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1. Kommissionen har sideløbende med præsentationen af de mål og finansielle 
instrumenter, som den har beskrevet i sine to generelle meddelelser af henholdsvis 10. 
februar og 14. juli 2004 vedtaget to pakker af lovgivningsforslag med henblik på at sikre 
kontinuiteten i fællesskabslovgivningen. Andre forslag forventes inden årets udgang og i 
begyndelsen af 2005. 

2. De fleste fællesskabsprogrammer udløber i 2006. For første gang er EU-lovgivningen nu 
snævert knyttet til den finansielle ramme, for så vidt angår tidsplan og indhold. Det 
Midlertidige Udvalg, valg, som Parlamentet har nedsat, har imidlertid som målsætning at 
sikre sammenhæng mellem Parlamentets politiske prioriteringer og dets holdning til de 
kommende finansielle overslag. 

3. Ordføreren mener, at det på grundlag af  Det Midlertidige Udvalgs mandat  bør tilstræbes 
at nå frem til konsensus om fastlæggelse af Europa-Parlamentets politiske prioriteringer 
og den relative finansielle støtte, der skal ydes til hver enkelt sektor. En bottom-up-
strategi vil efter ordførerens opfattelse kunne lette drøftelserne. 

4. Med henblik på at lette dette arbejde mener ordføreren, at det vil være nyttigt med 
understøttende dokumentation på to planer, nemlig dels i form af en pakke af 
arbejdsdokumenter, der omhandler horisontale emner (de finansielle overslags struktur, 
fleksibilitet, forholdet mellem forpligtelser og betalinger, agenturer, administrative 
udgifter, etc.) og dels en indgående analyse af hvert enkelt udgiftsområde i henhold til 
fælles standarder på den anden side. Der kunne foreslås følgende kriterier for en sådan 
analyse: 

 - analyse af den gældende lovgivning (indtil 2006) under de nye udgiftsområder 

 - identifikation af videreførte, ikke-videreførte og sammenlagte programmer 

 - nye forslag fra 2007 og fremover 

 - identifikation af positive og negative prioriteringer under hvert enkelt udgiftsområde 
og underudgiftsområde 

 - påvisning af subsidiaritet, proportionalitet, effektivitet og EU-foranstaltningernes 
merværdi 

 - specifikke problemer under de enkelte udgiftsområder 

 - eventuel margen (og fleksibilitet) under hvert enkelt udgiftsområde 

 - forenkling af de finansielle instrumenter. 

5. Ordføreren gør opmærksom på, at sådanne arbejdsprogrammer så vidt muligt bør 
gennemføres under hensyntagen til forhandlingerne i fagudvalgene og uden at foregribe 
den holdning, der skal afgives til Det Midlertidige Udvalg. 

6. Ordføreren understreger, at han ønsker at opretholde snævre kontakter med fagudvalgene 
med henblik på at få etableret en holdning til de finansielle overslag 2007-2013, der er 
konsensus om i Europa-Parlamentet. Den såkaldte ”Prodi-pakke” består af godt 50 
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lovgivningsforslag med budgetmæssige virkninger, og det vil blive nødvendigt at finde 
frem til en sammenhængende strategi mellem lovgivningsmæssige og budgetmæssige 
aspekter. For de lovgivningsmæssige forslag vedkommende, hvoraf en del allerede er 
blevet fremsendt til Europa-Parlamentet, vil det blive nødvendigt at samordne både Det 
Midlertidige Udvalgs og fagudvalgenes mødekalendere. Naturligvis kan fagudvalgene 
indlede deres behandling af de lovgivningsforslag, der er knyttet til pakken, sideløbende 
med arbejdet i Det Midlertidige Udvalg. Ordføreren understreger imidlertid, at det med 
henblik på at sikre, at der er konsekvens med den holdning, som Europa-Parlamentet 
indtager i rapporten fra Det Midlertidige Udvalg, ikke er hensigtsmæssigt, at Parlamentet 
vedtager henvisninger til de finansielle beløb, inden rapporten fra Det Midlertidige 
Udvalg foreligger. 

7. Man kunne forestille sig følgende procedure for samarbejdet med fagudvalgene: 

 ● fremsendelse af en skrivelse til formændene for fagudvalgene, hvori de orienteres om 
proceduren og den sandsynlige tidsplan, og hvor udvalget opfordres til at afgive en 
udtalelse til Det Midlertidige Udvalg senest i januar 2005; 

 ● indbydelse til formanden or ordføreren i fagudvalgene hver gang Det Midlertidige 
Udvalg skal drøfte et spørgsmål, der henhører under deres sagsområde; 

 ● anmodning om, at ordføreren for Det Midlertidige Udvalg  indbydes til møderne i 
fagudvalgene, når et punkt vedrørende de finansielle overslag er på dagsordenen; 

 ● afholdelse af bilaterale møder mellem ordføreren og ordførere i fagudvalgene; 

 ● orientering fra udvalgets formand af både Udvalgsformandskonferencen og 
Formandskonferencen om det igangværende arbejde. 

8. Ordføreren anmoder udvalget om 

 ● at tilslutte sig forslagene om proceduren med arbejdsdokumenter; 

 ● at støtte målsætningen om, at der på plenarforsamlingen i april 2005, under 
forudsætning af, at Rådet overholder sin tidsplan, skal fremlægges en rapport med 
henblik på at fastlægge Europa-Parlamentets holdning inden Det Europæiske Råd i 
juni 2005 under det luxembourgske formandskab; 

 ● at tilslutte sig, at fagudvalgene skal anmodes om at afgive deres udtalelse til Det 
Midlertidige Udvalg senest i januar 2005; 

 ● at tilslutte sig, at fagudvalgene skal anmodes om at koncentrere deres udtalelse om 
mandatet til Det Midlertidige Udvalg; 

 ● at tilslutte sig, at der skal fremsættes en forespørgsel til mundtlig besvarelse, jf. 
forretningsordenens artikel 108, til Rådet og Kommissionen med henblik på en 
drøftelse på plenarmødet i december I eller december II. 
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