XI Conferência dos Presidentes das Assembleias Legislativas Regionais
Europeias (CALRE)
Assembleia Plenária
Berlim, 22 e 23 de Outubro de 2007

Declaração sobre “Federalismo Fiscal”
As Senhoras e os Senhores Presidentes que participaram na XI Conferência das
Assembleias Legislativas Regionais Europeias (CALRE), que decorreu nos dias 22 e 23
de Outubro, em Berlim,
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale
Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens
Parlement de la Communauté Française de Belgique
Vlaams Parlement
Parlement Wallon
Landtag von Baden-Württemberg
Bayerischer Landtag
Abgeordnetenhaus von Berlin
Landtag Brandenburg
Hamburgische Bürgerschaft
Landtag Mecklenburg-Vorpommern
Landtag Nordrhein-Westfalen
Landtag Rheinland-Pfalz
Sächsischer Landtag
Schleswig-Holsteinischer Landtag
Thüringer Landtag
Parlamento de Andalucia
Cortes de Aragón
Junta General des Principado de Asturias
Parlament de les Illes Balears
Parlamento de Canarias
Parlamento de Cantabria
Parlament de Catalunya
Eusko Legebiltzarra – Parlamento Vasco
Parlamento de Galicia
Assemblea de Madrid
Asamblea Regional de Murcia
Parlamento de Navarra
Corts Valencianes
Consiglio Regionale della Basilicata
Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano

Consiglio Regionale della Emilia Romagna
Consiglio Regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Consiglio Regionale della Regione Lazio
Consiglio Regionale della Liguria
Consiglio Regionale della Lombardia
Consiglio Regionale delle Marche
Consiglio Regionale della Sardegna
Consiglio Regionale della Toscana
Consiglio della Provincia autonoma di Trento
Consiglio Regionale de Trentino-Alto Adige / Regionalrat der Autonomen Region
Trentino-Südtirol
Consiglio Regionale del Veneto
Burgenländischer Landtag
Kärntner Landtag
Oberösterreichischer Landtag
Salzburger Landtag
Steiermärkischer Landtag
Tiroler Landtag
Northern Ireland Assembly
The Scottish Parliament aprovam unanimemente a seguinte declaração:
As Senhoras e os Senhores Presidentes são da opinião que os Parlamentos regionais
com poder legislativo contribuem, de forma significativa, para democracia e para a
proximidade ao cidadão, a todos os níveis institucionais da União Europeia. O
federalismo fiscal, cujo objectivo é uma autonomia financeira das Regiões, completa as
competências legislativas e administrativas destas.
O fomento da autonomia financeira das Regiões com poder legislativo leva a uma maior
liberdade de gestão, responsabilidade e iniciativa próprias, sendo necessário
salvaguardar a solidariedade financeira nos respectivos Estados membros. Para tal, é
necessário dispor de uma dotação e de fontes financeiras adequadas. Devido à maior
proximidade entre tomadores de decisões e cidadãos que daí resulta, os cidadãos têm
mais capacidade para fiscalizar melhor a relação entre os custos e os benefícios da
política pública em amplas áreas da actuação pública.
As Senhoras e os Senhores Presidentes salientam que a participação parlamentar na
definição dos respectivos orçamentos regionais, o que já é uma realidade em numerosas
regiões, é indispensável face ao princípio democrático.
Reforçam o seu ponto de vista de que a União Europeia deveria considerar com maior
intensidade as estruturas federais, regionais e descentralizadas que caracterizam, hoje
em dia, muitos dos Estados membros.

Segundo a opinião das Senhoras e dos Senhores Presidentes, é de especial interesse para
os parlamentos regionais um intercâmbio de experiências relativamente aos seguintes
aspectos do federalismo fiscal:
•

A introdução e ampliação das possibilidades de autonomia relativa às receitas e
às despesas das Regiões;

•

A introdução e o desenvolvimento de uma compensação financeira solidária e
transparente nos países membros a favor das Regiões com menor poder
financeiro;

•

A coordenação e o controlo financeiro pelo Parlamento regional, incluindo os
instrumentos para limitar o endividamento.

As Senhoras e os Senhores Presidentes acordam em aprofundar mais estes aspectos,
num grupo de trabalho da CALRE.

*****
Anotação em acta: Niederösterreich e Vorarlberg declararam que não podiam apoiar a
declaração.
Açores, Castilla-La Mancha, Madeira, Wales e Wien abstiveram-se.

