, Fundos Estruturais, Coesão Econômica e Social, Cooperação Transfronteiriça e 
Interregional. 
169 Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pesca. 
170 Redes Transeuropéias, Transportes e Sociedade da Informação. 
171 Política Social, Saúde Pública, Defesa dos Consumidores, investigação e Turismo. 
172 Emprego, Política Economia, Mercado único, Industria. 
173 Ordenamento do Território, Políticas urbanas, energia e Ambiente. 
174 Educação, Formação Profissional, Cultura, Juventude, Desporto e Direitos dos Cidadãos. 
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comissão 
      

COM 1 COM 2 COM 3 COM 4 COM 5 COM 6 COM 7 COM_AI 
Total 

N° 
Pareceres  10 10 7 10 15 6 9 8 75 

2000 
% Ano 

13,30% 13,30% 9,30% 13,30% 20,00% 8,00% 12,00% 10,70% 100,00% 
N° 
Pareceres  6 8 7 17 11 11 9 7 76 

Ano  

2001 
% within 
Ano 

7,90% 10,50% 9,20% 22,40% 14,50% 14,50% 11,80% 9,20% 100,00% 
N° 
Pareceres  16 18 14 27 26 17 18 15 151 

 
Total % within 

Ano 
10,60% 11,90% 9,30% 17,90% 17,20% 11,30% 11,90% 9,90% 100,00% 

Tabela 8 

 
 

Pareceres por Comissão - 2000 e 2001 1 

 
Gráfico 10 

 

 No ano 2000, a COM 5 obteve maior participação, atingindo a marca de 20%, seguida 

das Comissões empatadas, COM 1, COM 2 e COM 4, todas com 13,3%, ficando em menor 

participação as COM 6 (8%) e COM 3 (9,3%). Já em 2001, quem assumiu a liderança foi a 

COM 4, com 17,2%. Nesse ano, a menor marca foi da COM 1, referente a 10,6%. Os gráficos 
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abaixo demonstram, de maneira diferente, esses mesmos resultados, separados por percentual 

de participação das comissões nos anos 2000 e 2001. 

 

Pareceres emitidos por Comissão 1 

 
Gráfico 11 

 

Pareceres emitidos por Comissão 2 

 
Gráfico 12 
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Assim sendo, de forma geral, percebe-se claramente que o procedimento de consulta 

obrigatória do Comitê pelas instituições é o de menor utilização. Nesse sentido, esse fato 

acaba sendo preocupante, já que existe obrigatoriedade de consulta a esse órgão nos diversos 

domínios: coesão econômica e social, redes de infraestruturas transeuropéias, saúde, 

educação, cultura política de emprego, política social, ambiente, formação profissional e 

transportes. Em 2001, apenas três comissões foram responsáveis pela emissão de pareceres 

decorrentes de consulta obrigatória: COM-3 (Redes Transeuropéias, Transportes e Sociedade 

da Informação), COM-4 (Ordenamento do Território, políticas urbanas, energia e ambiente) e 

COM-5 (Política Social, Saúde Pública, Defesa dos Consumidores, Investigação e Turismo). 

No ano anterior, a participação foi de cinco comissões, porém, de forma menos concentrada. 

Tratando um pouco dos dados referentes ao ano de 2002, o gráfico e a tabela abaixo a 

emissão dos pareceres com relação ao tipo de consulta: 

 

Tipo de Consulta x nº pareceres emitidos 5 

 
Gráfico 13 

 
  N° Pareceres Percentual 

Facultativa 33 61,1 
Iniciativa 10 18,5 

Obrigatória  
11 20,4 

Total 54 100 
Tabela 9 
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 De acordo com o gráfico e tabela acima, o ano de 2002 segue o mesmo caminho dos 

anos anteriores (2000 – 2001) no que diz respeito ao tipo de consulta dos pareceres. O modo 

facultativo apresenta-se bem à frente dos demais, atingindo o percentual de 33%. O que 

parece ter mudado é a forma obrigatória, que apesar de ter aparecido no período anterior em 

último lugar, desta vez quase empata com o tipo de consulta por iniciativa, diferindo apenas 

1%, já que obteve 11% do total de pareceres emitido, enquanto que o modo por iniciativa 

atingiu a marca dos 10%. 

 A seguir estão os percentuais das Comissões, que aparecem agora com uma nova 

nomenclatura e âmbito de atuação175: 

 

Pareceres emitidos por Comissão 3 

 
Gráfico 14 

 

 Neste ano houve empate de três comissões, ou seja, CONST, COTER e ECOS, 

ficando cada uma delas com a participação de 20,37%. A RELEX foi a que menos obteve 

margem, marcando 11,11%, o que significa dizer que os assuntos referentes às relações 

externas foram o menor âmbito de atuação do CdR no ano de 2002. E, agindo na margem 

mediana, ficaram as comissões DEVE e EDUC. 

                                                 
175 COTER:  Comissão de política de Coesão Territorial; ECOS: Comissão de política Econômica e Social; 
DEVE:  Comissão de Desenvolvimento Sustentável; EDUC: Comissão de Cultura e Educação; CONST: 
Comissão de Assuntos Constitucionais e Governança Européia; RELEX:  Comissão de Relações Externas. 
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 Outro ponto importante analisado nessa pesquisa foi a participação dos partidos 

políticos176 dentro do Comitê das Regiões no que diz respeito à elaboração de pareceres. O 

gráfico abaixo aponta a grande participação do Partido popular Europeu (PPE), onde prestou 

colaboração em 43,14% dos documentos elaborados. Por outro lado, o AE foi o partido que 

obteve menor atuação, sendo responsável por apenas 3,9%. 

 

Participação dos partidos políticos 1 

 
Gráfico 15 

 

  N° Pareceres Percentual 
AE 2 3,9 

ALDE  8 15,7 
PPE 22 43,1 
PSE 19 37,3 
Total 51 100 

    
         Tabela 10 

 

 Ainda nesse mesmo ano, foi feito nessa pesquisa um levantamento acerca das 

nacionalidades dos relatores dos referidos pareceres emitidos pelo Comitê das Regiões. O 

resultado final está apresentado na tabela e gráfico que seguem abaixo: 

                                                 
176 ALDE : Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa; PPE: Partido Popular Europeu; PSE: 
Partido dos Socialistas Europeus; AE:  Grupo União para a Europa das Nações. 
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  Nº  Percentual  Nº Percentual 

BE - Bélgica 1 2 IE - Irlanda 3 5,9 
DE - Alemanha 3 5,9 IT - Itália 9 17,6 
DK - Dinamarca 1 2 LU - Luxemburgo 1 2 
ES - Espanha 5 9,8 NL – Países Baixos 6 11,8 
FI - Finlândia 2 3,9 SE - Suécia 4 7,8 
FR - França 5 9,8 UK – Reino Unido 11 21,6 

    Total 51 100 
       Tabela 11 

 

Nacionalidade dos Relatores 1 

 
Gráfico 16 

  

 Analisando esses dados, verifica-se a grande atuação da Itália e Reino Unido frente 

aos demais, com 17,6% e 21,6% respectivamente, contra a precária participação da 

Dinamarca, Bélgica e Luxemburgo, todos com apenas 2%. 
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5.4 Relatório Anual de Atividades CdR – Ano 2003177 

 

 

 Antes de explicitar substancialmente esse Relatório, vale salientar que o mesmo difere 

um pouco dos anteriores, principalmente quanto à sua forma e conteúdo. À primeira vista já 

se percebe que se trata de um trabalho bem mais elaborado, contendo um sumário bastante 

amplo, além de comportar gráficos e figuras próprios. Tal mudança pode decorrer do fato de 

ter o CdR notado que o seu trabalho tem começado a ser valorizado, e a sua luta para 

aumentar a participação no processo de integração européia depende de muito empenho e 

persistência. Para este órgão, utilizar-se da metodologia correta é uma ferramenta para 

reforçar o seu papel e fomentar a sua função como defensor das perspectivas locais e 

regionais, em um nível político supranacional. 

O Comitê apresentou outros relatórios de impacto centrados nas suas atividades. O 
presente relatório vai, porém, mais longe em dois aspectos: 
• Dá mais relevo à posição do Comitê na arquitetura interinstitucional e no 
contexto político; 
• Propõe-se desenvolver uma metodologia e um procedimento de avaliação das 
propostas legislativas da UE juntamente com a Comissão Européia e das atividades 
do Comitê, tal como previsto nos relatórios anteriores178. Esta abordagem 
metodológica corresponde igualmente ao fundamento da reforma administrativa de 
melhorar o processo de informação nos próximos anos para permitir uma melhor 
afetação e utilização dos recursos.  
O objetivo de uma avaliação do impacto é ajudar o Comitê e, sobretudo, a Mesa, a 
definir as prioridades políticas e a lançar ações coerentes.179 
 

 De acordo com o presente Relatório, de maneira geral, 2003 foi um ano difícil. A 

economia européia percorreu um caminho de fraco crescimento, comprometendo a 

credibilidade do processo de Lisboa180 e do pacto de estabilidade e crescimento. Contudo, 

apesar das adversidades, o Comitê das Regiões conseguiu, no decorrer dos trabalhos da 

Convenção, reforçar a sua função institucional e acentuar a importância das unidades 

subnacionais. Dentro desse seu trabalho, demarcou as necessidades das autarquias locais e 

regionais, acentuando o seu papel de representante dessas autoridades. 

As perspectivas econômicas para a UE em 2003 caracterizaram-se por um 
crescimento inferior ao esperado, perante as crescentes tensões no Médio Oriente e 
Iraque, o aumento do preço do petróleo, que abalou a confiança do consumidor e do 
investidor, e a forte volatilidade nos mercados financeiros. Num contexto de 

                                                 
177 Ref. Doc: R/CdR 279/2004. 
178CdR 134/2003 pt. 7. 

179 R/CdR 279/2004. 
180 O processo de Lisboa apela para uma integração das políticas econômicas com as políticas sociais e faz do 
conhecimento o fator capaz de garantir a sustentabilidade do crescimento econômico, associado a uma maior 
coesão social. Uma das idéias centrais do "Processo de Lisboa" é a de uma economia competitiva, mas 
sustentável, do ponto de vista da coesão social. Disponível 
em:www.cnads.pt/docs/Comentário%20Res%20Minist%20Competitividade.pdf. Acesso em: 10/10/2006. 
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crescente incerteza, era de esperar que a recuperação econômica fosse lenta. A 
aplicação acelerada da estratégia de Lisboa era, pois, considerada crucial para fazer 
face ao abrandamento econômico e à adesão dos novos Estados-Membros e para 
promover o objetivo de uma economia sustentável e inclusiva.181 
 

 O Comitê julgou necessário intensificar a aplicação da estratégia de Lisboa182 para 

realização das metas até 2010, enfatizando, porém, que as reformas estruturais não deviam ser 

privilegiadas no tocante à coesão social, devendo estas serem acompanhadas de um 

importante investimento econômico, social e educativo. 

Com relação às prioridades políticas para esse ano, a Comissão na sua Estratégia 

Política Anual para 2003 e no Programa Legislativo e de Trabalho da Comissão para 2003, 

centrou as suas atenções em três prioridades: alargamento, estabilidade e segurança, e 

economia sustentável e inclusiva.  

O CdR reagiu positivamente a essas prioridades, porém queixando-se de não ter 

participado no diálogo interinstitucional entre a Comissão, o Conselho e o Parlamento durante 

a elaboração do programa. O Comitê concordou com a relevância atribuída ao processo de 

alargamento, que já vem sendo uma preocupação sua explicitada nos relatórios passados, 

enfatizando a necessidade de consagração do conceito de cidadania européia e promoção da 

diversidade cultural. Esse posicionamento frisa, mais uma vez, que o CdR está atento às 

mudanças a serem realizadas face ao processo de alargamento não só dentro do âmbito 

econômico, mas também no social. Ainda dentro desse aspecto, apelou para uma maior 

consulta das autarquias locais e regionais pelas instituições, já que, segundo ele, aquelas serão 

fundamentais no processo de alargamento da União. 

 A estabilidade e a segurança foram outro ponto de destaque do Comitê, vastamente 

coincidente com as prioridades da Comissão, englobando, em particular, o objetivo mais 

ambicioso dessa de criar na Europa um espaço de prosperidade, paz e estabilidade. 

Paralelamente às medidas apresentadas pela Comissão, ou seja, um sistema europeu de gestão 

das fronteiras, a cooperação com os países vizinhos da UE e o reforço da política externa e de 

segurança comum, o CdR reiterou a posição de que as políticas de coesão econômica e social, 

a difusão da educação e da cultura, as práticas comerciais justas e o desenvolvimento 

sustentável também contribuíam para proporcionar aos cidadãos um ambiente de vida seguro. 

                                                 
181 R/CdR 279/2004, pg. 7. 
182 Os objetivos da estratégia de Lisboa, formulados em Março de 2000, eram os seguintes: preparar a transição 
para uma economia e uma sociedade baseadas no conhecimento, através da aplicação de melhores políticas no 
domínio da sociedade da informação e da I&D, bem como acelerar o processo de reforma estrutural para 
fomentar a competitividade e a inovação e a conclusão do mercado interno; modernizar o modelo social europeu, 
investindo nas pessoas e combatendo a exclusão social; sustentar perspectivas econômicas saudáveis e previsões 
de crescimento favoráveis, aplicando uma adequada combinação de políticas macroeconômicas. Fonte: R/CdR 
279/2004. 
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 Foi também em 2003 que houve o encerramento dos trabalhos da Convenção 

Européia, resultando na assinatura do texto completo do projeto da Constituição para a 

Europa, o que significou mais um grande passo no processo de unificação européia. A 

participação do CdR na Convenção permitiu que  a sua imagem de porta-voz das unidades 

subnacionais ficasse ainda mais concretizada, além de ter colaborado, de forma bastante 

considerável , com a inserção da dimensão local e regional no debate sobre o futuro da União 

Européia.  

O método da Convenção Européia permitiu aos representantes da democracia de 
proximidade participar ativamente na primeira fase do processo de reforma da 
União, o que constitui na história da construção européia uma experiência política 
única e um precedente que convém formalizar para o futuro. Com efeito, os seis 
representantes do Comitê na Convenção Européia contribuíram ativamente ao 
longo de 16 meses para a elaboração do projeto de Constituição para a Europa. Nos 
termos do mandato que lhes foi confiado pela Mesa, os seis representantes do 
Comitê apresentaram várias contribuições escritas sobre os grandes temas em 
discussão, transmitiram os pareceres do Comitê183 e intervieram com regularidade 
no plenário a fim de introduzir no debate o ponto de vista das autarquias locais e 
regionais.184 

 
 Essa participação nos trabalhos da Convenção trouxe resultados bem positivos, tais 

como: o reforço do diálogo com todas as instituições da União representadas na Convenção; a 

intensificação da presença dos membros do Comitê nas atividades dos partidos políticos 

europeus; o desenvolvimento da cooperação com as associações européias representativas das 

autarquias locais e regionais; um aprofundamento do debate quanto ao futuro da União em 

todos os órgãos do Comitê; o alargamento da política de comunicação do CdR, devido 

principalmente à criação de uma página específica na internet, aberta às autarquias locais e 

regionais bem como às suas assembléias e organizações representativas. 

 Ao mesmo tempo, muitas das inovações institucionais e políticas previstas no projeto 

de Constituição Européia já vinham sendo recomendadas pelo Comitê há alguns anos. Sem 

dúvida alguma, a presença ativa desse órgão nas deliberações da Convenção proporcionou um 

maior reconhecimento da dimensão subnacional na União. É de se destacar que essa discussão 

junto à Convenção sobre o papel das autarquias locais e regionais no processo de integração 

europeu muito se deve à sua cooperação institucional e política com o Parlamento.  

                                                 
183Parecer sobre “A caminho de uma constituição para os cidadãos europeus” (CdR 114/2002 fin); Parecer sobre 
“A simplificação dos instrumentos da União” (CdR 263/2002 fin); Parecer sobre “Uma melhor repartição e 
definição das competências na União Européia” (CdR 119/2002 fin); Parecer sobre “Mais democracia, 
transparência e eficácia na União Européia” (CdR 120/2002 fin); Resolução sobre “Com vista ao Conselho 
Europeu de Copenhaga” (CdR 123/2002 fin); Parecer sobre “O papel dos poderes locais e regionais na 
construção européia” (CdR 237/2002 fin). 
184 R/CdR 279/2004. Pg. 09. 
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Do ponto de vista do Comitê e das autarquias locais e regionais, os progressos mais 

notórios encontram-se no projeto de protocolo sobre a aplicação dos princípios da 

subsidiariedade e da proporcionalidade, que implanta um dispositivo político-jurisdicional de 

controle que leva em consideração o impacto local e regional da legislação comunitária. Este 

protocolo estabelece ainda o princípio da consulta (que traz como conseqüência uma ligação 

mais estreita daquelas autarquias no que se refere à elaboração, aplicação e avaliação das 

políticas comunitárias) e abarca a única referência explícita às regiões com competências 

legislativas existente no projeto de Constituição. 

A conclusão do processo de alargamento foi um dos pontos de maior relevância para o 

CdR. O objetivo da sua atividade consultiva foi o de acompanhar de perto o desenvolvimento 

das negociações, proporcionando aos novos membros a oportunidade de se pronunciarem a 

propósito dos progressos realizados pelos países candidatos no que diz respeito à adesão e à 

integração do acervo na sua legislação, propondo, concomitantemente, um intercâmbio de 

experiências e uma ajuda aos novos países. Dentro desse cenário, foram elaborados pareceres 

versando sobre questões atuais, que incidiam sobre diferentes vertentes do alargamento, 

nomeadamente o enquadramento financeiro das negociações, a capacidade administrativa e 

judicial dos novos países, os relatórios periódicos sobre cada um dos países candidatos e a 

estratégia da Comissão Européia em matéria de comunicação. 

Os tratados de adesão dos dez novos Estados-Membros foram assinados em Abril 
de 2003, após um longo processo de preparação e negociação. Este momento 
marcou igualmente o termo de um extenso processo nos trabalhos do Comitê: o 
alargamento foi considerado, logo em 1997, um acontecimento influente no debate 
sobre a natureza e a estrutura futura da Europa. Em 13 de Maio de 1998, a Mesa do 
Comitê decidiu institucionalizar o diálogo informal entabulado com os países 
candidatos, criando um grupo eventual da Mesa sob a denominação de “Grupo de 
ligação CR/PECO-Chipre” e, por iniciativa deste grupo, foi organizada uma série 
de conferências e seminários em cada país candidato. As relações do Comitê com 
as autarquias locais e regionais dos países candidatos estreitaram-se ainda mais 
quando, em 2001, a seu pedido e seguindo o exemplo do PE e do CESE, foram 
criados, por decisão do Conselho de Ministros, comitês consultivos paritários 
(CCP), constituídos por 8 membros do Comitê e por eleitos locais e/ou regionais 
dos países candidatos, tendo por objetivo associá-los ao processo decisório europeu 
e familiarizá-los com as práticas da União Européia e do Comitê.185 
 

Ainda dentro da questão do alargamento, o Comitê explanou sua inquietação acerca do 

insuficiente envolvimento das autarquias locais e regionais no processo de adesão, decidindo 

cooperar com os trabalhos da Comissão DEVE. A situação nestes países foi observada nos 

pareceres do CdR, tendo a Comissão estabelecido um intercâmbio constante de pontos de 

vista com representantes dos países candidatos. De tal modo, vários oradores dos países da 

                                                 
185 R/CdR 279/2004. Pg. 13. 
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Europa Central e Oriental participaram veementemente de seminários e audições organizadas 

pela comissão.  

Foi levada em consideração também a relevância da agricultura nos países aderentes. 

O seminário sobre “A reestruturação do setor agrícola nos países candidatos: a agricultura 

leste-alemã depois da unificação, um exemplo”, realizado em Tangermünde, na Alemanha, 

em Setembro de 2003, foi especialmente dedicado à situação nos países candidatos. Com 

relação aos dos membros do Comitê, intervieram especialistas de ministérios regionais e de 

universidades, um representante da Comissão Européia, além de representantes do alto nível 

dos Ministérios da Agricultura da região de Lublin, da Polônia, e da Ucrânia, que tiveram 

oportunidade de informar sobre a situação nos respectivos países. 

Dentro do campo do desenvolvimento sustentável, entende-se que este molda-se em 

três pilares: econômico, social e ambiental. A sua meta consiste em assegurar uma qualidade 

de vida a longo prazo, tendo sido esse tema bastante discutido na agenda de Lisboa no 

Conselho Europeu de Estocolmo, em Março de 2001. A Cimeira Mundial sobre 

Desenvolvimento Sustentável (CMDS), realizada em Setembro de 2002, significou um marco 

na batalha mundial pelo desenvolvimento sustentável. A UE mostrou-se fortemente 

empenhada nesse sentido, ou seja, no desenvolvimento de modelos sustentáveis de produção e 

de consumo, visando uma melhor governança, bem como a proteção dos recursos naturais. 

Por esse motivo, não podendo deixar de se manifestar a respeito, em 2003, o Comitê 

concentrou os seus trabalhos consultivos em documentos sobre a matéria. 

Em 2002, a Comissão Européia tinha manifestado interesse em que o Comitê 
elaborasse relatórios de impacto sobre a aplicação da legislação ambiental da UE a 
nível local e regional. Estes relatórios de impacto poderiam constituir uma 
contribuição válida do Comitê, paralelamente aos trabalhos consultivos, para a 
configuração da legislação futura e induzir uma melhor aplicação da legislação 
vigente, mediante a recolha e o intercâmbio de informações sobre boas práticas.186 
 

A política regional é um dos domínios onde estão alocados as maiores expectativas de 

impactos mais concretos das atividades do Comitê das Regiões. Por esse motivo, os seus 

objetivos figuram ente as prioridades políticas da instituição, exercendo esse órgão o seu 

papel de representante legítimo das autarquias locais e regionais. Dentro desse âmbito, em 

2003 as suas atividades centraram-se nas duas principais propostas da Comissão, a saber: o 

início do debate sobre a reforma da política de coesão, e a revisão das orientações gerais para 

o desenvolvimento das redes transeuropéias de transporte. 

                                                 
186 R/CdR 279/2004, pg. 32. 
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É inegável que nesse ano de 2003, com relação ao processo de reforma da União e à 

emergência de novas formas de governança, englobando parte dos temas abordados no Livro 

Branco sobre a Governança Européia, o Comitê acabou reforçando o seu papel de 

representante, mediador e intermediário, junto às associações nacionais e européias 

representativas dos poderes locais e regionais. Em suma, os trabalhos e as posições do Comitê 

das Regiões no debate institucional constituíram um alicerce político adequado para que ele 

próprio e os seus membros participem mais ativamente no debate nacional e regional a favor 

da ratificação da Constituição. 

Ao que diz respeito à política de coesão, 2003 foi um ano fundamental para o debate 

sobre a reforma e a adaptação da política de coesão da UE. Essa reforma tem em vista a 

integração de 10 novos Estados-Membros. Dentro dessa problemática, o critério crucial para 

avaliação do CdR continua sendo a meta do reforço da coesão econômica e social, previsto no 

art. 158° do Tratado que institui a Comunidade Européia, com intuito de promover um 

desenvolvimento harmonioso da Comunidade em geral. 

Artigo 158.o (ex-artigo 130.o-A)   
A fim de promover um desenvolvimento harmonioso do conjunto da Comunidade, 
esta desenvolverá e prosseguirá a sua ação no sentido de reforçar a sua coesão 
econômica e social. 
Em especial, a Comunidade procurará reduzir a disparidade entre os níveis de 
desenvolvimento das diversas regiões e o atraso das regiões e das ilhas menos 
favorecidas, incluindo as zonas rurais. 
 

 Mas o principal entrave da política comunitária de coesão187 reside nas disparidades 

econômicas provocadas pelo alargamento. Obviamente que existem diferenças complexas e 

marcantes entre os Estados-Membros, especialmente na economia e cultura, envolvendo suas 

regiões e interior dessas. Dentro dessa temática, o CdR torna-se fundamental na ajuda para 

amenizar as conseqüências geradas por esses desafios. Foram emitidos pareceres188 

relacionados a esses fatores, onde esse órgão recomendou uma participação mais ativa das 

autarquias locais e regionais na definição e na execução das políticas de coesão, além da 

coordenação das políticas setoriais com significativo impacto territorial (agricultura, 

concorrência, transportes, investigação e inovação, emprego e formação). 

 A Comissão Européia teve, igualmente, preocupação com a política de coesão: 

                                                 
187 A coesão económica e social exprime a solidariedade entre os Estados-Membros e as regiões da União 
Europeia, favorece o desenvolvimento equilibrado e sustentável, a redução das diferenças estruturais entre 
regiões e países, bem como a promoção de uma verdadeira igualdade de oportunidades entre as pessoas. 
Concretiza-se através de diversas intervenções financeiras, nomeadamente dos Fundos Estruturais. Fonte: 
http://european-convention.eu.int/glossary.asp?lang=PT&content=C#c2 Acesso em: 21/10/2006 
188 CdR 101/2002 “Primeiro relatório intercalar sobre a coesão econômica e social”; CdR 391/2002 “Segundo 
relatório intercalar sobre a coesão econômica e social”; dentre outros. 
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A Comissão Européia publicou o segundo relatório intercalar sobre a coesão 
econômica e social em Janeiro de 2003, pretendendo este constituir mais um passo 
em frente na elaboração de propostas para a formulação da política de coesão 
européia depois de 2006 no contexto do alargamento da UE. O relatório continha 
dados atualizados sobre as tendências socioeconômicas nos atuais 
Estados-Membros e regiões e nos países aderentes. Tornou-se claro a partir dos 
dados apresentados que a política regional e estrutural tinha de prosseguir como 
missão conjunta dos Estados-Membros, das autarquias locais e regionais e da União 
Européia e que a renacionalização desta política devia ser rejeitada, tal como 
sugeria o segundo relatório intercalar da Comissão Européia. Foi igualmente 
considerado essencial prosseguir a política regional européia nas regiões menos 
desenvolvidas e estabelecer uma nova política regional para outras regiões.189 
 

 O Comitê afirmou também que a política de coesão nos novos Estados-Membros não 

deveria ser financiada pelas atuais zonas elegíveis as quais não se encontram em condições de 

realizar uma transformação estrutural, sem obter assistência externa. As recomendações do 

Comitê foram bem recebidas pela Comissão e tiveram impacto considerável na elaboração do 

“terceiro relatório intercalar sobre a coesão”.190 

 A coesão territorial tende a ser um dos pontos chaves do desenvolvimento harmonioso 

e equilibrado da União, diminuindo as disparidades econômicas e sociais, evitando os 

desequilíbrios territoriais e tornando as políticas setoriais mais coerentes com a política 

regional. “A coesão territorial visa igualmente melhorar a integração territorial e fomentar a 

cooperação regional”. O CdR, por sua vez, tornou o conceito de coesão territorial um dos seus 

temas estratégicos dentro do debate sobre a política de coesão.191 

 A criação e o desenvolvimento de uma rede trans-européia de transporte, 

telecomunicações e energia foram inseridas dentro da estratégia geral da Comunidade na 

política de coesão. O interesse das redes transeuropéias é o de coligar coerentemente as 

infra-estruturas nacionais mediante conexões, terminais intermodais e corredores a fim de 

assegurar a continuidade de serviço entre ilhas, regiões encravadas e periféricas e regiões 

centrais, com o apoio em particular do Fundo de Coesão. A participação do Comitê foi 

solicitada pelo Conselho, em Setembro de 2003, através do parecer sobre a questão das 

ligações e dos transportes na Europa no contexto das realidades locais. 

                                                 
189 R/CdR 279/2004, pg. 17. 
190 No terceiro relatório sobre a coesão, aprovado em Fevereiro de 2004, a Comissão expunha as suas propostas 
para uma profunda reforma da política de coesão no próximo período de programação (2007-2013) a fim de 
contemplar os principais reptos ao nível da coesão que a União alargada deverá vencer. 
191 O Comitê fez da promoção do conceito de coesão territorial um dos seus objetivos estratégicos no debate 
sobre a nova política de coesão. Para tanto, escolheu uma abordagem integrada: um estudo sobre “A coesão 
territorial na Europa” (CdR 195/2002 fin) formou a base teórica e empírica, a que se seguiu um parecer de 
iniciativa (CdR 388/2002 fin). 
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 Na esfera da política social, colocou-se em pauta a importância de se realizar reformas 

estruturais para reforçar a competitividade e modernizar o modelo social europeu192. A 

questão dos fundamentos da competitividade regional e nacional é essencial para o 

desenvolvimento regional na Europa. A esse respeito, O Comitê (CdR 224/2002) 

pronunciou-se sobre o papel que as autarquias locais e regionais desempenham no aumento da 

produtividade e da competitividade. A edição de 2003 do Relatório sobre a Competitividade 

na União Européia, examinado na reunião do Conselho de Novembro de 2003, contém um 

estudo sobre a competitividade regional na UE e o papel dos responsáveis políticos a nível 

regional.193 

 É essencial que seja ressaltado que desde a criação da Comunidade Européia, a 

política social tem ocupado papel secundário em relação à política econômica, sendo 

provavelmente uma das principais conseqüências da estratégia de Lisboa procurar pô-las no 

mesmo plano. O Comitê tem insistido na necessidade de uma interação forte entre os 

diferentes lados do triângulo formado pelas políticas econômica, de emprego e social. 

 O modelo social europeu, aprovado pelo Conselho Europeu de Barcelona em Março 

de 2002, foi definido nos da seguinte maneira: “O modelo social europeu assenta num bom 

desempenho econômico, num alto nível de proteção social e de educação e no diálogo social”. 

Esta definição consolida-se em dois elementos básicos do modelo social da União Européia: 

uma sólida tradição de diálogo social e um elevado nível de proteção da vida humana. São 

tratados dentro desse aspecto, fatores como emprego, integração e imigração. Frisa 

igualmente a necessidade de aliar a coesão social com um bom desempenho econômico. 

 Assim sendo, a atuação do Comitê das Regiões na formação desse modelo social 

europeu é fundamental, especialmente no tocante ao diálogo social. O CdR, como já fora 

anteriormente citado, é responsável direto pela conexão entre as instituições e a sociedade 

civil, passando para essa o que acontece na União, com o objetivo de fazer com que o povo se 

sinta integrado no bloco europeu, e enviando àquelas, informações acerca dos interesses dos 

cidadãos, que servirão de dados norteadores no processo de integração.  

O Comitê esforçou-se igualmente por fazer ouvir a sua voz no vasto debate realizado 

sobre a disponibilidade de serviços de alta qualidade para todos os cidadãos, lançado por 

ocasião do Livro Verde194 sobre serviços de interesse geral, onde a questão da subsidiariedade 

                                                 
192 Entende-se por zona competitiva a nível nacional ou regional aquela que é capaz de manter taxas elevadas de 
crescimento e emprego a médio prazo.  
193 "European Competitiveness Report 2003" (SEC(2003) 1299). Não existe versão em língua portuguesa. 
194 Os Livros Verdes são documentos publicados pela Comissão Européia destinados a promover uma reflexão a 
nível europeu sobre um assunto específico. Convidam, assim, as partes interessadas (organismos e particulares) a 
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desempenha um papel primordial: cabe principalmente às entidades competentes a nível 

nacional, regional e local definir, organizar, financiar e monitorizar os serviços de interesse 

geral. Os serviços de interesse geral relacionados com a função de assistência e proteção 

social competem às entidades nacionais, regionais ou locais. No entanto, a Comunidade 

desempenha um papel, já reconhecido, ao nível da promoção da cooperação e da coordenação 

nestas áreas. 

No parecer sobre o “Livro Verde sobre serviços de interesse geral”195, o Comitê dá 
grande valor ao fato de a autarquia responsável pela prestação de um serviço de 
interesse geral poder decidir livremente se deseja ser ela própria a prestá-lo, se o 
presta em conjunto com congêneres suas, ou se escolhe outra via, como, 
designadamente, a de o confiar a uma empresa privada. O princípio da 
subsidiariedade, horizontal e vertical, tem de ser plenamente respeitado, uma 
vez que o ponto de partida é a liberdade de decisão das autarquias locais e regionais 
quanto à melhor solução para  disponibilizar esses serviços. Estribar esta decisão 
nas condições locais garante a melhor solução para os cidadãos e a comunidade. O 
Comitê recomenda que o Tratado defina os princípios gerais que deverão estar 
na base da regulamentação do sector e clarifique que a fixação das normas e 
condições aplicáveis à prestação de serviços de interesse geral compete aos 
Estados-Membros ou a órgãos destes dependentes. O parecer do Comitê foi 
emitido enquanto parte do processo de consulta lançado pelo Livro Verde. A 
Comissão apresentou as suas conclusões, incluindo as questões suscitadas pelo 
Comitê, no Livro Branco sobre os serviços de interesse geral, aprovado em Maio de 
2004.196 (grifos da autora). 
 

 Os trabalhos da Estratégia de Lisboa197 entendiam a modernização e a melhoria dos 

sistemas de proteção social como uma pedra basilar na consecução do objetivo estratégico 

global. Esta concepção foi reforçada pela Agenda de Política Social, adotada pelo Conselho 

Europeu de Nice. O seu núcleo era formado pela idéia de um triângulo político que implicava 

uma interação positiva entre as políticas econômicas, de emprego e de proteção social. À 

proteção social atribui-se cada vez mais uma função essencial enquanto fator de 

produtividade, que garante a formação de economias eficientes, dinâmicas, modernas, 

condescendentes em fundamentos sólidos e na justiça social. A sincronização dos processos 

de coordenação das políticas econômicas e de emprego implicou o estabelecimento de um 

novo calendário unificado para os trabalhos, antes e depois, de cada Conselho Europeu da 

                                                                                                                                                         
participar num processo de consulta e debate, com base nas propostas que apresentam. Os Livros Verdes podem, 
por vezes, constituir o ponto de partida para desenvolvimentos legislativos que são, então, expostos nos Livros 
Brancos. Os Livros Verdes sobre o espírito empresarial na Europa (2003), sobre uma nova solidariedade entre 
gerações face às mutações demográficas (2005) ou, mais recentemente, sobre uma estratégia européia para uma 
energia sustentável, competitiva e segura (2006) oferecem exemplos das temáticas debatidas. Fonte: 
http://europa.eu/scadplus/glossary/green_paper_pt.htm Acesso em: 16/10/2006. 
 
195 COM(2003) 270 final, CdR 143/2003 fin. 

196 R/CdR 279/2004, pg. 27. 
197 A Comissão Européia tinha identificado a aceleração da aplicação da estratégia de Lisboa como prioridade 
para 2003. Os domínios em que o Comitê tem estado ativo neste contexto – diversidade cultural, investigação, 
educação e formação, e sociedade da informação – estão extremamente interligados. 
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Primavera, segundo um ciclo trienal (2003-2005). Essa ação é uma prova da preocupação da 

União com as questões sociais, e não apenas com a economia. 

 

 
Figura 5 
Fonte: http://www.dgeep.mtss.gov.pt/estudos/peis/peis.gif  
Acesso em: 16/10/2006. 
 

 O Comitê defendeu no seu apoio para a Convenção Européia, a diversidade cultural e 

o respeito à subsidiariedade, princípio que considera fundamental. A indústria audiovisual 

constitui uma indústria cultural por excelência e desempenha um papel crucial na transmissão 

dos valores sociais e no funcionamento das sociedades democráticas. As obras audiovisuais 

são, simultaneamente, bens econômicos e culturais. As autarquias locais e regionais 

desempenham um papel crucial neste setor: amparam a cooperação entre diferentes setores de 

atividade da indústria audiovisual, informam e são cada vez mais ativas na prestação de 

serviços em linha, são o sistema de referência para a maioria dos cidadãos e participam 

ativamente na produção cinematográfica regional e local. 

 Foi desenvolvido também um plano de iniciativas na sociedade da informação. O 

plano de ação “eEurope 2002: uma sociedade de informação para todos” insere-se na 

estratégia de Lisboa. O Comitê dedicou muita atenção à promoção das iniciativas eEurope e à 

forma de materializar as potencialidades da Europa neste campo, especificamente no que 

tange ao governo em linha. Tal iniciativa faz parte do plano de ação, engloba a elevação da 

proximidade entre autarquias locais e regionais e o cidadão, além de consistir em um 

mecanismo para modernizar as administrações locais e regionais, melhorando a prestação de 

serviços públicos em linha. A Comissão EDUC aprovou um parecer sobre “Prestação 

interoperável de serviços pan-europeus de administração em linha (eGovernment) a 

administrações públicas, empresas e cidadãos (IDABC)”198, que contribuiu para os trabalhos 

da conferência seguinte. 

                                                 
198 CdR 247/2003 fin. 
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 Tratando agora da relação entre o Comitê das Regiões e as demais instituições, tem-se 

que durante o ano de 2003, os seus contatos com o Parlamento foram elevados. Os relatores 

do PE foram freqüentemente convidados a compartilhar dos debates realizados nas sessões 

plenárias do Comitê e nas reuniões das comissões. Igualmente, favoreceram os contatos entre 

os relatores do CdR e os seus homólogos nas comissões parlamentares, bem como aumentou a 

presença dos membros desse órgão nas reuniões das comissões parlamentares. A cooperação 

entre as duas instituições revela-se hoje em dia nas reuniões plenárias paralelas, nos contatos 

com a Conferência dos Presidentes do Parlamento Europeu e, obviamente, na consulta do 

Comitê pelo Parlamento Europeu. 

 Com relação à Comissão Européia, a função consultiva do CdR obteve uma 

considerável evolução, notadamente em duas atividades distintas: participação do Comitê no 

processo legislativo, conforme prevê o Tratado que institui a Comunidade Européia, e 

também a sua participação na consulta, antes de as propostas terem sido apresentadas ao 

poder legislativo, lançada pela Comissão no Livro Branco sobre Governança Européia, na 

comunicação sobre “Governança Européia: Legislar Melhor” e no acordo de cooperação entre 

o Comitê das Regiões e a Comissão Européia celebrado em 2001. 

A Comissão ao mesmo tempo reconheceu o papel do CdR de porta-voz das unidades 

subnacionais, e solicitou o apoio desse na organização do diálogo com as associações locais e 

regionais. Ela  “entende contribuir deste modo para reforçar a função de interface do Comitê 

das Regiões com as coletividades locais e regionais”. 

 Ainda neste ano de 2003, as suas funções consultivas foram desenvolvidas e 

reforçadas. Um exemplo disso está no fato de os pareceres e relatórios exploratórios, que 

figuram um novo instrumento criado pelo acordo de cooperação entre a Comissão Européia e 

o Comitê com o objetivo de aumentar o impacto desse órgão na fase pré-legislativa, terem 

sido utilizados 4 vezes entre Março de 2002 e Junho de 2004. Nesse mesmo período, foram 

emitidas 10 resoluções e 3 declarações. 

 Afora o seu papel consultivo, o CdR desenvolveu firmemente a sua capacidade para 

agrupar o peso político dos representantes eleitos locais e regionais da UE dos 25 a nível 

europeu, para criar instâncias peculiares de debate entre a Comissão e as autarquias locais e 

regionais, e também para intervir como mediador eficaz. 

 O Comitê obteve igual progresso nas suas relações com o Conselho. O presente 

Relatório de Impacto Anual afirma que pela primeira vez desde a criação do Comitê das 

Regiões, a Presidência (italiana) do Conselho consultou o Comitê sobre a questão das 

ligações e dos transportes na Europa no contexto das realidades locais, tendo em conta os 
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trabalhos de infra-estruturas transfronteiriças. De tal fato decorreu a elaboração de um 

parecer sobre “Corredores e RTE-T – Alavanca para o crescimento e instrumento de coesão 

europeia e o desenvolvimento de uma rede euro-mediterrânica”199.  

Essa mesma Presidência tomou outra decisão que afetou diretamente o Comitê das 

Regiões: 

Em 16 e 17 de Outubro de 2003, a Presidência organizou uma reunião ministerial, 
na qual participaram os Estados-Membros, os países aderentes e os países 
candidatos. A reunião tinha por objetivo oferecer aos ministros responsáveis pelos 
Assuntos Regionais a oportunidade de uma reunião informal sobre o papel das 
regiões e das autarquias locais no âmbito do presente debate sobre as novas 
modalidades de governação na UE. Os ministros presentes na reunião aprovaram 
uma declaração comum sobre “O papel das regiões na União Européia”.200 
 

 Nesse documento, os ministros e chefes das delegações reconheceram o Comitê das 

Regiões como representante primordial das autarquias locais e regionais da União, julgando 

serem essas cruciais no processo de integração européia. Além disso, elogiaram as propostas 

elaboradas na Convenção Européia no intuito de reforçar a participação das autarquias no 

processo decisório da União. 

 Uma outra importante atividade do Comitê em 2003 foi a elaboração de uma estratégia 

mais sólida para acompanhar o processo legislativo da União no Conselho. Os membros do 

CdR que representavam os respectivos Estados-Membros no Conselho, foram convidados a 

acompanhar as decisões tomadas pelo Comitê e a incorporá-las no processo decisório do 

Conselho. Esta abordagem interinstitucional será mantida e desenvolvida. 

 A entrada em vigor da Constituição Européia terá ao mesmo tempo influência nas 

relações entre o Conselho e o Comitê das Regiões. Conseqüentemente, será preciso um debate 

sobre a aplicação do protocolo da Constituição Européia sobre os princípios da 

subsidiariedade e da proporcionalidade, e serão necessárias relações mais estruturadas, 

objetivando assegurar que o Comitê e o Conselho possam dar cumprimento às obrigações do 

protocolo. 

 A respeito das relações do CdR com as associações, houve um desenvolvimento 

sistemático abrangendo as seguintes áreas: identificação das associações, acompanhamento 

dos seus trabalhos, contatos regulares entre os secretários-gerais, assistência das associações à 

preparação dos pareceres e relatórios exploratórios do Comitê, participação em audições e 

reuniões das comissões do CdR, participação em conferências e seminários do Comitê. Essa 

cooperação significa uma melhor conexão das associações dos poderes locais e regionais nos 

                                                 
199 CdR 291/2003 fin. 

200 R/CdR 279/2004, pg. 38. 
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trabalhos da União e uma utilização mais eficaz das redes das associações no processo de 

aproximação da União aos seus cidadãos. 

O êxito desta cooperação foi reconhecido pela Comissão Européia na comunicação 
sobre o diálogo com as associações “A Comissão considera que este novo diálogo 
deve servir para reforçar os laços entre o Comitê das Regiões e as coletividades 
que este representa. Deste modo, em conformidade com as recomendações do 
Livro Branco sobre a Governança Européia, a Comissão convida todas as 
administrações locais e regionais e as suas associações a reforçar os seus 
contactos com o Comitê das Regiões”.201 
 

 Em matéria de comunicação, visto que essa tem se tornado uma das maiores 

preocupações da UE nos últimos tempos, dois objetivos ganharam destaque nesse ano de 

2003: por um lado, aumentar a visibilidade e o impacto dos trabalhos consultivos e da 

mensagem política e, por outro, demonstrar a sua capacidade para melhorar as condições do 

diálogo entre as autarquias locais e regionais e as instituições européias.  

Entre os principais objetivos dos meios de comunicação social em relação ao Comitê 

das Regiões estão: melhorar a sua imagem e clarificar o seu papel em relação às demais 

instituições da EU, projetar esse órgão como legítimo representante das autarquias locais e 

regionais, bem como reconhecê-lo como interlocutor fundamental no diálogo entre as 

instituições da união e os demais níveis de poder descentralizado. 

Um relatório do Eurobarómetro executado em Outubro e Novembro de 2003 nos 

Estados-Membros da UE revelou que os meios de comunicação social tradicionais são as 

fontes mais usadas para obter informações sobre a UE.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
201 R/CdR 279/2004, pg. 39. 
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Fontes de informação sobre a EU 
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Figura 6 
Fonte: Inquérito nº 60.1 – Trabalho de campo: Outubro/Novembro de 2003 
Eurobarómetro nº 60 – Fig. 4.5 
 

 Vale dizer que o recebimento de grupos de visitantes é um instrumento importante 

para oferecer aos cidadãos dados em primeira-mão acerca o Comitê, permitindo que os 

administradores do secretariado e outros serviços recebam informações preciosas para os seus 

afazeres e expliquem em que consiste o seu trabalho. O número de visitantes foi de 10 237 

pessoas em 454 grupos. 

 
Número de visitantes  

Gráfico 17 
Fonte: Comité das Regiões 

Que fontes são mais usadas para obter informações sobre a UE? 
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 A distribuição geográfica revela um grande interesse dos Estados aderentes no ano que 

antecedeu a adesão, com 14,6% de todos os grupos de visitantes. Não obstante, os países fora 

da Europa atingiram uma percentagem de 7,7%. Os visitantes são, na sua maioria, 

trabalhadores da administração pública, funcionários públicos e políticos eleitos e constituem 

excelentes vias de transmissão ao cidadão europeu de informação sobre a política européia e o 

Comitê. 
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Gráfico 18 
Fonte: Comité das Regiões 
 

 Por fim, conclui o CdR que, nesse ano de 2003, devido às suas atividades, conseguiu 

ser reconhecido em diversos domínios como sendo verdadeiro representante das autarquias 

regionais e locais. Essas atividades consistiram basicamente na emissão de pareceres sobre 

propostas da Comissão, relatórios de impacto, organização de um grande número de atos 

públicos e eventos, além da participação no processo legislativo europeu.  

Em relação ao debate institucional e à influência no resultado da Convenção, os 

membros não só reconheceram a sua posição no debate durante as plenárias, como também 

enviaram contribuições válidas, além de participarem no debate dos grupos políticos no 

Parlamento Europeu e em alguns debates nacionais. Ao mesmo tempo, as atividades foram 

coordenadas com outras entidades, como a Presidência da UE, certos representantes dos 

Estados-Membros e as grandes associações européias. 

De acordo com o Relatório de Impacto de 2003, “a função confiada ao Comitê pelo 

projeto de tratado que estabelece uma Constituição para a Europa não só alarga o seu papel na 

cena interinstitucional, mas também lhe oferece um maior campo de ação”. 



 

 

152

Por outro lado, houve também alguns fracassos. Nesse ano, o CdR situou-se mais nas 

suas atividades, admitindo, entretanto, existir espaço para aperfeiçoamento. Nem sempre foi 

possível transmitir uma “identidade organizativa” e uma mensagem política transparente nas 

suas posições. Fora isso, reconheceu que a qualidade dos relatórios e pareceres não foi 

constante, uma vez que o material utilizado pelos relatores na elaboração dos trabalhos nem 

sempre manteve o mesmo nível elevado. Uma outra causa poderá residir na disparidade dos 

temas abordados, devendo os futuros trabalhos terem presente o princípio da sua limitação.  

O Comitê reconhece que a preparação do programa das suas atividades deverá ser 

mais ativa, o que pressupõe, numa perspectiva interinstitucional, uma maior participação do 

Comitê no debate e na preparação do ciclo de planejamento anual, como foi acentuado na 

estratégia política para 2003, somado a uma melhor sintonia do programa legislativo com o 

procedimento interinstitucional. Nas palavras do CdR, um acompanhamento mais sistemático, 

associando os relatores, facilitaria o processo estratégico. 

Da mesma forma que os Relatórios de Impacto anteriores, o presente Relatório que 

engloba o ano de 2003, não forneceu informações específicas sobre os pareceres emitidos 

pelo Comitê das Regiões durante esse período. Todavia, no presente trabalho, foram coletados 

os pareceres emitidos e, portanto, construídos dados quantitativos para análise, conforme 

seguem os gráficos e tabelas a seguir. 

 

Tipo de Consulta x nº pareceres emitidos 6 

 
Gráfico 18 
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  N° Pareceres Percentual 
Facultativa 33 55,9 
Iniciativa 12 20,3 

Obrigatória  
14 23,7 

Total 59 100 
Tabela 12 

 

O gráfico e a tabela acima tratam da emissão dos pareceres com relação ao tipo de 

consulta. Fica claro que o ano de 2003 continua no mesmo patamar dos anos anteriores (2000 

– 2002) no que diz respeito ao tipo de consulta dos pareceres. O modo facultativo apresenta-

se bem à frente dos demais, atingindo o percentual de 33%. O mesmo se diz com relação à 

forma obrigatória, que de igual maneira apresenta praticamente um empate com o tipo de 

consulta por iniciativa, diferindo apenas 2%, já que obteve 14% do total de pareceres emitido, 

enquanto que o modo por iniciativa atingiu a marca dos 12%. 

A seguir estão os percentuais das Comissões referentes à elaboração de pareceres 

durante o ano de 2003: 

Pareceres emitidos por Comissão 4 

 
Gráfico 19 

 

Neste ano houve empate tanto nas comissões EDUC e DEVE, cada uma responsável 

por 23,73% do total, quanto nas comissões RELEX e ECOS, ficando cada uma delas com a 

participação de 15,25%. A CONST foi a que menos obteve margem, marcando 10,17%, o que 

significa dizer que os assuntos referentes às questões constitucionais e de governança 
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européia foram o menor âmbito de atuação do CdR no ano de 2003. Esse dado parece ser um 

paradoxo, já que durante o referido ano houve muita preocupação desse órgão com questões 

dessa área. Vale dizer que no ano de 2002 essa Comissão esteve na frente, juntamente com as 

comissões COTER e ECOS. 

Outro ponto importante analisado nesse ano foi a participação dos partidos políticos 

dentro do CdR no que diz respeito à elaboração de pareceres. O gráfico abaixo aponta mais 

uma vez a grande participação do Partido popular Europeu (PPE), onde prestou colaboração 

em 50% dos documentos elaborados, apresentando aumento com relação ao ano de 2002, 

onde a sua participação foi de 43,14%. 

Participação dos partidos políticos 2 

 
Gráfico 20 

 

Em segundo lugar apresenta-se o Partido dos Socialistas Europeus (PSE), detentores 

da margem de 32,1%, ficando o Aliança Européia (AE) e o Grupo dos Democratas e Liberais 

pela Europa (ALDE) com as posições finais, 7,1% e 10,7%, respectivamente, bem abaixo dos 

partidos anteriores. Vale salientar que apesar se estar na última posição, o AE aumentou de 

3,9% em 2002 para 7,1% em 2003. 

Ainda nesse mesmo ano, foi feito no presente trabalho um levantamento acerca das 

nacionalidades dos relatores dos referidos pareceres emitidos pelo Comitê das Regiões. O 

resultado final está apresentado na tabela e gráfico que seguem abaixo: 
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Relator N° Pareceres Percentual Relator N° Pareceres Percentual 
BE 2 3,5 IE 3 5,3 
DE 8 14 IT 10 17,5 
DK 3 5,3 NL 2 3,5 
ES 5 8,8 SE 1 1,8 
FI 7 12,3 SI 1 1,8 
FR 3 5,3 UK 12 21,1 

Total 57 100       

       Tabela 12 

 

Nacionalidade dos Relatores 2 

 
Gráfico 21 

 

Dessa maneira, analisando o gráfico acima, as maiores participações são do Reino 

Unido e Itália, permanecendo a mesma situação que no ano anterior, ficando Suécia e 

Eslovênia com as menores. 

 

 

5.5 Relatório Anual de Atividades CdR – Ano 2004202 

 

 

 O relatório de impacto anual de 2004 baseia-se na documentação, nomeadamente 

pareceres, programas de trabalho, relatórios, documentos da Comissão, do Conselho e do 

                                                 
202 Documento: R/CdR 62/2005 
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Parlamento, e também no relatório da Comissão sobre o seguimento dado aos pareceres no 

primeiro semestre de 2004.  

 Neste ano, o Comitê das Regiões completa dez anos de existência, situação em que 

considera oportuna para avaliar o seu desempenho e as suas ambições para o futuro. Os 

acontecimentos de 2004 - eleições do Parlamento Europeu, alargamento da UE, assinatura do 

Tratado Constitucional – permitiram que este ano fosse um ano de demarcação de metas e 

orientações que levarão, em 2005, à adoção de importantes propostas plurianuais.203 Além 

disso, o CdR afirma que em 2004 foi possível, no âmbito do processo produtivo, ampliar as 

suas posições no debate sobre assuntos primordiais de caráter regional e local, como no caso 

da reforma do Fundos Estruturais, dos serviços de interesse geral , da Constituição e do papel 

das autoridades locais e regionais. Foi também realizado um trabalho ativo com as 

associações, obtendo como resultado a elaboração de vários pareceres. 

Houve ainda, por parte do Comitê, na sua resolução sobre as prioridades políticas para 

2004, um bom aproveitamento da estratégia adotada pela Comissão, onde considerou que o 

refletia as suas prioridades – conclusão do alargamento, preparação de uma nova política de 

vizinhança, participação na elaboração de uma futura política de coesão, reforço da 

dimensão local e regional da Área de Liberdade, Segurança e Justiça e aplicação da agenda 

de Lisboa. 

Uma das revelações positivas nesse relatório é a declaração de que nesse ano o Comitê 

das Regiões entrou numa nova fase. Primeiramente porque mudou de sede, com todas as 

oportunidades inerentes para o contato com o grande público e outras partes interessadas. 

Com certeza esse fato contribuirá para melhorar o seu papel de defensor dos interesses 

sociais. E em segundo lugar, foi possível perceber um maior interesse por parte das outras 

instituições em usar o Comitê como um catalisador para os seus contatos e para a 

comunicação com as autoridades locais e regionais, permitindo uma interação recíproca que 

disponibilize informações específicas a grupos-alvo concretos. 

 Por outro lado, apesar de ter tido um impacto considerável em assuntos como a 

política de coesão, em outros domínios de consulta o impacto foi sensivelmente menor. Uma 

das razões dessa deficiência seria a falta de delimitação de competência para esse órgão, pois 

existe um grande leque de assuntos, mas não fica claro quais seriam as suas reais prioridades. 

                                                 
203 Como por exemplo o debate sobre as Perspectivas Financeiras 2007-2013, a revisão da Estratégia de Lisboa e 
a reforma e adaptação da política de coesão, bem como o novo programa-quadro para a investigação e 
desenvolvimento, paralelamente a outros programas (por exemplo, Cultura 2007 e Media 2007). 
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Junto a isso, o CdR acredita que uma maior participação nos debates no âmbito subnacional 

poderia proporcionar um maior intercâmbio da sociedade civil na formação européia. 

Em muitos domínios políticos ao nível interinstitucional, o CR cumpre um papel de 
catalisador e de “alavanca” para as autoridades locais e regionais. Dado o vasto 
leque de assuntos e o número limitado de funcionários e agentes, seria impossível o 
CR abordar todos os assuntos com impacto regional e local. Assim, importa 
determinar quais os assuntos prioritários que exigem uma análise aprofundada a 
longo prazo e garantir uma utilização sistemática do conhecimento especializado de 
atores externos. Entre os assuntos-chave para o desenvolvimento de um 
conhecimento aprofundado a longo prazo no CR contam-se a governança, a 
cooperação transfronteiriça, a aplicação dos Fundos Estruturais e a política urbana. 
Analisadas escrupulosamente as prioridades políticas, o Comitê das Regiões 
deveria ser capaz de responder aos assuntos supramencionados igualmente num 
quadro plurianual. Há atualmente mais oportunidades de realizar uma cooperação e 
coordenação estratégicas com outros atores regionais. Uma participação regular nos 
debates realizados ao nível nacional e regional aumentariam a visibilidade do CR e 
a conscientização dos cidadãos.204 
 

 Uma questão ressaltada pelo Comitê, logo no inicio do relatório é o fato do mesmo 

encontrar-se principalmente voltado para a Comissão, sendo importante direcionar-se também 

às outras instituições. Nas palavras do próprio relatório, o desenvolvimento de um 

conhecimento especializado assente numa metodologia no quadro de avaliações de impacto 

local e regional seria positivo não só para as relações CdR-Comissão, mas também para o 

Conselho e para o Parlamento Europeu. 

 No que se refere às prioridades políticas para 2004, a Comissão elegeu, como objeto 

central da sua Estratégia Política Anual para 2004, a integração dos 10 novos Estados-

Membros, num quadro de sustentabilidade e estabilidade. Concordando com essa instituição, 

o CdR, na sua Resolução de 12 de fevereiro de 2004 sobre o Programa de Trabalho da 

Comissão Européia e prioridades do Comitê das Regiões para 2004205, elegeu como suas 

prioridades: completar o alargamento, preparar uma nova política de vizinhança, contribuir 

para definir o futuro da política de coesão, reforçar a dimensão local e regional da área de 

Liberdade, Segurança e Justiça, e também, aplicar a agenda de Lisboa. 

 Com relação ao alargamento, o Comitê reconheceu que deveria haver uma maior 

participação das autoridades locais e regionais nesse processo. Ele chama a atenção para o 

papel da Comissão e a sua responsabilidade em conferir ao CdR uma competência mais direta 

e abrangente nas negociações de adesão de novos membros. “O fato de o programa de 

Trabalho da Comissão ainda não prever a consulta do CdR na maioria dos assuntos ligados ao 

alargamento e vizinhança da UE deveria motivar maiores esforços políticos nesta matéria”. 

Mais uma vez o Comitê exalta a sua insatisfação no que diz respeito à competência que lhe 

                                                 
204 R/CdR 62/2005, pg. 6. 
205 CdR 16/2004. 
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fora atribuída. Apesar das evoluções tidas na sua participação no processo de integração 

europeu, o seu espaço ainda não é suficiente para agir conforme os princípios que lhe foram 

atribuídos nos Tratados. 

Em 2004, o Comitê das Regiões concentrou-se na possibilidade de futuras adesões, 
nomeadamente pelos países candidatos Bulgária, Romênia, Croácia e Turquia. 
Assim, ainda que em 2004 a Comissão RELEX não tenha sido consultada sobre 
assuntos ligados ao alargamento, este foi, mais do que nunca, o tema de debate por 
excelência, tendo-se organizado duas conferências. O objetivo dos debates foi 
permitir às autoridades locais e regionais dos Estados-Membros e dos países 
candidatos trocar impressões e exprimir as suas opiniões sobre o processo de 
alargamento.206 

 
 Como o alargamento teve como conseqüência o aumento das disparidades econômicas 

e sociais na União, a política de coesão foi extremamente utilizada no sentido de contribuir 

para o desenvolvimento de novos parceiros. Isso pelo fato de que a política de coesão 

européia possui seu fundamento no preceito de que é preciso uma redistribuição entre regiões 

européias ricas e pobres para compensar os efeitos de uma integração cada vez maior.  

O alargamento da UE em 1 de Maio aprofundou as disparidades econômicas e 
sociais na União, sendo os receptores dos fundos de coesão chamados a contribuir 
para o desenvolvimento dos seus novos parceiros. Nas Perspectivas Financeiras 
2007-2013, a Comissão propôs reorientar a política de coesão para o crescimento 
econômico (Estratégia de Lisboa) e para o desenvolvimento sustentável (Estratégia 
de Gotemburgo), o que foi fortemente apoiado pelo Comitê, como o pedido do 
Parlamento Europeu no sentido de financiar a política de coesão com 1,45% do PIB 
da UE de forma a garantir que os objetivos são totalmente cumpridos na UE 
alargada. A Comissão Européia apresentou as suas propostas sobre a reforma dos 
Fundos no Terceiro Relatório de Coesão, em Fevereiro de 2004, tendo feito 
propostas formais nos projetos de regulamento sobre os Fundos Estruturais, 
publicados em Julho de 2004.207 
 

É importante também o papel exercido pelas autoridades locais e regionais na política 

Européia de Vizinhança, que permite reforçar as relações entre a UE e os países vizinhos. A 

Comissão apresentou o seu Documento de Estratégia208, o qual estabelece os princípios, 

alcance geográfico e metodologia de aplicação dessa política, sendo a favor de uma maior 

participação das autoridades locais e regionais nas atividades, programas e iniciativas de 

parceria. A Comissão incentiva as autoridades locais e regionais a criar uma entidade que 

reúna as autoridades locais e regionais euromediterrâneas.  

A elaboração do Terceiro Relatório de Coesão contou com a participação efetiva de 

representantes das principais associações européias de autoridades locais e regionais. Esta 

cooperação resultou na sua participação na audição da Comissão COTER sobre “O Futuro da 

Política de Coesão”. As propostas legislativas relacionadas aos novos fundos estruturais 

                                                 
206 R/CdR 62/2005. 
207 R/CdR 62/2005, pg. 10-11. 
208 COM (2004) 373 final. 
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adotadas pela Comissão em 14 de Julho de 2004 incluem os assuntos evidenciados pelo CdR 

no seu parecer209sobre o Terceiro Relatório de Coesão, adotado em 16 de Junho de 2004. O 

Relatório de Prospectiva sobre a governança e simplificação dos Fundos Estruturais após 

2006, mencionado no Relatório de Impacto – 2003, foi considerado em vários pontos da 

proposta de reforma: o espaço regional torna-se a referência territorial de base da política 

regional comunitária com maior coerência com as iniciativas infra-territoriais; o princípio da 

subsidiariedade volta a ser considerado como o princípio condutor da política de coesão; há 

uma real simplificação dos instrumentos financeiros e da programação: três fundos em vez de 

seis e abandono da abordagem multi-fundos. 

A participação dos dois relatores sobre o Terceiro Relatório de Coesão na reunião 
da Comissão da Política Regional do Parlamento Europeu, em Abril e no Fórum 
sobre a Coesão, organizado pela Comissão Européia, em Maio, marca uma etapa 
importante na promoção da mensagem do CdR em matéria de política de coesão. 
Também o presidente da Comissão COTER participou na primeira audição da nova 
comissária responsável pela Política Regional, D. Hübner, realizada pela Comissão 
do Desenvolvimento Regional do PE, em Outubro. Esta audição foi o ponto de 
partida para uma iniciativa dos grupos políticos para formalizar o intercâmbio de 
pontos de vista e as consultas periódicas da Comissão COTER e da Comissão 
REGI do PE sobre assuntos de interesse comum. Esta cooperação poderia levar à 
criação de um grupo de trabalho permanente constituído por membros de ambas as 
Comissões. O Parlamento Europeu mostrou-se totalmente de acordo com a 
mensagem do CdR durante o trabalho realizado pelo relator principal do 
Parlamento sobre esta matéria.210 
 

 Nesse ano de 2004 houve a ratificação do Tratado que estabelece uma constituição 

para a Europa. Foi, sem dúvida alguma, um importante passo dado pela União Européia, rumo 

ao aprofundamento do seu processo de integração, e especialmente pelo Comitê das Regiões, 

por representar as autoridades locais e regionais. Esse documento constitucional confere 

novos direitos e responsabilidades a essas autoridades. Um exemplo disso é o fato de todas as 

instituições possuírem a obrigação levar em conta o impacto administrativo e financeiro da 

legislação nas coletividades territoriais. Em algumas situações, os parlamentos regionais 

deverão, como os parlamentos nacionais, ser consultados antes sobre o cumprimento do 

princípio da subsidiariedade e sobre medidas da União. O Comitê das Regiões obteve o 

direito de recorrer ex post para o Tribunal de Justiça, a fim de que as suas prerrogativas e 

respeito ao princípio da subsidiariedade sejam garantidos. Essa é uma forma de controle das 

atividades institucionais, funcionando também como mecanismo de accountability. 

A criação de um novo mecanismo de controle político ex ante, que associa, pela 
primeira vez na história da construção européia, os parlamentos nacionais (e, 
quando oportuno, os parlamentos regionais com poderes legislativos) ao processo 
legislativo europeu, e o envolvimento do Comitê das Regiões no processo de 

                                                 
209 CdR 120/2004. 
210 R/CdR 62/2005, pg. 12. 
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controle ex post, constituem as grandes inovações do protocolo sobre a aplicação 
dos princípios de subsidiariedade e proporcionalidade;211 
 

 O CdR representou as autoridades locais e regionais no decorrer de todo processo de 

elaboração do projeto constitucional europeu, apoiando firmemente a ratificação do Tratado, 

através do seu parecer212 de 17 de Novembro de 2004, em resposta à consulta elaborada pelo 

Parlamento, atitude que foi considerada pelo Comitê, como reconhecimento da importância da 

contribuição desse órgão no processo constitucional europeu. 

Nesse parecer, o Comitê considera que o Tratado constitucional é uma etapa positiva 

para a União Européia, instituindo um grande número de disposições necessárias para uma 

governança eficaz. O Comitê acredita, nomeadamente, que o Tratado define e distribui de 

maneira mais precisa os poderes da União, simplifica os seus instrumentos de ação e reforça a 

sua legitimidade democrática, a transparência do processo de tomada de decisões e a 

eficiência das suas instituições, além de dotar da flexibilidade necessária para que possa 

evoluir em novas direções. Contudo, lamenta que a Conferência Intergovernamental não tenha 

reforçado o estatuto institucional do Comitê das Regiões, de modo a incluir firmemente a 

consulta obrigatória em determinadas áreas, reforçando o seu papel consultivo, como em 

domínios de competência partilhada, no caso de medidas que coordenem políticas econômicas 

e de emprego e em áreas de ações de apoio, coordenação ou de caráter suplementar. Ainda 

assim, convida o Parlamento Europeu a aprovar o Tratado Constitucional.213 

O Comitê das Regiões  
considera que o Tratado define e distribui de forma mais precisa os poderes da UE, 
simplifica os seus instrumentos de ação e reforça a sua legitimidade democrática, a 
transparência do processo de tomada de decisões e a eficiência das suas 
instituições, além de dotar da flexibilidade necessária para que possa evoluir em 
novas direções; 
acolhe com agrado a referência à autonomia local e regional (artigo I-5º e 
preâmbulo da Parte II) e o reconhecimento da importância de uma tomada de 
decisões tão próxima dos cidadãos quanto possível (artigo I-46º (3)) e do papel das 
organizações representativas na vida democrática da União (artigo I-47º (2)); 
todavia, lamenta a não referência do Comitê das Regiões no Título VI ("Vida 
democrática da União") (artigo I-45º) no que diz respeito ao princípio da 
democracia representativa, tendo em conta que os seus membros representam o 
princípio democrático de "proximidade do cidadão" dentro da UE;214 
 

Dentro desse mesmo parecer, o CdR afirma que o reconhecimento total da dimensão 

local e regional na nova estrutura constitucional da União ampliará a eficácia da mesma e a 

sua ligação com os cidadãos. Para ele, a integração européia deveria implicar um processo de 

                                                 
211 Parecer do Comitê das Regiões sobre o tratado que estabelece uma Constituição para a Europa – CdR 
354/2003. 
212 Idem. 
213 Disponível em: http://www.europa.eu/bulletin/pt/200411/p101002.htm Acesso: 27/10/2006. 
214 CdR 354/2003. 
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tomada de decisões políticas que leve em consideração as opiniões das autoridades locais e 

regionais, visto serem estes níveis de poder responsáveis pela transposição e aplicação de 

grande parte de políticas e legislações européias, sendo também mais próximos dos cidadãos, 

uma vez que podem contribuir de forma decisiva para a qualidade da legislação da UE. Por 

outro lado, o Comitê chama a atenção para o fato de o processo consultivo não poder 

substituir a responsabilidade e a responsabilização das regiões e das autoridades locais no 

âmbito das respectivas competências, as quais devem ser respeitadas. Dessa maneira, importa 

que as autoridades locais e regionais tenham a oportunidade de provar que podem alcançar de 

forma satisfatória os objetivos propostos, em conformidade com as disposições dos 

respectivos Estados-Membros. 

Ainda em 2004, o CR aprovou o parecer215 sobre a avaliação intercalar da Estratégia 

de Lisboa, que dá ênfase à necessidade de examinar as várias dimensões daquela de forma 

integrada. O CdR julga que se deve aplicar o método aberto de coordenação de maneira 

descentralizada, permitindo, desta forma, aos atores, a possibilidade de desenvolver 

estratégias locais e regionais. A elaboração desse parecer foi fruto de vários contatos 

interinstitucionais com a Comissão, o Conselho e o Parlamento Europeu.  

Nesse presente relatório, o Comitê das Regiões, acerca da Estratégia de Lisboa, 

acentua que: 

É manifestamente necessário envidar maiores esforços para uma aplicação bastante 
mais descentralizada da Estratégia de Lisboa, em conformidade com o princípio da 
subsidiariedade. É igualmente evidente que só um compromisso do CdR ao mais 
alto nível político, orientado para as Presidências e para a Comissão, poderá 
garantir uma tomada em consideração das preocupações realçadas pelo CdR com 
conhecimento de causa.216 
 

 Ao longo do ano, o Comitê das Regiões operou, de forma ativa, em todos os domínios 

da sua competência, elaborando pareceres e seminários, com o apoio das suas comissões, nas 

áreas referentes à economia, emprego e política social. O objetivo do Comitê sempre esteve 

voltado para uma maior participação das unidades subnacionais nesses domínios. Além disso, 

houve muita preocupação por parte desse órgão no que diz respeito à educação, formação, 

investigação e desenvolvimento, uma vez que, o papel social e cultural possui função 

primordial na criação de uma identidade e cidadania européia. Nenhuma outra atividade 

comunitária afeta tantas pessoas, de forma tão direta, anualmente. 

A diversidade cultural sempre foi, sem prejuízo do princípio da subsidiariedade, 
uma noção fundamental da União Européia, como realça o Tratado Constitucional, 
no seu artigo III-280º: “A União contribui para o desenvolvimento das culturas dos 

                                                 
215 CdR 152/2004: parecer do Comitê das Regiões sobre a “Avaliação intercalar da Estratégia de Lisboa”. 
216 R/CdR 62/2005. 
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Estados-Membros, respeitando a sua diversidade nacional e regional e pondo 
simultaneamente em evidência o patrimônio cultural comum”. 2004 caracterizou-se 
por uma análise das medidas em vigor no domínio da cultura. Um dos assuntos em 
destaque foi a alteração da legislação atinente à Capital Européia da Cultura, que 
permitirá aos novos Estados-Membros participar o mais brevemente possível neste 
evento, sem ter de esperar uma atualização da lista cronológica de Estados-
Membros após 2020. O CR sublinhou a necessidade de aumentar os recursos 
financeiros deste evento para permitir manter a sua qualidade e padrões aquando da 
designação de duas Capitais Européias da Cultura por ano. O relatório do PE foi ao 
encontro das recomendações do CR nesta matéria e o Conselho aceitou por 
unanimidade a proposta de aumento do orçamento.217 
 

 No que diz respeito às relações institucionais com a Comissão, o Parlamento e o 

Conselho, de uma maneira geral, o presente relatório confirma que encontram-se em fases 

distintas de desenvolvimento. Se por um lado o CdR está prestes a iniciar, em 2005, 

negociações com a Comissão a respeito da revisão do Protocolo de Cooperação218, por outro, 

a sua relação com o Parlamento consiste sobretudo no processo consultivo e legislativo, 

limitando-se à colaboração entre comissões, comitês, relatores e grupos políticos. Mas 

atrasada está a sua conexão com o Conselho. O CdR espera que em 2005 haja realmente um 

desenvolvimento e estreitamento de relações com essa instituição. Dentro dessa análise, 

percebe-se que no decorrer dos últimos anos, foi verdadeiramente com a Comissão que o 

Comitê obteve maiores ligações.  

 A cooperação e contatos com a Comissão abarcam a planificação legislativa, a 

consulta pré-legislativa, a consulta legislativa e não legislativa e o acompanhamento dos 

pareceres do Comitê das Regiões. A planificação legislativa do CdR com o intuito de 

organizar as suas atividades consultivas baseia-se sobretudo na análise do programa 

legislativo e de trabalho da Comissão Européia. Afora as consultas obrigatórias e facultativas, 

a boa colaboração entre os serviços da Comissão e o Protocolo supramencionado permitiram 

responder aos pedidos de consulta mesmo no caso de documentos em que não havia 

manifestada a intenção de consultar o CdR, mas que se revestem de interesse para este último. 

 A possibilidade de o Comitê vir a participar em uma fase preliminar no processo pré-

legislativo foi tida em conta nas deliberações do grupo de trabalho da Comissão, bem como 

nas várias reuniões políticas com as outras instituições interessadas. No que se refere ao 

processo de consulta pré-legislativa e legislativa, pode-se afirmar, com base nas várias 

reuniões realizadas entre administradores e relatores com representantes da Comissão, que o 

mesmo se aprofundou e aperfeiçoou. Fora isso, em conseqüência dos debates acerca das 

                                                 
217 Idem. 
218 No primeiro semestre do 2004, um grupo de reflexão da administração analisou as propostas de revisão do 
Protocolo de Cooperação com a Comissão , o que teve por efeito uma série de propostas sobre a futura 
cooperação CdR-Comissão ao nível institucional e político. 
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negociações sobre a revisão do Protocolo de Cooperação, constatou-se um melhoramento, em 

estrutura e profundidade, do relatório da Comissão sobre o seu acompanhamento dos 

pareceres do CdR.219 

Em Dezembro de 2003, a Comissão adotou uma Comunicação sobre o diálogo com 
associações de autoridades locais e regionais sobre a elaboração das políticas 
européias. Este diálogo é uma nova forma de contacto que completa os métodos 
existentes de consulta pública e institucional realizada pelas instituições da UE 
na fase pré-legislativa (grifo da autora). Teve início em 10 de Maio de 2004, em 
presença de mais de 60 associações, incluindo as principais associações européias e 
muitas associações nacionais e associações dedicadas a temas específicos. O CdR 
colaborou no estabelecimento deste diálogo, tendo trabalhado com as associações 
para definir os critérios de seleção para a participação, propondo à Comissão listas 
de participantes e coordenando a preparação.220 
 

 Por sua vez, o Parlamento obteve com o Comitê das Regiões, uma cooperação em 

assuntos considerados por esse último como sendo de maior relevo. Houve várias reuniões 

realizadas pelo secretariado das comissões, com o apoio dos grupos políticos. Membros do 

Comitê participaram de reuniões no Parlamento e vice-versa. Essa conexão obteve resultados 

bastante positivos. 

Referindo-se ao reforço da relação interinstitucional, o presidente do Parlamento 
Europeu, Josep Borrell, afirmou “[esperar] que o Parlamento faça mais uso, no 
futuro, do seu direito, conferido pelo Tratado de Amsterdã, de consultar o Comitê 
das Regiões”, acrescentando que a Constituição dará mais “garra” ao Comitê, numa 
alusão ao direito do CR de recorrer para o Tribunal de Justiça das Comunidades 
Européias em caso de violação do princípio da subsidiariedade.221 
 

 Em 2004, a presidência do Conselho organizou uma reunião sobre “Governança e 

UE", e no atinente à aplicação do princípio da subsidiariedade, houve o reconhecimento de 

que “importa garantir a efetiva participação das autoridades locais e regionais na política 

européia ao nível europeu, através do Comitê das Regiões, bem como um diálogo sistemático 

e aprofundado com a Comissão Européia”. 

 Ainda sobre o princípio da subsidiariedade, o CdR elaborou, em 2004, um projeto de 

parecer222 de iniciativa sobre a subsidiariedade e a proporcionalidade, que trata dos pontos de 

vista do CdR e do seu novo papel, além do modo como pretende se organizar. O principal 

efeito do programa do CdR sobre o controle da subsidiariedade é o aumento de contatos e a 

dinamização do debate a vários níveis, quer em Bruxelas, quer ao nível local e regional em 

toda a UE. 

                                                 
219 O relatório formal poderá, no futuro, ser completado, no quadro de assuntos prioritários, por reuniões de 
acompanhamento, de forma a garantir uma análise adequada da eficácia da atividade consultiva formal do CR. 
220 R/CdR 62/2005. 
221 Idem. 
222 CdR 220/2004: projeto de parecer da Comissão de Assuntos Constitucionais e Governação Européia sobre “A 
aplicação e o controlo dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade”. 
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Atualmente, o principal impacto das novas prerrogativas do Comitê as Regiões sobre o 

respeito ao controle da subsidiariedade é visível nas agendas e conclusões de atores externos. 

A menção explícita do CdR no Protocolo relativo à subsidiariedade anexo à Constituição 

levou atores externos a reconhecer o papel reforçado desse órgão no controle da 

subsidiariedade, e a refletir sobre uma maior cooperação com o Comitê.  

Isto aplica-se particularmente às regiões com poderes legislativos e aos parlamentos 
regionais, a quem a Constituição não permite, ao contrário do que acontece com o 
CR, o acesso direto ao Tribunal de Justiça das Comunidades Européias (não 
obstante os Parlamentos regionais terem um acesso indireto ao TJCE, através dos 
respectivos Parlamentos e Governos nacionais). Neste contexto, a CALRE 
(Parlamentos regionais) e a REGLEG (regiões com poderes legislativos) 
manifestaram, nas respectivas declarações finais anuais, o seu desejo de cooperar 
estreitamente com o CR no controlo da subsidiariedade e de aumentar a troca de 
informações através de uma rede conjunta de controlo da subsidiariedade. O Plano 
de Ação CdR-CALRE prevê uma estreita cooperação neste domínio, incluindo um 
projeto de cooperação entre os 74 Parlamentos regionais com poderes legislativos e 
o CdR no quadro de um documento legislativo específico.223 
 

 Esse Relatório de Impacto Anual traz em si uma novidade. É a primeira vez que está 

se tratando das atividades dos grupos políticos e seu respectivo impacto224. Assim, de acordo 

com o presente documento, em 2004, o Grupo Político PPE (Partido Popular Europeu) focou 

as suas atenções na reforma dos Fundos Estruturais, na questão da segurança, e analisou 

assuntos constitucionais, como os trabalhos da Conferência Intergovernamental e o 

alargamento. Além disso, houve várias reuniões com o Parlamento, a fim de estreitar as 

relações com essa instituição, contribuindo para tornar o trabalho do CdR mais exposto e 

conseqüentemente mais reconhecido.225 

 O Partido dos Socialistas Europeus (PSE) dedicou-se aos temas prioritários do ano, 

como a política de coesão e o impacto do alargamento. Foram também intensificadas as suas 

relações com o Parlamento, por meio de uma melhor coordenação dos trabalhos, sobretudo a 

respeito de assuntos pertinentes à política regional e aos serviços públicos, tendo sido 

realizadas reuniões a respeito desses temas. 

  O Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa (ALDE) preparou-se 

antecipadamente para receber os membros dos dez novos Estados-Membros. Realizou 

                                                 
223 R/CdR 62/2005. 
224 O presente estudo contou com o acréscimo dos gráficos nos anos anteriores, resultado de uma análise de 
dados feitas separadamente dos Relatórios de Impacto Anual. 
225 O The REPPORTER, é o boletim do PPE publicado antes das reuniões plenárias. Consiste em um documento 
informativo destinado aos eurodeputados do PPE, aos comissários PPE, ao Partido PPE e aos membros PPE do 
CdR. O boletim dá visibilidade aos relatores PPE e respectivos pareceres e é uma fonte de informação sobre 
outros pareceres em curso coordenados por membros PPE e sobre as atividades do Comitê. Concretamente, 
contribui para a ação desse órgão no acompanhamento de pareceres adotados, para o reforço da comunicação e 
para a visibilidade do seu trabalho. Fonte: R/CdR 62/2005. 
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também atividades voltadas à importância do princípio da subsidiariedade na Constituição 

Européia. 

 Por fim, o Grupo AE (Aliança Européia), que manteve o debate focado no Tratado 

Constitucional da Europa e o futuro da EU. Para esse grupo, 2004 foi um, ano em que houve 

também estreitamento das relações com o Parlamento Europeu. 

2004 caracterizou-se por uma maior cooperação com o Parlamento Europeu, tendo-
se consolidado as relações no quadro de assuntos específicos, nomeadamente com a 
Aliança Livre Européia e com a União para a Europa das Nações. Muitos 
eurodeputados participaram na reunião de grupo de 29 de Setembro, realizada 
durante a reunião plenária simultânea à reunião plenária do PE. No seguimento 
destas atividades, os respectivos grupos de ambas as instituições convidam-se 
mútua e periodicamente para as respectivas reuniões e verifica-se uma maior 
conscientização dos eurodeputados quanto às atividades e pareceres do CR.226 
 

 O gráfico a seguir aponta o comportamento dos Partidos Políticos no que diz respeito à 

elaboração de pareceres no ano de 2004, onde se percebe que mais uma vez o PPE assume a 

liderança juntamente com o PSE.: 

 

Participação dos partidos políticos 3 

 
Gráfico 22 

 

O item final desse Relatório de Impacto Anual refere-se à comunicação e interação 

com o público. Em 2004, o CdR destacou alguns dos seus objetivos de estratégia de 

comunicação: reforço das relações interinstitucionais com a Comissão Européia para 

                                                 
226 R/CdR 62/2005. 
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organização de eventos; promoção de redes regionais e locais para comunicação com a 

imprensa; melhoria da sua visibilidade na sua nova pagina internet e novas produções 

audiovisuais; promoção da sua mensagem política e do seu trabalho consultivo. 

Verificou-se também nesse ano um maior número de grupos de visita ao Comitê das 

Regiões em relação ao ano passado (2003). A distribuição geográfica (em especial novos 

Estados-Membros, bem como países não europeus) e o perfil das visitas (funcionários, 

agentes de administrações públicas, representantes políticos, estudantes universitários) 

demonstram o interesse provocado pelo CdR e pelos assuntos de âmbito regional e local no 

processo de decisão comunitário. 

A presença do Comitê na internet foi outro tema aperfeiçoado, sendo, cada vez mais, 

um extraordinário meio de comunicação: de Janeiro a Julho de 2004, a sua página na internet 

foi acessada por uma média de 20.000 internautas individuais por mês. A nova página 

internet, desde Setembro de 2004, levou a um aumento considerável das consultas. Em 

Outubro, o número de consultas individuais subiu para 29.823. Este aumento reforça a 

internet como um excelente meio de comunicação a desenvolver ainda mais de forma a 

tornar-se uma verdadeira ferramenta de comunicação interativa com as partes interessadas na 

política subnacional e com o grande público. 
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Gráfico 23 
Fonte: Comitê das Regiões  
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 Finalmente, concluindo a análise das suas atividades no decorrer do ano de 2004, o 

Comitê das Regiões considera que houve desenvolvimento e amadurecimento em algumas 

esferas. Na sua principal função, ou seja, a consultiva, esse órgão reforçou as suas posições 

dentro do debate acerca dos assuntos que envolvem os interesses das unidades subnacionais, 

tais como a reforma dos Fundos Estruturais e o Projeto de Constituição Europeu. Somado a 

esse fator, houve também uma maior cooperação com as associações, permitindo a elaboração 

de pareceres fundamentais. 

Cabe referir uma maior coerência entre o trabalho consultivo e as outras atividades 
do CR (seminários, conferências, publicações, etc). Freqüentemente, atividades 
internas e externas contribuíram para a evolução da redação dos pareceres, bem 
como para promover a posição do CR. O êxito de eventos co-organizados com 
outros parceiros dependeu não só do nível político, mas também do grau de 
implantação dos co-organizadores numa rede de peritos, de forma a permitir a 
intervenção de oradores de alto nível. O Comitê das Regiões entrou numa nova fase 
em 2004, ano em que mudou de sede, com todas as oportunidades inerentes para o 
contato com o grande público e outras partes interessadas. Há um maior interesse 
por parte das outras instituições em utilizar o CR como um catalisador para os seus 
contactos e para a comunicação com as autoridades locais e regionais – uma 
comunicação bi-direccional que disponibilize informações específicas a grupos-
alvo concretos.227 
 

Esse foi um ano muito importante para o plano estratégico plurianual da União 

Européia, cuja aplicação exige uma organização mais literal do Comitê das Regiões, tendo em 

vista o programa de trabalho da Comissão Européia para os próximos anos. Avaliadas 

detalhadamente as prioridades políticas, o CdR deveria ser capaz de responder aos assuntos 

em causa igualmente num quadro plurianual. “Há atualmente mais oportunidades de realizar 

uma cooperação e coordenação estratégicas com outros atores regionais. Uma participação 

regular nos debates realizados ao nível nacional e regional aumentariam a visibilidade do CdR 

e a conscientização dos cidadãos”. 

Tratando do aspecto negativo do ano, o CdR afirmou que em algumas instâncias o 

impacto da sua atividade consultiva foi bem menor. “Em muitos domínios políticos ao nível 

interinstitucional, o CdR cumpre um papel de catalisador e de alavanca para as autoridades 

locais e regionais. No entanto, a sua administração ainda não consolidou uma reputação de 

centro de conhecimento especializado em matéria de assuntos regionais e locais, amplamente 

reconhecida por outras instituições”. Consciente desse fato, o Comitê declara que não é 

suficiente que se reivindique participação e influência na definição de políticas, na tomada de 

decisões e na aplicação dessas. É preciso que essas exigências estejam fundamentadas no 

quadro jurídico atual da União Européia, juntamente com a conscientização de conferir ao 

Comitê das Regiões e às autoridades regionais e locais maiores responsabilidades. Nesse 

                                                 
227 R/CdR 62/2005. 
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contexto, faz-se igualmente necessário reforçar o conhecimento especializado no processo de 

elaboração de pareceres, além de promover uma larga consulta no quadro do controle da 

subsidiariedade e do estudo de políticas. 

 Devido à enorme variedade de temas e o número limitado de funcionários e agentes, 

seria impossível o Comitê tratar de todos os assuntos de caráter regional e local. Dessa forma, 

cabe à União determinar quais os assuntos prioritários que exigem uma análise mais profunda 

a longo prazo, bem como igualmente garantir uma utilização sistemática do conhecimento 

especializado de atores externos. 

Dentre os assuntos cruciais para o desenvolvimento de um conhecimento aprofundado 

a longo prazo pelo Comitê destacam-se a governança, a cooperação transfronteiriça, a 

aplicação dos Fundos Estruturais e a política urbana. Dentro desse mesmo contexto, o CdR 

ainda afirma que a comunicação entre os seus membros e funcionários sobre a forma de 

influenciar os debates nas regiões é também insuficiente. 

 Da mesma forma que foi feita nos paríodos anteriores, seguem abaixo os gráficos e 

tabelas referentes a dados externos ao Relatório de Impacto Anual, a fim de estabelecer uma 

visão maior sobre a emissão dos pareceres no Comitê das Regiões, envolvendo o tipo de 

consulta, as comissões responsáveis, os partidos políticos e também a nacionalidade dos 

relatores.  

O gráfico e a tabela abaixo a referem-se à emissão dos pareceres no ano de 2004 com 

relação ao tipo de consulta: 

 

Tipo de Consulta x nº pareceres emitidos 7 

 
Gráfico 24 
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  N° Pareceres Percentual 
Facultativa 39 69,6 
Iniciativa 4 7,1 

Obrigatória  
13 23,2 

Total 56 100 
Tabela 13 

 

Verifica-se que o ano de 2004 não se apresenta bastante diferente dos anos anteriores 

(2000 – 2003) com relação ao tipo de consulta dos pareceres. O modo facultativo continua 

posicionado bem à frente dos demais, atingindo o percentual de 69,6%. Porém, houve nesse 

ano uma grande mudança nesse setor. A forma obrigatória acabou alcançando espaço maior 

do que a iniciativa, ficando com a margem de 23,2%, enquanto que esta última atinge a marca 

mísera de 7,1%. Esse resultado pode ter sido fruto do grande empenho do CdR na ampliação 

da sua participação nas atividades da União Européia, tornando mais estreita sua relação com 

as demais instituições. 

Seguem a seguir os percentuais das Comissões referentes à elaboração de pareceres 

durante o ano de 2004: 

Pareceres emitidos por Comissão 5 

 
Gráfico 25 
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n° 

pareceres 
Percentual 

CONST 2 3,6 
COTER 10 17,9 
DEVE 9 16,1 
ECOS 17 30,4 
EDUC 13 23,2 
RELEX  5 8,9 
Total 56 100 

        Tabela 14 

 

Neste ano de 2004 houve destaque no desempenho das comissões ECOS e EDUC, 

com 30,4% e 23,2% respectivamente. Ocupando posição mediana, ficaram a COTER, com 

17,9% e a DEVE, com 16,1%. E, por sua vez, nas ultimas posições, a RELEX (8,9%) e a 

CONST (3,6%). Note-se que diferentemente do tipo de consulta e dos partidos políticos, o 

posicionamento das comissões muda consideravelmente no decorrer dos anos. Isso significa 

dizer que a manifestação do Comitê das Regiões nos seus âmbitos de atuação muda 

constantemente. 

No que diz respeito à atuação dos partidos políticos nesse ano de 2004, percebe-se, 

mais uma vez, a grande atuação do PPE e PSE, situação que se manteve constante no decorrer 

nos anos analisados nessa presente pesquisa: 

 

Participação dos partidos políticos 4 

 
Gráfico 26 
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Para confirmar a constância da dominação do PPE e do PSE no decorrer do período de 

2000 a 2004, faz-se primordial a observância do gráfico abaixo: 

 

Partidos Políticos x Ano

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

2000 2001 2002 2003 2004

P
ar

tic
ip

aç
ão

 n
a 

el
ab

or
aç

ão
 d

os
 

pa
re

ce
re

s PSE

PPE

ELDR

AE

 
Gráfico 27 

 

A atuação desses dois partidos é consideravelmente maior que os demais, 

especialmente em 2003, onde a margem superou 80%. O ápice do PSE foi o ano 2000, onde 

alcançou mais de 50%, enquanto que a sua menor marca foi em 2003, com um pouco mais de 

30%. Por sua vez, o PPE teve sua liderança absoluta em 2003, mantendo-se praticamente na 

mesma média nos demais anos. 

Ainda nesse ano de 2004, também foi feito nessa pesquisa um levantamento acerca das 

nacionalidades dos relatores dos referidos pareceres emitidos pelo Comitê das Regiões. O 

resultado final está apresentado na tabela e gráfico que seguem abaixo: 
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Nacionalidade dos Relatores 3 

 
Gráfico 28 

 

 De acordo com o gráfico acima, permanecem na liderança o Reino Unido e a Itália, 

aparecendo nesse ano a Finlândia também como parte dessa massa líder. A tabela abaixo 

apresenta detalhadamente o número de pareceres emitidos e percentuais referentes à 

nacionalidade dos relatores: 

Relator N° 
Pareceres Percentual 

BE 1 1,9 
DE 6 11,1 

DK 4 7,4 
ES 3 5,6 

FI 9 16,7 
FR 5 9,3 

IE 2 3,7 
IT 8 14,8 

PT 1 1,9 
SE 4 7,4 

SI 1 1,9 
UK 9 16,7 

AT 1 1,9 

Total 54 100 
   Tabela 15 

 

A tabela abaixo demonstra os valores correspondentes à evolução do tipo de consulta 

utilizada para elaboração dos pareceres pelo Comitê das Regiões no período de 2002 a 2004. 
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Tal situação demonstrada no gráfico que segue a mesma tabela revela que não houve 

modificações consideráveis no que se refere ao tipo de consulta no decorrer do período de 

tempo de 2002 a 2003, ou seja, o patamar das consultas facultativas, de iniciativa e 

obrigatórias permaneceu praticamente o mesmo, como ocorreu anteriormente em 2000 e 

2001. A semelhança das duas curvas pode comprovar o que acaba de ser dito. Já com relação 

a 2004, o resultado não foi o mesmo, diferindo um pouco no tipo de consulta por iniciativa. 

 

Ano 
      

2002 2003 2004 
Total 

Nº 33 33 39 105 
Facultativa  

% 
31,40% 31,40% 37,10% 100,00% 

Nº 10 12 4 26 
Iniciativa 

% 
38,50% 46,20% 15,40% 100,00% 

Nº 11 14 13 38 

TIPO 

Obrigatória  
% 

28,90% 36,80% 34,20% 100,00% 

Nº 54 59 56 169 
Total 

% 
32,00% 34,90% 33,10% 100,00% 

Tabela 16 

 
Gráfico 29 
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 Tomando como palco de análise não apenas esse intervalo de tempo (2002-2004), mas 

todo o período estudado no presente trabalho, elaborando um comparativo do comportamento 

do tipo de consulta dos pareceres do Comitê das Regiões, tem-se como resultado os seguintes 

gráficos: 
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    Gráfico 30 

 

 

Tipo de Consulta x Ano 
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  2000 2001 2002 2003 2004 

Facultativa 37 36 33 33 39 

Iniciativa 27 28 10 12 4 

Obrigatória 11 12 11 14 13  
       Gráfico 31 

O tipo de consulta facultativa esteve sempre em maior proporção que os demais, 

apresentando estabilidade no decorrer dos cinco anos. Por sua vez, os tipos obrigatória e por 

iniciativa, tiveram considerável decréscimo a partir de 2002, ficando esse último tipo com 
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pouca aparição em 2004. Além disso, pode-se perceber também que a quantidade de pareceres 

emitidos teve uma queda após 2002, sendo 2000 e 2001 responsáveis pelo maior número de 

emissão de pareceres pelo Comitê das Regiões. O gráfico abaixo demonstra o que acaba de 

ser dito: 
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    Gráfico 32 

 Assim, no ano 2000 e 2001 houve uma média de 75228 pareceres emitidos, enquanto 

que a média para os anos seguintes foi de 55 pareceres. Esse fator deve ser levado em 

consideração, uma vez que foi nesse ultimo período que o Comitê das Regiões apresentou 

maiores preocupações em participar mais ativamente no processo de integração europeu, a 

fim de contribuir na concretização das bases democráticas desse bloco regional. Isso significa 

dizer que apesar de estar a cada ano trabalhando acirradamente para obter um posicionamento 

mais ativo na União Européia, o Comitê das Regiões ainda continua sofrendo com as suas 

limitações. 

  

 

                                                 
228 Deve ser considerada também nesses dados a exclusão daqueles que não tinham informações suficientes para 
elaboração dos elementos estatísticos. Foram considerados como “missings” na presente pesquisa. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

 

Na era atual marcada pelo processo de globalização, a noção original de Estado acaba 

sendo modificada, tanto pelo fator território, como também pelos fatores povo e soberania. 

Este momento histórico está visualmente marcado por um distanciamento cada vez maior 

entre os cidadãos e as instâncias decisórias que lhes afetam inteiramente a vida. Existe um 

processo efetivamente acelerado de perda da identidade nacional em decorrência do avanço 

tecnológico e dos acordos internacionais. Em conseqüência disso, a formação de blocos 

econômicos e/ou políticos, acarreta em uma interação maior entre povos, ocasionando uma 

integração não somente econômica, mas política, cultural e ideológica. 

Essa tendência à formação de blocos, da qual a Europa é o caso mais evidente, 

demonstra o surgimento de novas formas de políticas que ultrapassam o Estado nacional, 

resultando em um distanciamento quase que inevitável entre o cidadão e o Poder. De maneira 

geral, os cidadãos europeus estão ainda muito distantes das instituições da UE. A governança 

européia apresenta-se hoje com a inexistência de uma cooperação transparente, democrática e 

eficaz entre os diferentes escalões de governo. 

Isso significa dizer que apesar de a União Européia estar posicionada como referência 

primordial de sucesso no processo de integração regional, o seu funcionamento também 

apresenta fracassos. Para que possa atingir os seus verdadeiros objetivos, esta organização 

precisa ser dotada de medidas que beneficiem os seus Estados-membros não só no aspecto 

econômico e político, mas também, e principalmente, no social. A noção de déficit 

democrático está associada não apenas ao processo inicial da integração européia, mas 

decorre também da sua própria estrutura institucional, à medida que a sua formação carece de 

participação mais efetiva dos cidadãos dos Estados-membros. 

 Um dos pontos que se tentou esclarecer nesta pesquisa foi que analisando a estrutura e 

o funcionamento da União Européia fica claro perceber que os seus acertos na ordem 

econômica são significativamente maiores do que na prática democrática. A participação dos 

cidadãos no processo decisório ainda encontra-se bastante defasada, e muitas vezes essa 

situação complica-se pelo fato de que, apesar de estarem previstas medidas de controle 

democrático, a sua efetiva aplicação não é executada. 
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Através da presente análise foi possível constatar que por não haver na União Européia 

um processo de accountability na sua forma clássica, a relação de representação entre cidadão 

e governo da UE acaba se tornando deficiente no que se refere ao exercício da democracia, 

uma vez que a sociedade civil européia acaba tendo a defesa dos seus direitos limitada. 

Assim, uma forma de se desenvolver esse processo de accountability seria o real 

desenvolvimento da governança européia. 

No que diz respeito à legitimidade democrática da União, o órgão enfatizado nesse 

trabalho, foi o Comitê das Regiões. Estando sempre previsto nos Tratados de formação da 

União Européia, até mesmo no Projeto de Constituição, fica certo que o CdR possui uma 

importante função dentro da UE, sendo fundamental que seus pressupostos sejam 

verdadeiramente colocados em prática. Esse órgão é um dos responsáveis pelos interesses da 

sociedade civil, atuando diretamente nas unidades regionais e locais, além de ser guardião do 

princípio da subsidiariedade. De acordo com o Memorando sobre a participação do cdr no 

debate sobre o futuro da UE, o Comitê das Regiões corresponde ao fórum da União Européia 

em que, independentemente de todas as diferenças na organização territorial nacional, as 

regiões e os municípios de todos os Estados-Membros colaboram para formação do processo 

de integração europeu. 

Funcionando como o porta-voz das unidades subnacionais, o Comitê das Regiões deve 

obrigatoriamente ser consultado quando são feitas novas propostas dentro dos seus domínios 

de responsabilidade, podendo ainda ser consultado pelas instituições responsáveis quando se 

tratar de questões que vão além desses domínios. É o que se chama de consulta facultativa. 

Além disso, pode ainda o CdR emitir pareceres de iniciativa própria, em uma tentativa de 

atuar como sujeito ativo em algum assunto da agenda da instituição. 

Apesar de ter o seu papel “assegurado” nos principais tratados formadores da União 

Européia, o grande problema do Comitê das Regiões reside no fato de que dentro das suas 

funções as competências não são claramente divididas, o que permite que a definição de quem 

é o detentor da responsabilidade de deliberar acerca do assunto posto em questão seja 

indicada pelas instituições superiores, e não por meio do princípio da subsidiariedade. Essa 

falta de clareza acaba sendo uma ferramenta utilizada pelas instituições majoritárias, para 

definir as responsabilidades de acordo com o que lhes é conveniente. 

No seu memorando1 a respeito da participação do Comitê das Regiões no debate sobre 

o futuro da União, esse órgão atenta para o fato de que, de acordo com o princípio da 

                                                 
1 CdR 325/2001 
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subsidiariedade, em todas as matérias destituídas de competências exclusivas, o nível 

comunitário deverá conceder a prioridade de ação aos outros níveis de governança, isto é, aos 

Estados-Membros e, conseqüentemente, às respectivas regiões e municípios. No entanto, 

segundo a experiência das regiões e dos municípios no terreno, o Comitê reclama que o 

princípio da subsidiariedade não tem sido suficientemente aplicado, não sendo assim 

respeitado. Nesse contexto, a opinião do CdR é a de que faz-se igualmente necessário reforçar 

o conhecimento especializado no processo de elaboração de pareceres, além de promover uma 

larga consulta no quadro do controle da subsidiariedade e do estudo de políticas.  

Somado a esse problema, apenas foi conferida ao CdR a função consultiva, reduzindo 

a sua ação basicamente ao que se refere ao fornecimento de informações para a Comissão, o 

Conselho e o Parlamento, para que estes possam tomar decisões a respeito dessas áreas, ou 

seja, não possuindo esse órgão poder decisório. Assim, sua função consultiva tornou-se o 

mais grave empecilho para exercer suas atividades e realizar suas metas planejadas dentro do 

processo de unificação. Afora isso, as instituições majoritárias aproveitam-se desse fato e vão 

permitindo que o CdR realize as funções pretendidas, sempre atribuído-lhe caráter 

democrático, vinculando-o à defesa dos interesses dos cidadãos, mas, dentro do sistema 

normativo europeu, não acrescentam à sua função o caráter decisório. É preciso uma 

cooperação mais estreita com a Comissão, o Conselho, o Parlamento e as presidências da UE 

a fim de que possa o Comitê influenciar na decisão final. 

No decorrer da presente pesquisa foi sendo possível perceber a importância do Comitê 

das Regiões dentro do processo de integração européia. Apesar de ser citado, na maioria das 

situações, como um órgão secundário, apenas de caráter consultivo, ao ter ciência das suas 

atitudes acerca da defesa dos interesses das unidades locais e regionais, fica claro notar que 

esse órgão nunca se conformou com a competência que lhe fora atribuída nos Tratados 

europeus, e vem tentando fazer a diferença para conseguir se concretizar dentro da estrutura 

da UE. Essa tentativa de se firmar cada vez mais dentro da União Européia ficou clara nos 

Relatórios de impacto estudados nesse trabalho. A cada ano o CdR tentava participar mais 

ativamente nos projetos europeus, aproximando-se das atividades junto à Comissão, a fim de 

obter um alargamento das suas funções dentro da instituição, sempre preocupando-se com os 

princípios democráticos. 

Dentro do período estudado nessa obra, 2000 a 2004, ficou evidente que o Comitê das 

Regiões, no exercício da sua função de emissão de pareceres, não foi consultado .de forma 

satisfatória no que se refere ao tipo de consulta obrigatória. Esse fator pode ser comprovado 

nos gráficos quantitativos referentes aos respectivos anos, onde o número de consultas 
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facultativas constantemente posicionou-se à frente dos outros tipos de consulta, a saber, 

obrigatório e iniciativa. Foi possível observar também que o número de pareceres emitidos 

teve uma queda após 2002, sendo 2000 e 2001 responsáveis pelo maior número de emissão de 

pareceres por esse órgão, o que relata uma maior participação CdR no passado. Esse acaba 

sendo um resultado contraditório, pois esse órgão veio a cada ano tentando agir de forma mais 

ativa no processo de integração europeu. 

 Dessa forma, atuando como um verdadeiro defensor da democracia dentro do bloco, o 

Comitê foi ao longo dos anos utilizando-se dos pressupostos que lhe foram atribuídos, para 

exercer a sua função democrática de porta-voz das unidades subnacionais. Entretanto, essa 

não foi e não está sendo uma tarefa fácil, já que os seus limites são tão explícitos, e os 

resultados dos seus esforços nem sempre satisfatórios.  

Ao fazer uma reflexão acerca do futuro democrático da União Européia e o papel do 

Comitê das Regiões, a pergunta que se quer fazer é a seguinte: sendo atualmente a maior 

preocupação na Europa a questão da integração social e a formação democrática, já que a 

política e a economia já estão em fase mais avançada, então, porque não atribuir ao CdR, 

dentro dessa circunstância, uma competência mais significativa? Oportunidades não faltaram, 

já que ao longo de todos esses anos vários Tratados foram ratificados dentro da UE, incluindo 

principalmente o recente Projeto Constitucional. O Comitê participou ativamente da 

Convenção Européia, que foi a fase de preparação do referido Projeto de Constituição, mas 

mesmo assim não houve considerável progresso em relação ao seu papel dentro da União. 

Ao comparar o CdR com o Parlamento Europeu, tem-se que esse é formado por 

representantes eleitos do Estados-Membros, enquanto que aquele, por membros das unidades 

locais que exercem função pública nas regiões. Ou seja, são pessoas inseridas no cotidiano 

das unidades subnacionais européias, que têm ciência dos interesses e das necessidades dos 

cidadãos comuns. O Comitê possui o papel primordial de inserir a sociedade civil dentro da 

União Européia. É por meio das informações fornecidas por esse órgão que as instituições 

majoritárias da União irão direcionar o rumo do processo à formação de um sistema de 

integração único, pleno. Então porque ainda não lhe foi conferido um caráter decisório? 

A contribuição dos poderes regionais e locais para o funcionamento democrático da 

União Européia não é suficientemente tida em conta, de acordo com as afirmações 

encontradas em diversos documentos publicados2, e, em conformidade com o princípio da 

subsidiariedade, a igualdade entre os vários níveis de poder local, regional, nacional e europeu 

                                                 
2 Um exemplo disso está no documento R/CdR 106/2002 emitido pelo Comitê das Regiões.  
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tem por obrigação ser garantida. Dessa forma, é fundamental que se pense em uma 

reformulação do funcionamento comunitário e o aparecimento de novas formas de 

governança, para que a Europa possa sobreviver às suas próximas fases, em especial, ao 

alargamento. Ou seja, para que a UE prospere nas suas novas etapas, são necessárias respostas 

urgentes e eficazes, além de um trabalho ativo de comunicação dirigido aos cidadãos. É 

primordial que o CdR trabalhe dentro desse campo, possuindo meios para intensificar os seus 

esforços em direção aos novos Estados-Membros. 

De acordo com STUART (2002), é visível a disputa do CdR por maior relevância no 

processo decisório, e da sua constituição em outro poder legislativo formado pelas autoridades 

locais, eleitas diretamente pela população. O que se percebe é que, por conta de seu caráter 

consultivo, não há uma influência real das regiões no processo decisório da União. O Comitê 

das Regiões, depois de anos de implementação e atuação, ainda é visto como instituição 

embrionária que ensaia o início da “participação das regiões” na UE. 

  Diante do que foi exposto, o que se pretendeu esclarecer nesse trabalho foi o fato de 

que o Comitê das Regiões pode ser uma tentativa de se estabelecer dentro da União Européia 

um espaço para participação política dos atores marginalizados do processo de integração, 

diretamente representados pelas unidades subnacionais. Isto é, o CdR tem a função de 

desenvolver valorosa atividade no sentido promover uma visão diferente de construção 

européia, mais atenta às expectativas de democratização dos processos. Porém, apesar da sua 

tarefa em agir conforme os princípios democráticos assegurados nos Tratados, a sua 

competência ainda é bastante restrita. Não deve o Comitê das Regiões ser visto como um tipo 

de organização não governamental dentro da União Européia, mas como o porta-voz das 

unidades subnacionais, conforme sempre previsto nos Tratados europeus, contribuindo para 

inserção dos interesses populacionais dentro do processo de integração na Europa. 
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  O Comité das Regiões, 
 
aprovou por unanimidade o seguinte documento na 45ª reunião plenária de 3 e 4 de Julho de 2002 
(sessão de 4 de Julho). 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
1.1  Na reunião do Conselho Europeu realizada em Laeken, em 14 e 15 de Dezembro de 
2001, os chefes de Estado e de governo decidiram convidar o Comité das Regiões, em resposta aos 
reiterados pedidos formulados nesse sentido, a participar na Convenção sobre o Futuro da Europa. 
 
1.2  O Comité das Regiões procurou, desde o primeiro momento, e procurará, no futuro, 
ter uma participação activa e construtiva nos debates da Convenção. Consciente da transcendente 
importância da reflexão a que estamos a assistir, que deverá traduzir-se numa refundação da União 
Europeia, e ciente da sua condição de veículo de expressão dos municípios e regiões ante a 
Convenção, o CR deu início a um amplo processo de reflexão para apresentar à Convenção Europeia 
propostas rigorosas e estruturadas sobre as diversas questões que estarão em exame. 
 
1.3  Neste sentido, o documento que agora se apresenta quer manifestar a todos os 
membros da Convenção, de forma sucinta e seguindo a evolução dos debates, as principais 
expectativas do Comité das Regiões em relação ao futuro da União Europeia. Naturalmente, este 
contributo não exclui posteriores tomadas de posição do CR sobre os diversos temas que venham a ser 
debatidos, nem o ulterior desenvolvimento da reflexão, que, de forma sintética, se expõe nestas 
páginas. 
 
2. AS EXPECTATIVAS DO COMITÉ EM RELAÇÃO AO FUTURO  DA UNIÃO  
 
2.1  O Comité das Regiões pretende que o processo de reforma da União Europeia 
contribua para uma maior aproximação entre as instituições europeias e os cidadãos e para uma maior 
adesão dos cidadãos ao projecto europeu1. O CR espera, como resultado deste processo, que se 
garanta aos europeus compatibilidade total entre uma pertença forte à União Europeia e a conservação 
das identidades nacionais e das diversidades regionais e locais. Para tal compatibilidade aponta o 
Preâmbulo da Carta dos Direitos fundamentais da União Europeia, quando declara que a União 
contribui para a preservação e o desenvolvimento dos valores comuns no respeito da diversidade das 
culturas e das tradições dos povos da Europa, bem como da identidade nacional dos Estados-Membros 
e da organização dos respectivos poderes políticos aos níveis nacional, regional e local.  
 
 
2.2  O CR realça ainda que a legitimidade democrática não se alcança através de uma 
mera alteração das estruturas e dos procedimentos, mas é mais uma questão de cultura política e de 
                                                      
1

  Vejam-se o relatório do CR sobre a proximidade (CdR 436/2002 fin) e a Declaração final do CR ""Novas formas de governação 
na europa:Rumo a mais democracia e proximidade" (CdR 379/2000 fin). 
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atitude. Apenas quando as pessoas sentirem que dominam o processo de integração europeia, poderá a 
UE ser encarada como tendo legitimidade democrática. A UE deve ser o resultado da integração de 
pessoas e não apenas da integração de instituições. 
 
2.3  Neste contexto, o CR acolhe favoravelmente a criação da Convenção como um novo 
método mais democrático para a preparação de uma alteração ao Tratado. O CR insta com a 
Conferência Intergovernamental de 2004 para que siga as propostas da Convenção. 
 
2.4  Para atingir estes objectivos, o Comité é favorável a uma abordagem de natureza 
constitucional tendente a reforçar a Comunidade através de valores que unam os cidadãos europeus, 
os valores durante os últimos cinquenta anos. O que deverá ser feito, entre outras coisas, através de 
incorporação da Carta dos Direitos Fundamentais no novo quadro constitucional da União. O projecto 
da Europa de amanhã deve, em suma, dar corpo à cidadania europeia. Para o efeito, a inserção da 
Carta dos Direitos Fundamentais no futuro texto constitucional dotando-a de força jurídica vinculante 
constituirá uma contribuição fundamental: a Carta vai permitir que cada cidadão nacional de um 
Estado-Membro da UE identifique a sua cidadania europeia específica como portadora de novos 
direitos e como expressão de pertença a esta nova colectividade que é a União Europeia. 
 
2.5  Além disso, deveria reforçar-se a aplicação do princípio da subsidariedade, garante da 
base democrática das Instituições da União e da concretização da cidadania europeia. O novo quadro 
constitucional da União Europeia deve igualmente integrar a Carta Europeia da Autonomia Local, 
adoptada pelo Conselho da Europa, e inspirar-se nos princípios contidos no projecto de Carta 
Europeia da Autonomia Regional, também do Conselho da Europa.  
 
2.6  É, porém, necessária uma simplificação do funcionamento da União. Assim, o 
processo de reforma em curso deve fazer com que seja claramente definida a personalidade jurídica da 
União Europeia e simplificada a sua estrutura, que assenta presentemente em três pilares, estrutura 
que pressupõe uma heterogeneidade jurídica prejudicial à sua capacidade de acção.  
 
2.7  O objectivo de uma maior aproximação da União Europeia aos cidadãos requer, 
inelutavelmente, que se reforce a participação nos procedimentos de decisão dos níveis de governação 
imediatamente mais próximos desses mesmos cidadãos (as autarquias locais e as regiões). O CR não 
pode deixar de reivindicar legitimidade e capacidade para funcionar como veículo de tal participação, 
pois é o único fórum em que se reúnem as pessoas colectivas territoriais de todos os 
Estados-Membros.  
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2.8  O CR reafirma a sua legitimidade exclusiva como interlocutor institucional do poder 
local e regional no quadro da União Europeia e rejeita toda e qualquer tentativa de o ultrapassar com 
estruturas diferentes que não representem a totalidade dos entes territoriais. Com o fim de reforçar a 
sua capacidade de contacto com os cidadãos e de reacção, o Comité pôs em prática medidas de 
cooperação com as associações europeias representativas do poder local e regional, cujo contributo 
para o debate europeu tem por muito positivo. Esta cooperação complementa o diálogo directo destas 
associações com as instituições comunitárias. As modalidades deste diálogo são actualmente objecto 
de preparação no quadro das reformas da governação.  
 
2.9  O CR está consciente, todavia, de que não poderá ser um meio plenamente eficaz de 
participação do poder local e regional na construção europeia se continuar confinado ao seu actual 
estatuto de órgão auxiliar e consultivo. Portanto, há que reclamar à Convenção Europeia o reforço do 
seu papel institucional e das suas funções. 
 
 
3. MISSÕES E COMPETÊNCIAS 
 
3.1  Os debates da Convenção centraram-se, até agora, em grande medida, no problema da 
delimitação de competências na União Europeia. O objectivo da Convenção é, com efeito,  modificar 
as missões da UE para responder aos desafios do alargamento e da mundialização e reduzir o défice 
democrático da União; para tal, é necessário que o cidadão saiba quem é responsável por quê na 
Europa e o que a Europa faz por ele, o que facilitará o controlo democrático. Sobre esta matéria se 
pronunciou, justamente, o primeiro contributo escrito do CR, mais concretamente o parecer sobre o 
"Projecto de relatório do Parlamento Europeu sobre a delimitação das competências entre a União 
Europeia e os Estados-Membros"2. 
 
3.2  As discussões realizadas na Convenção reflectiram, até agora, uma posição 
maioritária contrária ao estabelecimento de listas taxativas de competências, semelhantes ao sistema 
utilizado para a distribuição interna de competências nos Estados compostos. O CR concorda com 
esta perspectiva e entende que a União há-de ter todas as competências necessárias para a consecução 
dos seus objectivos e os instrumentos mais adequados para desempenhar as suas missões.  
 
3.3  O Comité das Regiões defende, contudo, que, para garantir a proximidade dos 
cidadãos, é necessária maior transparência e responsabilidade no futuro relativamente aos domínios da 
competência da UE. Importa que os cidadãos possam reconhecer quais as instâncias políticas 
europeias competentes em determinadas áreas. É uma condição indispensável para assegurar a 
necessária aceitação da integração e do alargamento pelos cidadãos e melhorar substancialmente a 
legitimidade democrática da União. O CR aprova o relatório apresentado anualmente pela Comissão 

                                                      
2

  CdR 466/2001. 
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Europeia, no qual se examina a repartição das missões na União Europeia na óptica do princípio da 
subsidiariedade.  
 
3.4  O CR considera, assim, que é precisa uma delimitação de atribuições mais 
transparente na União. A adesão dos cidadãos à União só se pode obter se a construção europeia se 
continuar a realizar dentro de um quadro de transparência no que respeita às competências e às 
responsabilidades; está, porém, convencido de que a democracia europeia só poderá funcionar de 
forma adequada se o novo quadro jurídico da União e os processos decisórios forem mais 
transparentes para os cidadãos e mais fáceis de aplicar. Convém, pois, determinar claramente onde se 
situa a responsabilidade política e onde se exerce o controlo democrático3. Neste sentido, portanto, o 
CR subscreve com o Parlamento Europeu4 a distinção entre competências próprias ou exclusivas, 
compartilhadas e complementares da União, sendo a maioria delas compartilhadas, o que exige a 
articulação de mecanismos de corresponsabilidade. 
 
3.5  Para o Comité, qualquer reflexão sobre uma melhor definição e repartição das 
competências deve basear-se no princípio da subsidiariedade, mas também nos princípios de 
proporcionalidade e proximidade. Assim, em virtude do princípio da subsidiariedade, o nível europeu 
deve dar prioridade de acção aos outros níveis, aos Estados-Membros e respectivos entes regionais e 
locais, nos domínios que não são da sua competência exclusiva5.  
 
3.6  Outros princípios gerais definidos pelo Comité em relação com a delimitação de 
competências são os seguintes6: 
 
 
– solicita que os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, tal como estão formulados 

nos Tratados, sejam completados por forma a garantir o respeito das competências das regiões e 
das autarquias locais; 

 
– sublinha a importância do princípio da proporcionalidade, no qual se baseia a mecânica das 

competências partilhadas;  
 

                                                      
3

  Ver parecer do CR sobre a Proximidade (CdR 436/2000 fin). 

4
  Resolução do PE sobre a delimitação das competências entre a União Europeia e os Estados-Membros (2001/2024(INI)) 

5
  Resolução do CR de 14.11.2001 sobre "A preparação do Conselho Europeu de Laeken e a continuação do desenvolvimento da 

União Europeia no quadro da próxima Conferência Intergovernamental de 2004" (CdR 104/2001 fin) e parecer do CR de 
13.3.2002 sobre "O projecto de relatório do Parlamento Europeu sobre a delimitação das competências entre a União Europeia e 
os Estados-Membros" (CdR 466/2001 fin). 

6
  Parecer do CR sobre "O projecto de relatório do Parlamento Europeu sobre a delimitação das competências entre a União 

Europeia e os Estados-Membros" (CdR 466/2001 fin). 
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– recorda que devem ser respeitados os princípios aplicáveis em matéria de delimitação das 
responsabilidades e das competências entre o Estado e as pessoas colectivas territoriais regionais 
e locais nos vários Estados-Membros. 

 
3.7  Em relação com a questão da manutenção do artigo 308º do TCE com a sua redacção 
actual, o CR defendeu que a União Europeia deve ter a possibilidade de continuar a reagir com 
flexibilidade aos desafios cada vez mais importantes7 e faz votos, tal como a maioria dos membros da 
Convenção, por que seja preservada a dinâmica da integração, o que implica que deve ser garantida 
uma possibilidade de evolução futura na definição das missões da União e na repartição das suas 
competências. 
 
3.8  O Comité das Regiões lembra que os seus trabalhos puseram em evidência, por um 
lado, a participação efectiva do poder regional e local na aplicação de um grande número de políticas 
da União e, por outro lado, a influência decisiva que o poder regional e local tem no seu êxito. Por 
isso, o Comité das Regiões deseja que se reconheça o papel das colectividades territoriais locais e 
regionais na aplicação das políticas da União e que estas sejam consultadas nos domínios que 
correspondam às competências de que usufruem como consequência da organização do respectivo 
Estado. 
 
3.9  As regiões e as entidades locais consideram importante o conceito de parceria entre 
elas e as Instituições da UE, em particular a Comissão Europeia, pelo que solicitam que a Comissão 
Europeia introduza um procedimento de consulta precoce na fase que antecede a elaboração de novas 
políticas que tenham repercussões para as entidades regionais e locais ou afectem as suas 
competências. 
 
3.10  No que se refere à distribuição de competências, o CR considera que se devem 
reforçar os objectivos políticos constantes do artigo 2º do Tratado da União Europeia. Subscreve a 
posição da linha maioritária que se foi esboçando nos debates da Convenção e expressa nos 
contributos que lhe foram remetidos: 
 
– a instauração de uma verdadeira política externa e de segurança comum, nomeadamente pela 

atribuição de competências exclusivas neste domínio, conferindo-lhe um papel mais importante 
na cena internacional; 

 
– a realização de um espaço de liberdade, segurança e justiça para os cidadãos europeus, sendo a 

Carta dos Direitos Fundamentais o instrumento básico de garantia dos direitos. A política 
comunitária relativa à imigração e ao direito de asilo deverá ser uma política verdadeiramente 
integrada, que tenha simultaneamente em conta o respeito dos direitos humanos, a preservação 
da coesão social da União e a preocupação com o desenvolvimento dos países donde são 
oriundas as populações imigradas. 

                                                      
7

  Parecer do CR de 13.03.2002 sobre "O projecto de relatório do Parlamento Europeu sobre a delimitação das competências entre a 
União Europeia e os Estados-Membros" (CdR 466/2001 fin). 
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– a consolidação do modelo social e económico europeu, em que a coesão social e territorial, o 

elevado nível de protecção social e a qualidade de vida, longe de serem incompatíveis com o 
progresso económico, são a condição de competitividade de cada território. 

 
– uma política de desenvolvimento sustentável no contexto de uma melhor coordenação das 

políticas ambiental, social e económica. 
 
3.11  O Comité das Regiões deseja, por outro lado, que a coesão económica, social e 
territorial seja reconhecida claramente como uma das missões prioritárias da União Europeia. Para 
consolidar a coerência das disposições do quadro jurídico da União, deseja que a coesão territorial 
figure entre os princípios fundamentais do Tratado, em pé de igualdade com a coesão económica e 
social. Com efeito, o alargamento da União aumentará naturalmente a sua heterogeneidade e 
acentuará as disparidades entre as regiões, o que exige um maior esforço para atingir os objectivos de 
integração política e económica definidos na União Europeia. Além das ajudas financeiras concedidas 
no âmbito desta política, a União deve ocupar-se dos efeitos da actual heterogeneidade de sistemas 
fiscais. O reforço da solidariedade e o desenvolvimento da prosperidade comum constituem as bases 
do nosso projecto europeu. No futuro, necessitaremos sempre de uma política estrutural viável que 
reforce a integração europeia e o sentido de coesão na União. Neste contexto, é indispensável que o 
futuro Tratado reconheça um estatuto aos serviços de interesse geral que desempenham um papel 
fundamental para o reforço da coesão social e territorial numa União alargada, a protecção dos 
direitos fundamentais da pessoa e a realização do modelo social e económico europeu. 
 
3.12  No que se refere ao controlo da delimitação de competências, convém recordar que o 
CR tem vindo a reclamar desde o início que os Tratados lhe confiem expressamente a função de velar 
pela observância do princípio da subsidiariedade. Com efeito, parece justificado que, sendo o 
princípio da subsidiariedade um princípio básico do funcionamento da Comunidade nos termos do 
artigo 5º do Tratado – pelo qual as decisões devem ser tomadas, tanto quanto possível, pelo nível 
inferior de governo -, a instituição que representa as instâncias de governo mais próximas dos 
cidadãos tenha um papel específico na vigilância da observância de tal princípio.  
 
3.13  Neste contexto, o CR pronuncia-se a favor de uma sistematização mais precisa dos 
instrumentos normativos da União Europeia, que compreenda o estabelecimento de uma hierarquia 
normativa. A utilização de normas-quadro e directivas como instrumentos jurídicos mais adequados 
deverá prevalecer sobre instrumentos jurídicos mais detalhados, reservados para quando estritamente 
necessário para a consecução do objectivo. 
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4. MAIS DEMOCRACIA, TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA NA UNIÃO EUROPEIA 
 
4.1  Para o CR, única expressão institucional das autarquias locais e regionais na União 
Europeia, reforçar a legitimidade democrática da União exige em absoluto, como assinalado 
anteriormente, que se aumente a participação do poder local e regional nos processos de decisão, 
assim como a sua participação na preparação e aplicação das políticas europeias, o que também 
implica o reforço da posição institucional e das funções do próprio CR, como via para tornar efectiva 
essa participação. O CR acolhe favoravelmente as propostas da Comissão referentes ao maior 
envolvimento das autarquias locais e regionais. Contudo, o CR salienta que esta participação deve ser 
feita a dois níveis. Por um lado, deve haver uma consulta sistemática na fase pré-legislativa e, por 
outro lado, há que reforçar o papel desempenhado na fase da decisão política. Tanto o CR como as 
associações europeias de governo local e regional têm responsabilidades específicas nas respectivas 
fases do processo. O CR sublinha a sua responsabilidade no processo decisório político, devido à sua 
identidade como instituição política. 
 
4.2  Neste sentido, o CR deve apresentar à Convenção Europeia as seguintes pretensões 
irrenunciáveis, que devem constituir o principal objectivo da nossa estratégia: 
 
1. Reconhecimento do estatuto de instituição. 
 
2. Legitimação activa perante o Tribunal de Justiça, pelo menos para defesa das suas 

prerrogativas e do princípio da subsidiariedade8. 
 
3. Fortalecimento das funções do Comité. 
 
4.3  Relativamente a esta última questão, o CR tem reiterado a sua vontade de se ver 
investido de funções que excedam as meramente consultivas9 actualmente assumidas. Para o efeito, 
devia o Comité ter direito de veto suspensivo em casos de consulta obrigatória. O CR pretende, por 
outro lado, assistir ao processo de co-decisão entre o Conselho, o PE e a Comissão para os 10 
domínios de consulta obrigatória previstos no Tratado. 
 
4.4  Relativamente às funções consultivas, o seu fortalecimento poderia beneficiar com as 
seguintes alterações: 
 
– A ausência de consulta prévia do CR ou a adopção de um instrumento legislativo nos seus 

domínios de consulta sem que haja sido emitido parecer do Comité deveriam ser 
acompanhadas de um mecanismo que permitisse traduzir na prática a consequência jurídica 
de tal omissão. O CR deveria, em especial, dispor de legitimidade activa na defesa das suas 

                                                      
8

  CdR 104/2001, ponto 6.4. 

9
  V. por exemplo CdR 104/2001, ponto 6.3. 
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prerrogativas, o que o habilitaria a requerer perante o Tribunal de Justiça a nulidade dos actos 
comunitários adoptados sem consulta prévia do Comité. 

 
– O CR solicita o reforço desta função consultiva, vinculando as instituições à obrigação de 

justificar o não seguimento dado ao parecer do Comité. Esta  obrigação deve abranger todas 
as matérias de consulta prévia. 

 
– Convém, por fim, propor o alargamento da lista de temas abrangidos pela consulta prévia do 

Comité, até a estender a todas as matérias em que as autarquias locais e as regiões têm 
competência, como, por exemplo, a agricultura ou a investigação e desenvolvimento 
tecnológico. 

 
4.5  No que se refere às suas restantes funções, o Comité das Regiões entende que, como 
representante das entidades eleitas mais próximas dos cidadãos, deverá dispor: 
 
– da faculdade de interpelar por escrito e oralmente a Comissão Europeia10. 
 
– de funções de co-decisão num conjunto determinado e pertinente de domínios, tendo em atenção 

o objectivo estabelecido pela Declaração de Laeken sobre a simplificação dos procedimentos de 
adopção de decisões, mas que inclua, em qualquer caso, os programas de fomento da cooperação 
transfronteiriça (especialmente iniciativas comunitárias como Interreg). 

 
   
  Bruxelas, 4 de Julho de 2002 
 

O Presidente 
do 

Comité das Regiões 
 
 
 
 

Albert BORE 

O Secretário-Geral 
do  

Comité das Regiões 
 
 
 
 

Vincenzo FALCONE 
 
 
 

                                                      
10

  CdR 104/2001, ponto 6.6. 



DI CdR 81/2001 rev. 2  FR-al/if/mfc …/… 

COMISSÃO EUROPEIA COMITÉ  DAS REGIÕES

Declaração conjunta do Presidente da Comissão Europeia 
e do Presidente do Comité das Regiões 

 
  A Comissão Europeia e o Comité das Regiões partilham a vontade de intensificar a 
sua cooperação através do protocolo anexo, cujas modalidades de aplicação substituem as previstas na 
Comunicação da Comissão de 18 de Abril de 1995 sobre as relações com o Comité das Regiões. 
 
  Esta forma de cooperação reforçada insere-se no contexto das competências 
respectivas da Comissão Europeia e do Comité das Regiões consideradas à luz dos trabalhos da 
Conferência Intergovernamental concluída em Nice, em 10 de Dezembro de 2000. Tem igualmente 
em conta as orientações estabelecidas na "Declaração sobre o futuro da União" anexa ao Tratado de 
Nice. 
 
  A Comissão considera que o Comité das Regiões, órgão consultivo constituído por 
representantes das pessoas colectivas territoriais regionais e locais, titulares de um mandato eleitoral 
ou politicamente responsáveis perante uma assembleia eleita, pode, em virtude da sua composição 
diversificada, dar um contributo importante para a elaboração da legislação comunitária e ser um 
vector apropriado de informação e um meio de sensibilização que reflicta as aspirações e as 
expectativas das pessoas colectivas territoriais regionais e locais face às instituições europeias. Assim, 
o protocolo anexo tem por objectivo melhorar o processo de consulta do Comité das Regiões e 
favorecer a sua participação no debate político comunitário, bem como em matéria de política de 
informação e de comunicação. 
 
  A Comissão Europeia e o Comité das Regiões entendem que o protocolo  anexo 
contribui de modo concreto para a aplicação das propostas de reforma  da governação europeia 
constantes do recente Livro Branco da Comissão. Nele a Comissão compromete-se a cooperar com o 
Comité e com os seus membros na sua qualidade de actores regionais e locais, para que se possam 
constituir intermediários privilegiados entre as instituições da União e as pessoas colectivas 
territoriais. 
 
  O Presidente da Comissão e o Presidente do Comité das Regiões decidem, pois, pelo 
protocolo anexo à presente declaração, aprofundar as modalidades da sua cooperação, a fim de melhor 
servirem os interesses gerais da União. 

 
Romano PRODI 

Presidente 
da 

Comissão Europeia 

 
J. CHABERT 

Presidente 
do 

Comité das Regiões 
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ANEXO 
 

Protocolo sobre a cooperação entre a Comissão 
Europeia e o Comité das Regiões 

 
I. Função consultiva do Comité das Regiões 
 
1.  Em função do programa de trabalho anual da Comissão Europeia, o Comissário 
responsável pelas  relações com o Comité das Regiões transmite-lhe uma lista que identifica as 
propostas de consulta obrigatória e de consulta facultativa. Essa lista inclui igualmente os documentos 
de natureza não legislativa sobre os quais a Comissão Europeia tenciona solicitar que o Comité das 
Regiões se pronuncie. 
 
2.  A consulta facultativa baseia-se, pelo menos, num dos critérios seguintes: 
 
− a matéria tratada insere-se no âmbito de competências regulamentares ou de execução atribuídas a 

pessoas colectivas territoriais descentralizadas, quer sejam regionais, locais ou intermédias; 
 
− a regulamentação comunitária prevista ou as medidas nacionais a adoptar para a sua aplicação são 

susceptíveis de afectar directamente o funcionamento da administração regional ou local; 
  
− a acção comunitária em questão é susceptível de ter repercussões na coesão económica e social na 

acepção do artigo 159º do Tratado. 
 
3.  A Comissão Europeia incentiva a elaboração de documentos estratégicos do Comité 
das Regiões em que é feito o ponto da situação das matérias que a Comissão considera importantes. 
Estes "relatórios de prospectiva" aprofundam a análise dos problemas existentes em domínios 
relativamente aos quais o Comité das Regiões dispõe de meios de informação apropriados no terreno. 
São oficialmente apresentados à Comissão Europeia após a sua adopção em reunião plenária. 
 
  Neste mesmo espírito, a Comissão Europeia pode solicitar ao Comité das Regiões que 
elabore pareceres de prospectiva em domínios de grande importância, para cujo tratamento considera 
que o Comité das Regiões possui as competências, a capacidade e o saber pericial requeridos. Essas 
consultas ser-lhe-ão notificadas pelo Presidente da Comissão Europeia ou por um  membro do Colégio 
de Comissários. 
 
4.  A Comissão Europeia e o Comité das Regiões reconhecem a importância do 
acompanhamento dos pareceres do Comité. Para que o Comité possa elaborar periodicamente os 
relatórios de impacto dos seus trabalhos, a Comissão Europeia dá, duas vezes por ano, respostas 
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circunstanciadas, expondo as razões por que foram ou não tomadas em consideração as observações 
constantes do parecer. Em particular, a Comissão integra nas suas propostas alteradas as sugestões que 
aceitou. 
 
5.  Para facilitar o exercício da função consultiva, a Comissão Europeia esforça-se por 
transmitir ao Comité das Regiões, com a máxima brevidade, os documentos e as informações de que 
este poderá precisar. 
 
6.  No intuito de aumentar o impacto dos pareceres que emite, o Comité das Regiões 
esforça-se por evidenciar melhor as alterações pontuais que pretende introduzir nas propostas 
legislativas através da aprovação de alterações específicas aos textos da Comissão Europeia. 
 
7.  O Comité das Regiões transmite, no mais curto prazo, ao Secretariado-Geral da 
Comissão os pontos das actas das comissões e das reuniões plenárias cujo conteúdo se reveste de 
interesse específico para a Comissão Europeia. 
 
8.  Os funcionários da Comissão Europeia encarregados dos dossiers que o Comité das 
Regiões examina participam, na medida do possível, nas reuniões para que são convidados, de modo a 
apresentarem as propostas da Comissão Europeia e a tomarem conhecimento das posições adoptadas 
pelos membros do Comité das Regiões. 
 
9.  Uma vez por ano é realizada, por iniciativa do Secretariado-Geral da Comissão 
Europeia e em coordenação com o Secretariado do Comité das Regiões, uma reunião de trabalho 
destinada a passar em revista os projectos da Comissão Europeia a médio prazo, os quais podem 
beneficiar grandemente do contributo do Comité. Os representantes dos gabinetes dos Comissários em 
causa podem participar nessas reuniões. 
 
II. Participação do CR no debate político 
 
10.  No início do ano, o Presidente da Comissão Europeia ou o Comissário responsável 
pelas relações com o Comité das Regiões apresenta à assembleia plenária do CR as linhas gerais do 
programa de trabalho anual da Comissão. O Comité das Regiões esforça-se por ter em conta as 
prioridades e datas fixadas pela Comissão na organização dos seus próprios trabalhos. 
 
11.  Os membros da Comissão Europeia são convidados pelo Presidente do Comité das 
Regiões a participar nos trabalhos deste órgão, nomeadamente no quadro das reuniões plenárias, bem 
como no âmbito das actividades extraordinárias organizadas de comum acordo. Os membros do 
Comité das Regiões, por seu turno, podem ser convidados a participar nos eventos de interesse comum 
organizados pela Comissão Europeia aos diversos níveis territoriais. Para tanto, o Comité das Regiões 
é informado do calendário de tais eventos. 
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12.  Uma vez por ano é organizado, por iniciativa da Comissão Europeia, um encontro 
entre o Presidente do Comité das Regiões e o Presidente da Comissão Europeia, ou um comissário por 
ele delegado, a fim de se examinarem as respectivas prioridades e os assuntos de interesse comum e se 
proceder a uma avaliação da aplicação do presente protocolo de cooperação. 
 
13.  A Comissão Europeia e o Comité das Regiões acordam em aprofundar a sua 
colaboração com o objectivo de aumentar a sinergia das acções levadas a cabo pelos respectivos 
serviços, nomeadamente no âmbito da cooperação inter-regional e transeuropeia e da aplicação dos 
programas europeus que decorrem da política de coesão. 
 
III. Política de informação e de comunicação no âmbito da proximidade 
 
14.  Dadas as estreitas relações existentes entre os membros do Comité das Regiões e os 
cidadãos das respectivas circunscrições territoriais, o Comité das Regiões incentiva as iniciativas das 
autoridades locais e regionais em matéria de informação e de divulgação da acção comunitária, 
inclusivamente através da organização, eventualmente em colaboração com a Comissão, de 
seminários, audições e conferências em domínios de especial importância. 
 
15.  Os serviços de informação da Comissão Europeia estão empenhados em valorizar o 
papel do Comité das Regiões. 
 
16.   Entre outras formas pontuais de apoio, a Comissão Europeia esforçar-se-á por reservar 
um lugar apropriado ao Comité das Regiões nas brochuras informativas da Comissão sobre as 
instituições europeias. 
 
  A Comissão convida os seus gabinetes de representação: 
 
− a difundirem as publicações fornecidas pelo Comité das Regiões;  
− a nomearem uma pessoa de contacto para acompanhar as actividades do Comité das Regiões; 
− a associarem-se, na medida do possível, às iniciativas do Comité das Regiões nos diferentes países. 
 
  O CR, por seu lado, esforça-se por valorizar todos os projectos regionais ou locais de 
iniciativa comunitária através do seu gabinete de informação "Informação Regiões". 
 

 
 
 

 
 



2. PROTOCOLO RELATIVO À APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SUBSIDIARIEDADE E DA
PROPORCIONALIDADE

AS ALTAS PARTES CONTRATANTES,

DESEJANDO assegurar que as decisões sejam tomadas tão próximo quanto possível dos cidadãos da União,

DETERMINADAS a fixar as condições de aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade
consagrados no artigo I‑11.o da Constituição, bem como a instituir um sistema de controlo da aplicação dos referidos
princípios,

ACORDARAM nas disposições seguintes, que vêm anexas ao Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa:

Artigo 1.o

Cada instituição assegura continuamente a observância dos princípios da subsidiariedade e da
proporcionalidade definidos no artigo I‑11.o da Constituição.

Artigo 2.o

Antes de propor um acto legislativo europeu, a Comissão procede a amplas consultas. Tais consultas
devem, se for caso disso, ter em conta a dimensão regional e local das acções consideradas. Em caso
de urgência excepcional, a Comissão não procederá a estas consultas, fundamentando a sua decisão
na proposta que apresentar.

Artigo 3.o

Para efeitos do presente Protocolo, entende‑se por «projecto de acto legislativo europeu» as propostas
da Comissão, as iniciativas de um grupo de Estados‑Membros, as iniciativas do Parlamento Europeu,
os pedidos do Tribunal de Justiça, as recomendações do Banco Central Europeu e os pedidos do
Banco Europeu de Investimento, que tenham em vista a adopção de um acto legislativo europeu.

Artigo 4.o

A Comissão envia os seus projectos de actos legislativos europeus e os seus projectos alterados aos
Parlamentos nacionais, ao mesmo tempo que ao legislador da União.

O Parlamento Europeu envia os seus projectos de actos legislativos europeus e os seus projectos
alterados aos Parlamentos nacionais.

O Conselho envia os projectos de actos legislativos europeus emanados de um grupo de
Estados‑Membros, do Tribunal de Justiça, do Banco Central Europeu ou do Banco Europeu de
Investimento, bem como os projectos alterados, aos Parlamentos nacionais.

Logo que sejam aprovadas, as resoluções legislativas do Parlamento Europeu e as posições do
Conselho serão enviadas por estas instituições aos Parlamentos nacionais.
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Artigo 5.o

Os projectos de actos legislativos europeus são fundamentados relativamente aos princípios da
subsidiariedade e da proporcionalidade. Todos os projectos de actos legislativos europeus devem
incluir uma ficha com elementos circunstanciados que permitam apreciar a observância dos
princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. A mesma ficha deve conter elementos que
permitam avaliar o impacto financeiro do projecto, bem como, no caso das leis‑quadro europeias, as
respectivas implicações para a regulamentação a aplicar pelos Estados‑Membros, incluindo, nos casos
pertinentes, a legislação regional. As razões que permitam concluir que determinado objectivo da
União pode ser melhor alcançado ao nível desta serão corroboradas por indicadores qualitativos e,
sempre que possível, quantitativos. Os projectos de actos legislativos europeus têm em conta a
necessidade de assegurar que qualquer encargo, de natureza financeira ou administrativa, que
incumba à União, aos Governos nacionais, às autoridades regionais ou locais, aos agentes
económicos e aos cidadãos, seja o menos elevado possível e seja proporcional ao objectivo a realizar.

Artigo 6.o

Qualquer Parlamento nacional ou qualquer das câmaras de um desses Parlamentos pode, no prazo de
seis semanas a contar da data de envio de um projecto de acto legislativo europeu, dirigir aos
Presidentes do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão um parecer fundamentado em que
exponha as razões pelas quais considera que o projecto em questão não obedece ao princípio da
subsidiariedade. Cabe a cada um dos Parlamentos nacionais ou a cada uma das câmaras de um
Parlamento nacional consultar, nos casos pertinentes, os Parlamentos regionais com competências
legislativas.

Se o projecto de acto legislativo europeu emanar de um grupo de Estados‑Membros, o Presidente do
Conselho enviará o parecer aos Governos desses Estados‑Membros.

Se o projecto de acto legislativo europeu emanar do Tribunal de Justiça, do Banco Central Europeu ou
do Banco Europeu de Investimento, o Presidente do Conselho enviará o parecer à instituição ou
órgão em questão.

Artigo 7.o

O Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão, bem como, eventualmente, o grupo de
Estados‑Membros, o Tribunal de Justiça, o Banco Central Europeu ou o Banco Europeu de
Investimento, se deles emanar o projecto de acto legislativo, têm em conta os pareceres
fundamentados emitidos pelos Parlamentos nacionais ou por uma câmara de um desses Parlamentos.

Cada Parlamento nacional dispõe de dois votos, repartidos em função do sistema parlamentar
nacional. Nos sistemas parlamentares nacionais bicamarais, cada uma das câmaras dispõe de um
voto.

No caso de os pareceres fundamentados sobre a inobservância do princípio da subsidiariedade num
projecto de acto legislativo europeu representarem, pelo menos, um terço do total dos votos
atribuídos aos Parlamentos nacionais nos termos do segundo parágrafo, o projecto deve ser
reanalisado. Este limiar é de um quarto quando se tratar de um projecto de acto legislativo europeu
apresentado com base no artigo III‑264.o da Constituição, relativo ao espaço de liberdade, segurança
e justiça.
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Depois dessa reanálise, a Comissão, ou, eventualmente, o grupo de Estados‑Membros, o Parlamento
Europeu, o Tribunal de Justiça, o Banco Central Europeu ou o Banco Europeu de Investimento, se
deles emanar o projecto de acto legislativo europeu, pode decidir manter o projecto, alterá‑lo ou
retirá‑lo. Esta decisão deve ser fundamentada.

Artigo 8.o

O Tribunal de Justiça da União Europeia é competente para conhecer dos recursos com fundamento
em violação, por um acto legislativo europeu, do princípio da subsidiariedade, interpostos nos
termos do artigo III‑365.o da Constituição por um Estado‑Membro, ou por ele transmitidos, em
conformidade com o seu ordenamento jurídico interno, em nome do seu Parlamento nacional ou de
uma câmara desse Parlamento.

Nos termos do mesmo artigo, o Comité das Regiões pode igualmente interpor recursos desta
natureza relativamente aos actos legislativos europeus para cuja adopção a Constituição determine
que seja consultado.

Artigo 9.o

A Comissão apresenta anualmente ao Conselho Europeu, ao Parlamento Europeu, ao Conselho e aos
Parlamentos nacionais um relatório sobre a aplicação do artigo I‑11.o da Constituição. Este relatório
anual é igualmente enviado ao Comité das Regiões e ao Comité Económico e Social.
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