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1. Současně s předložením cílů a finančních nástrojů popsaných v jejích dvou obecných 
sděleních z 10. února a 14. července 2004 Komise přijala dva soubory legislativních návrhů, 
aby zajistila kontinuitu právních předpisů Společenství. Další návrhy se očekávají před 
koncem roku a na počátku roku 2005. 

2. Většina programů Společenství skončí v roce 2006. Poprvé jsou právní předpisy EU těsně 
spjaty s finančním rámcem, co se týká časového plánu a obsahu. Zajištění soudržnosti mezi 
politickými prioritami a postojem k příštímu finančnímu výhledu je cílem dočasného výboru 
vytvořeného Parlamentem. 

3. Váš zpravodaj má za to, že na základě mandátu dočasného výboru by mělo být cílem dospět 
ke konsensu, který by identifikoval politické priority EP a relativní finanční podporu 
poskytnutou každé oblasti. Váš zpravodaj je přesvědčen, že přístup zdola nahoru by mohl 
tuto debatu usnadnit. 

4. Pro usnadnění této práce pokládá váš zpravodaj za užitečné předložit dvojí podporu pomocí 
souboru pracovních dokumentů zabývajících se horizontálními otázkami (struktura 
finančního výhledu, flexibilita, poměr mezi závazky a platbami, agentury, administrativní 
výdaje atd.) na jedné straně a hloubkové analýzy každého okruhu podle obecných norem na 
druhé straně. Kritéria navrhovaná pro tuto analýzu by mohla být následující: 

- analýza současných právních předpisů (do roku 2006) pod novými okruhy 

- identifikace programů, které pokračují, které byly ukončeny a které se spojily v jeden celek 

- nové návrhy na období od roku 2007 

- identifikace kladných a záporných priorit pro každý okruh a podokruh 

- demonstrace subsidiarity, proporcionality, účinnosti a přínosu evropských opatření 

- specifické problémy u jednotlivých okruhů 

- možné rozpětí (a flexibilita) u jednotlivých okruhů 

- zjednodušení finančních nástrojů 

5. Zpravodaj upozorňuje, že tento pracovní program by měl být uskutečněn co nejvíce 
s ohledem na diskuse ve specializovaných výborech a bez ohledu na jejich stanovisko 
poskytnuté dočasnému výboru.  

6. Zpravodaj zdůrazňuje, že si přeje zůstat v těsném kontaktu se specializovanými výbory 
s cílem vytvořit konsensuální postoj Evropského parlamentu k finančnímu výhledu na období 
2007–2013. Takzvaný „Prodiho balíček“ se skládá asi z 50 legislativních návrhů s dopadem 
na rozpočet a je třeba nalézt koherentní přístup mezi legislativními a rozpočtovými hledisky. 
V případě legislativních návrhů, jejichž část již byla předána Evropskému parlamentu, je 
nutno koordinovat harmonogram práce dočasného výboru i specializovaných výborů. 
Specializované výbory mohou samozřejmě začít zkoumat legislativní návrhy související 
s balíčkem současně s prací dočasného výboru. Zpravodaj však zdůrazňuje, že Parlament by 
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neměl schvalovat žádné odkazy na finanční částky před zprávou dočasného výboru, aby byla 
dodržena soudržnost se stanoviskem, které zaujme EP ve zprávě dočasného výboru.  

7. Způsoby spolupráce se specializovanými výbory lze naplánovat takto: 
 
• odeslat dopis předsedům specializovaných výborů, který je bude informovat o postupu a 

pravděpodobném časovém plánu a vyzve výbory, aby předložily stanovisko dočasnému 
výboru do ledna 2005; 

• přizvat předsedu a navrhovatele specializovaných výborů vždy, když bude dočasný výbor 
debatovat o otázce spadající do jejich kompetence; 

• požadovat, aby byl zpravodaj dočasného výboru přizván na schůze specializovaných výborů, 
když bude na pořadu jednání bod vztahující se k finančnímu výhledu; 

• konat bilaterální schůzky zpravodajů a navrhovatelů specializovaných výborů; 

• prostřednictvím svého předsedy informovat Konferenci předsedů výborů a Konferenci 
předsedů o průběhu práce. 

8. Váš zpravodaj žádá výbor, aby se dohodnul: 

• na návrzích týkajících se schématu pracovních dokumentů; 

• na cíli předložit zprávu plénu v dubnu 2005, za předpokladu, že Rada dodrží svůj 
harmonogram, aby bylo možno stanovit postoj Parlamentu před zasedáním Evropské rady 
v červnu 2005 za lucemburského předsednictví; 

• požádat specializované výbory, aby předložily své stanovisko dočasnému výboru do ledna 
2005; 

• požádat specializované výbory, aby soustředily své stanovisko na mandát dočasného výboru; 

• položit otázku k ústnímu zodpovězení v souladu s článkem 108 jednacího řádu Radě a 
Komisi s cílem rozpravy v plénu na prvním nebo druhém prosincovém zasedání. 
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