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1. Równolegle do prezentacji celów i instrumentów finansowych opisanych w swoich dwóch 
głównych komunikatach z dnia 10. i 14. lutego 2004, Komisja przyjęła dwa zestawy 
propozycji ustawodawczych aby zapewnić kontynuację ustawodawstwa Wspólnoty. 
Innych propozycji oczekuje się do końca bieżącego roku i na początku roku 2005.  

 
2. Większość programów Wspólnoty kończy się w roku 2006. Jak dotąd po raz pierwszy 

prawodawstwo UE jest ściśle związane z ramami finansowymi pod względem 
koordynacji i treści. Zapewnienie spójności pomiędzy priorytetami politycznymi 
Wspólnoty a jej stanowiskiem wobec następnej perspektywy finansowej jest celem 
utworzonej przez Parlament komisji tymczasowej. 

 
3. Sprawozdawca uważa, że – biorąc pod uwagę mandat komisji tymczasowej – celem 

powinno być zbudowanie konsensusu określającego polityczne priorytety PE i stosowne 
wsparcie finansowe, jakiego należy udzielić każdemu sektorowi. Sprawozdawca sądzi, że 
podejście typu „bottom-up” ułatwiłoby dyskusję. 

 
4. W celu ułatwienia tej pracy, zdaniem sprawozdawcy, korzystne byłoby zaprezentowanie 

wsparcia dwojakiego rodzaju poprzez zestaw dokumentów roboczych. Zajmowałyby się 
one z jednej strony zagadnieniami horyzontalnymi (struktura perspektywy Finansowej, 
elastyczność, stosunek między zobowiązaniami a płatnościami, wydatki agencji  i wydatki 
administracyjne, itd.), a z drugiej strony dogłębną analizą każdego rozdziału zgodnie z 
powszechnymi standardami. Można zaproponować następujące kryteria do analizy: 

 
- analiza bieżącego ustawodawstwa (do roku 2006) na podstawie nowych pozycji  
 
- ustalenie programów, które mają być kontynuowane, przerwane lub połączone 
 
- nowe propozycje począwszy od roku 2007 
 
- określenie pozytywnych i negatywnych priorytetów na podstawie każdego rozdziału i 

podrozdziału 
 

- wykazanie pomocniczości, proporcjonalności, wydajności i wartości dodanej działań 
europejskich  

 
- problemy specyficzne dla poszczególnych pozycji 
  
- możliwa rozpiętość środków finansowych (i elastyczność) na pozycji 
 
- uproszczenie instrumentów finansowych  
 

5. Sprawozdawca wskazuje, że taki program roboczy powinien być realizowany z 
uwzględnieniem, tak dalece jak to tylko możliwe, debaty w komisjach specjalistycznych, 
ale nie szkodząc ich opiniami komisji tymczasowej.  

 
6. Sprawozdawca podkreśla, że chciałby utrzymywać bliski kontakt z komisjami 

specjalistycznymi w celu wypracowania jednomyślnego stanowiska Parlamentu 
Europejskiego wobec Perspektywy Finansowej 2007-2013. Tak zwany „pakiet Prodiego” 
składa się z około 50 inicjatyw ustawodawczych wraz z ich następstwami finansowymi i 
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należy znaleźć spójne podejście między aspektami ustawodawczymi i budżetowymi. W 
odniesieniu do inicjatyw ustawodawczych, z których część już została przekazana do 
Parlamentu Europejskiego, należy skoordynować terminarze zarówno komisji 
tymczasowej, jak i komisji specjalistycznych. Komisje specjalistyczne mogą rozpocząć 
badanie inicjatyw prawodawczych związanych z tym pakietem równolegle z pracą 
komisji tymczasowej. Jednakże, aby utrzymać zgodność ze stanowiskiem przyjętym przez 
PE w raporcie komisji tymczasowej, sprawozdawca podkreśla, że Parlament Europejski 
nie powinien przyjmować żadnego odwoływania się do sum finansowych przed 
przyjęciem raportu komisji tymczasowej.  

 
7. Można rozważyć następujące sposoby współpracy z komisjami specjalistycznymi:  
 
• Wysłanie do przewodniczących komisji specjalistycznych listu informującego o 

procedurze i przewidywanym harmonogramie prac oraz zapraszającego specjalistyczne 
komisje do przedstawienia swoich opinii komisji tymczasowej do stycznia 2005 r.; 

 
• Zapraszanie przewodniczącego i osób z komisji specjalistycznych za każdym razem, gdy 

komisja tymczasowa będzie chciała przedyskutować jakąś kwestię podlegającą ich 
kompetencji; 

 
• Żądanie, aby sprawozdawca komisji tymczasowej był zapraszany na zebrania komisji 

specjalistycznych, kiedy ma być dyskutowana jakaś kwestia odnosząca się do 
perspektywy finansowej; 

 
• Odbycie dwustronnych zebrań między sprawozdawcą a sprawozdawcami komisji 

opiniodawczych w komisjach specjalistycznych; 
 
• Poinformowanie poprzez swojego przewodniczącego Konferencji Przewodniczących 

Komisji, jak również Konferencji Prezydentów o postępach w pracach.  
 
8. Sprawozdawca zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na: 
 
• propozycje dotyczące planu dokumentów roboczych; 
 
• zamiar przedstawienia raportu na sesji plenarnej w kwietniu 2005 r. (przy założeniu, że 

Rada przestrzega swojego kalendarium) aby ustalić stanowisko przed Radą Europejską w 
czerwcu 2005 pod prezydencją luksemburską;  

 
• zwrócenie się do wyspecjalizowanych komisji o przedstawienie opinii komisji 

tymczasowej do stycznia 2005 r.; 
 
• poproszenie komisji specjalistycznych, aby w swoich opiniach koncentrowali się na 

mandacie komisji tymczasowej; 
 
• przedstawienie Radzie i Komisji ustnego zapytania zgodnie z art. 108 Regulaminu PE z 

uwagi na debatę podczas sesji plenarnej w grudniu (na pierwszym lub drugim 
posiedzeniu). 
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