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1. Considera que a proposta de repartição de fundos entre os novos e os antigos Estados-
Membros se adequa, nas circunstâncias actuais, à prossecução dos objectivos da política 
de coesão no âmbito do recente alargamento? Considera que, do ponto de vista da 
programação da política de coesão, seria mais vantajoso dispor de perspectivas financeiras 
com uma duração de 5 ou mesmo de 7 anos? 

 
2. Pensa que os níveis de financiamento propostos no projecto de perspectivas financeiras 

para o período de 2007-2013 serão suficientes para cumprir o objectivo de elevar as 
regiões desfavorecidas a um nível que lhes permita competir eficazmente com as demais 
regiões? Que garantias pode conceder aos representantes destas regiões abrangidas pelo 
Objectivo 1 de que o nível de financiamento será suficiente para satisfazer os 
compromissos, na acepção dos Tratados, do objectivo "Convergência"? 

 
3. Qual é a sua opinião sobre a exigência recentemente formulada pelos principais 

contribuintes líquidos com vista à redução do seu nível de participação no orçamento 
comunitário para o limite de 1%, argumentando que a maioria das despesas relativas à 
coesão deveria centrar-se nos novos Estados-Membros? Não considera que esta 
abordagem poderá criar uma linha de demarcação infeliz entre os novos Estados-Membros 
e os países beneficiários de apoio transitório? 

 
4. Considera que o apoio transitório (phasing-out) temporário destinado às regiões sujeitas 

ao efeito estatístico está dotado de dotações financeiras adequadas? Pode assegurar que os 
benefícios obtidos com o incentivo económico destas zonas e os subsequentes aumentos 
no emprego sustentável e na concorrência não serão comprometidos com o efeito 
estatístico, desta forma anulando as vantagens obtidas até agora e alienando as populações 
locais? 

  
5. A estratégia adoptada pela Comissão e descrita na sua comunicação intitulada "Uma 

parceria reforçada para as regiões ultraperiféricas" assenta na interacção entre as políticas 
regional, da agricultura, das pescas e dos transportes. Uma vez que as diferentes políticas 
têm prioridades distintas, quais são os meios de que dispõe o futuro comissário para 
assegurar uma coordenação eficaz, elemento indispensável para o êxito desta estratégia? 
Considera correcta a proposta que visa autorizar a possibilidade de elevar a 85% a taxa de 
co-financiamento das regiões ultraperiféricas, sem tomar em consideração o seu PIB 
actual? 

 
6. Na sua resolução sobre o Terceiro Relatório sobre a Coesão, aprovada em 22 de Abril de 

2004, o Parlamento Europeu sublinhou o princípio de solidariedade, que deve nortear o 
desenvolvimento das regiões que sofrem de desvantagens geográficas particulares, e pediu 
a adopção de medidas específicas para as mesmas. Poderia o/a comissário/a informar esta 
comissão sobre o seguimento que tenciona dar ao pedido do Parlamento? Poderia o/a 
comissário/a informar esta comissão se tenciona propor, no quadro da revisão da política 
comunitária em matéria de concorrência, um reforço do financiamento comunitário para 
estas regiões? 

 
7. Como poderá assegurar que o princípio de adicionalidade seja respeitado? Em especial, 

que medidas pode a Comissão tomar para assegurar que os Estados-Membros não 
reduzam a sua participação financeira em função do montante atribuído a um projecto pela 
Comissão? Em que medida estará disposto/a a introduzir e a incentivar os 
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Estados-Membros a aceitarem um sistema verificável baseado numa declaração de 
fiabilidade emitida pelas autoridades nacionais, e assim assegurar que os 
Estados-Membros assumem responsabilidade pela execução dos Fundos Estruturais e que 
a Comissão poderá centrar a sua atenção no controlo dos sistemas, evitando, 
consequentemente, uma duplicação de esforços relativamente aos controlos diários, a 
nível nacional, da execução do programa? 

 
8. Considera que o nível de financiamento proposto para a cooperação territorial comunitária 

será suficiente atendendo ao baixo nível de desenvolvimento e à grande quantidade de 
regiões existentes no interior e no exterior das novas fronteiras da União? Pensa que o 
novo instrumento de vizinhança permitirá uma melhor articulação entre a política de 
coesão e a política externa da União? Tenciona insistir na manutenção da lógica 
INTERREG para a concretização deste instrumento? 

 
9. Como tenciona melhorar e simplificar o procedimento normativo relativo à execução dos 

Fundos Estruturais e como pensa tornar mais clara e transparente a repartição de 
competências e de responsabilidades entre as instâncias afectadas, nomeadamente a 
Comissão, os Estados-Membros, as regiões e as autoridades de gestão? Considera que o 
objectivo de simplificação abrangente de normas e procedimentos pode ser concretizado 
no respeito pelos princípios da programação, da parceria, da adicionalidade e da 
concertação? De acordo com documentos disponíveis, está em vista a abolição do 
complemento de programação: ao invés disso, não poderá este tornar-se uma ferramenta 
real da inovação na administração? 

 
10. Na sua qualidade de comissário/a responsável pelo desenvolvimento regional, concorda 

que é inaceitável disponibilizar fundos comunitários para a construção de edifícios ou de 
infra-estruturas que não disponham de acessos para pessoas com deficiência? Por 
conseguinte, estará disposto/a a exigir a inclusão, nos novos regulamentos, de condições 
obrigatórias relativas aos acessos, para efeito da atribuição dos Fundos Estruturais? 

 
11. O domínio do "desenvolvimento rural" foi retirado da alçada e do nome da Comissão da 

Agricultura e do Desenvolvimento Rural do PE. Terá sido incluído no âmbito de 
competências da DG Regio, por conseguinte, Comissão do Desenvolvimento Regional? 
Em caso afirmativo, como se propõe gerir este domínio de extrema importância? 

 
12. Os Programas de Iniciativa Comunitária URBAN, LEADER e EQUAL proporcionam 

uma oportunidade única de inovar e de abrir caminho a novas soluções para os desafios do 
desenvolvimento na cooperação comunitária. Caso cessem no próximo período de 
programação, a sua missão será cumprida? Em caso afirmativo, de que modo? Tenciona 
disponibilizar meios suficientes para intensificar os esforços da União de revitalizar os 
programas de política regional urbana? Não seria igualmente necessário colocar a tónica 
em programas de formação e de emprego e direccionar prioritariamente a iniciativa 
comunitária para as cidades que registam taxas de desemprego mais elevadas? Tencionará 
a nova Comissão/DG REGIO apoiar programas visados? 

 
13. Que instrumentos proporia para reforçar a execução das regras de parceria? Como é 

possível garantir que a Comissão controla e supervisiona a execução correcta das regras 
de parceria em programas operacionais, em todas as etapas de execução e nos comités de 
acompanhamento, e como poderá a Comissão adquirir autoridade para encetar medidas, 
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caso a parceria seja incorrectamente executada? Tomará medidas no sentido de reforçar o 
princípio da parceria e da participação no financiamento regional, de modo a que a 
sociedade civil e as ONG no domínio do ambiente sejam plenamente integradas nos 
processos de tomada de decisões? Por último, considera que a inclusão de parceiros 
sociais e de representantes, através de mecanismos adequados, na programação, na 
execução e no acompanhamento de iniciativas pode ser executada, na prática, atendendo à 
experiência positiva já adquirida pela Comissão e alguns Estados-Membros (por exemplo, 
Itália e Espanha) no tocante ao pacto territorial para o emprego? 

 
14. Apoiará o reforço do princípio da sustentabilidade ambiental em todas as operações no 

domínio dos Fundos Regionais? Como poderemos assegurar que a UE não financiará 
projectos que não observem a legislação ambiental? Como tenciona integrar o processo de 
avaliação estratégica do impacte na programação da assistência estrutural? 

 
15. É a favor da manutenção da reserva de desempenho a atribuir pela administração de cada 

Estado-Membro aquando da revisão de médio prazo ou preconiza a sua reforma, a fim de 
dispor de uma reserva europeia de desempenho controlada pela Comissão Europeia, por 
forma a assegurar um ponto de vista europeu nos programas com os melhores resultados? 
Considera que os critérios propostos devem ser considerados uma base adequada e 
comparativa para atribuição da reserva? Proporia avaliar o desempenho não só em termos 
financeiros, mas também em termos da qualidade dos projectos? 
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