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1. Em paralelo à apresentação dos objectivos e dos instrumentos financeiros descritos nas 
suas duas comunicações gerais de 10 de Fevereiro e de 14 de Julho de 2004, 
respectivamente, a Comissão adoptou dois conjuntos de propostas legislativas com o fim 
de assegurar a continuidade da legislação comunitária. São esperadas outras propostas 
antes do fim do ano e no início de 2005.  

2. A maioria dos programas comunitários expira em 2006. Assim, pela primeira vez, a 
legislação da UE está estreitamente ligada ao quadro financeiro no que respeita ao seu 
calendário e ao seu conteúdo. A finalidade da comissão temporária criada pelo Parlamento 
consiste em assegurar a coerência entre as suas prioridades políticas e a sua posição sobre 
as próximas Perspectivas Financeiras.  

3. Consideramos que, com base no mandato da comissão temporária, o objectivo deve ser 
gerar um consenso que identifique as prioridades políticas do PE e o apoio financeiro 
relativo a atribuir a cada sector. Julgamos que uma abordagem ascendente pode facilitar a 
discussão.  

4. A fim de facilitar este trabalho, consideramos útil apresentar um apoio duplo através de 
um conjunto de documentos de trabalho tratando, por um lado, das questões horizontais 
(estrutura das PF, flexibilidade, rácio entre autorizações e pagamentos, agências e 
despesas administrativas, etc.) e, por outro, fazendo uma análise profunda de cada rubrica 
segundo critérios comuns. Os critérios propostos para esta análise poderiam ser os 
seguintes:  

- Análise da legislação actual (até 2006) segundo as novas rubricas  

- Identificação dos programas que continuam, que cessam, que são fundidos  

- Novas propostas a partir de 2007  

- Identificação das prioridades positivas e negativas em cada rubrica, sub-rubrica  

- Demonstração da subsidiariedade, proporcionalidade, eficiência e valor acrescentado da 
acção comunitária  

- Problemas específicos por rubrica  

- Margem eventual (e flexibilidade) por rubrica  

- Simplificação dos instrumentos financeiros  

5. Note-se que este programa de trabalho deve ser executado tanto quanto possível tendo em 
consideração os debates nas comissões especializadas e sem prejuízo do seu parecer à 
comissão temporária.  

6. O relator sublinha o seu desejo de manter contactos estreitos com as comissões 
especializadas com vista a formar uma posição consensual do Parlamento Europeu 
relativamente às Perspectivas Financeiras 2007-2013. O denominado "pacote Prodi" 
consiste em cerca de 50 propostas legislativas com repercussões orçamentais, e importa 
encontrar uma abordagem coerente entre os aspectos legislativos e orçamentais. No que 
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respeita às propostas legislativas, parte das quais já transmitida ao Parlamento Europeu, os 
calendários quer da comissão temporária quer das comissões especializadas devem ser 
coordenados. As comissões especializadas podem certamente começar a examinar as 
propostas legislativas ligadas a este pacote paralelamente aos trabalhos da comissão 
temporária. No entanto, a fim de manter a coerência com a posição a tomar pelo PE com 
base no relatório da comissão temporária, o relator insiste em que não deve ser adoptada 
nenhuma referência aos montantes financeiros pelo Parlamento antes do relatório da 
comissão temporária.  

7. Poder-se-iam considerar as seguintes formas de cooperação com as comissões 
especializadas:  

 
• Enviar uma carta aos presidentes das comissões especializadas informando do 

procedimento e do calendário provável e convidando estas comissões a emitirem um 
parecer à comissão temporária até Janeiro de 2005;  

• Convidar o presidente e os relatores de parecer das comissões especializadas sempre que a 
comissão temporária vá discutir uma questão no âmbito da sua competência;  

• Solicitar que o relator da comissão temporária seja convidado para as reuniões das 
comissões especializadas quando na respectiva ordem do dia figura um ponto relacionado 
com as Perspectivas Financeiras;  

• Realizar reuniões bilaterais entre o relator e os relatores de parecer das comissões 
especializadas;  

• Informar, através do seu presidente, a Conferência dos Presidentes das Comissões acerca 
dos trabalhos em curso, bem como a Conferência dos Presidentes.  

8. O relator solicita à comissão a sua concordância:  

• Com as propostas relativas ao sistema dos documentos de trabalho;  

• Com o objectivo de apresentar um relatório em sessão plenária em Abril de 2005, 
admitindo que o Conselho respeite o seu calendário, a fim de fixar a posição do PE antes 
do Conselho Europeu de Junho de 2005 na Presidência luxemburguesa;  

• Em solicitar às comissões especializadas que apresentem os seus pareceres à comissão 
temporária até Janeiro de 2005;  

• Em solicitar às comissões especializadas que concentrem os seus pareceres no mandato da 
comissão temporária;  

• Em apresentar uma pergunta oral nos termos do artigo 108º do Regimento ao Conselho e a 
Comissão com vista a um debate na sessão plenária de Dezembro I ou Dezembro II.  
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