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1. Παράλληλα µε την παρουσίαση των στόχων και των δηµοσιονοµικών µέσων που 
έχουν περιγραφεί στις δύο γενικές της Ανακοινώσεις στις 10 Φεβρουαρίου και 14 
Ιουλίου 2004 αντιστοίχως η Επιτροπή ενέκρινε δύο σειρές νοµοθετικών προτάσεων 
προκειµένου να διασφαλίσει τη συνέχεια της κοινοτικής νοµοθεσίας. Άλλες προτάσεις 
αναµένονται πριν από το τέλος του έτους και στις αρχές του 2005. 

2. Τα περισσότερα από τα κοινοτικά προγράµµατα λήγουν το 2006. Έως τώρα, για 
πρώτη φορά η νοµοθεσία της ΕΕ συνδέεται στενά µε το δηµοσιονοµικό πλαίσιο τόσο 
για την επιλογή του κατάλληλου χρόνου όσο και για τα περιεχόµενα. Ο στόχος της 
Προσωρινής Επιτροπής, που δηµιουργήθηκε από το Κοινοβούλιο, είναι να 
διασφαλισθεί  η συνοχή µεταξύ των πολιτικών προτεραιοτήτων του και η θέση του 
στις επόµενες δηµοσιονοµικές προοπτικές. 

3. Ο εισηγητής θεωρεί ότι µε βάση την εντολή στην προσωρινή επιτροπή, ο στόχος θα 
πρέπει να είναι η ύπαρξη οµοφωνίας σε ότι αφορά τον προσδιορισµό των πολιτικών 
προτεραιοτήτων του ΕΚ και τη σχετική δηµοσιονοµική υποστήριξη που πρέπει να 
δοθεί σε κάθε τοµέα. Ο εισηγητής πιστεύει ότι µία προσέγγιση  εκ των κάτω προς τα 
άνω θα µπορούσε να διευκολύνει τη συζήτηση. 

4. Για να διευκολυνθεί αυτή η εργασία ο εισηγητής θεωρεί χρήσιµο να παρουσιάσει ένα 
διπλό τρόπο στήριξης, αφενός µέσω µιάς σειράς εγγράφων εργασίας που έχουν ως 
αντικείµενο οριζόντια θέµατα (δοµή των δηµοσιονοµικών προοπτικών, ευελιξία, 
λόγος µεταξύ υποχρεώσεων και πληρωµών, αποκεντρωµένες υπηρεσίες και δαπάνες 
διοικητικής λειτουργίας  κλπ...) και αφετέρου µία εις βάθος ανάλυση εκάστης 
κατηγορίας  κεφαλαίου σύµφωνα µε κοινά πρότυπα. Τα κριτήρια που προτείνονται 
για µιά τέτοια ανάλυση  µπορεί να είναι τα ακόλουθα:  

- ανάλυση της ισχύουσας νοµοθεσίας  (έως το 2006) στο πλαίσιο των νέων 
κατηγοριών 

- προσδιορισµός των προγραµµάτων που συνεχίζονται, που έχουν διακοπεί, που 
έχουν συγχωνευθεί  

- νέες προτάσεις από το 2007 και ύστερα 

- προσδιορισµός θετικών και αρνητικών προτεραιοτήτων στο πλαίσιο εκάστης 
κατηγορίας, υποκατηγορίας 

- επίδειξη επικουρικότητας, αναλογικότητας, αποδοτικότητας και 
προστιθέµενης αξίας της ευρωπαϊκής δράσης 

- ειδικά προβλήµατα ανά κατηγορία 

- πιθανό περιθώριο (και ευελιξία) ανά κατηγορία 

- απλοποίηση των δηµοσιονοµικών µέσων 

5. Ο εισηγητής επισηµαίνει ότι ένα τέτοιο πρόγραµµα εργασίας θα πρέπει να εφαρµοσθεί 
λαµβάνοντας υπόψη, όσον το δυνατόν περισσότερο, τις συζητήσεις στις ειδικευµένες 
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επιτροπές και µε επιφύλαξη της γνωµοδότησής τους προς την Προσωρινή επιτροπή.  

6. Ο εισηγητής υπογραµµίζει την επιθυµία του να διατηρήσει στενές σχέσεις µε τις 
ειδικευµένες επιτροπές µε στόχο τη διαµόρφωση οµόφωνης θέσης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για τις δηµοσιονοµικές προοπτικές 2007-2013.  Το καλούµενο "πακέτο 
Prodi" αποτελείται από κάπου 50 νοµοθετικές προτάσεις µε δηµοσιονοµικές 
επιπτώσεις και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να βρεθεί µία συνεκτική προσέγγιση µεταξύ 
νοµοθετικών και δηµοσιονοµικών πτυχών. Τα χρονοδιαγράµµατα της προσωρινής 
επιτροπής και των ειδικευµένων επιτροπών χρειάζεται να συντονισθούν για τις 
νοµοθετικές προτάσεις, µέρος των οποίων έχουν ήδη διαβιβασθεί στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.   Βεβαίως, οι ειδικευµένες επιτροπές µπορούν να αρχίσουν να 
εξετάζουν τις νοµοθετικές προτάσεις που συνδέονται µε το πακέτο Prodi, παράλληλα 
µε τις εργασίες της προσωρινής επιτροπής. Ωστόσο, για να διατηρηθεί η 
συνεκτικότητα µε τη θέση που έχει πάρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην έκθεση της 
προσωρινής επιτροπής, ο εισηγητής τονίζει ότι το Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να 
εγκρίνει καµία αναφορά  στα δηµοσιονοµικά ποσά πριν από την έκθεση της 
προσωρινής επιτροπής.  

7. Είναι δυνατόν να προβλεφθούν οι ακόλουθοι τρόπο συνεργασίας µε τις ειδικευµένες 
επιτροπές:  

·  να αποσταλεί επιστολή στους προέδρους των ειδικευµένων επιτροπών για να 
ενηµερωθούν σχετικά µε τη διαδικασία και το πιθανό χρονοδιάγραµµα και να 
κληθούν οι επιτροπές να γνωµοδοτήσουν προς την προσωρινή επιτροπή το 
αργότερο τον Ιανουάριο του 2005· 

· να καλείται ο πρόεδρος και οι συντάκτες γνωµοδότησης των ειδικευµένων 
επιτροπών κάθε φορά που η προσωρινή επιτροπή θα συζητεί θέµα που 
εµπίπτει στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους· 

· να καλείται ο εισηγητής της προσωρινής επιτροπής στις συνεδριάσεις των 
ειδικευµένων επιτροπών όταν στην ηµερήσια διάταξη υπάρχει θέµα σχετικά µε 
τις δηµοσιονοµικές προοπτικές· 

· να πραγµατοποιούνται διµερείς συναντήσεις µεταξύ του εισηγητή και των 
συντακτών γνωµοδότησης στις ειδικευµένες επιτροπές· 

· να ενηµερώνεται, µέσω του προέδρου της η ∆ιάσκεψη των Προέδρων των 
Επιτροπών σχετικά µε την πρόοδο των εργασιών καθώς και η ∆ιάσκεψη των 
Προέδρων·  

8.  ο εισηγητής ζητεί από την επιτροπή να συµφωνήσει:  

· επί των προτάσεων σχετικά µε το σχέδιο των εγγράφων εργασίας· 

· για το στόχο να υποβληθεί έκθεση στην ολοµέλεια τον Απρίλιο του 2005, υπό 
τον όρο ότι το Συµβούλιο θα τηρήσει το χρονοδιάγραµµά του, προκειµένου να 
καθορισθεί η θέση του ΕΚ ενώπιον του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Ιουνίου 
2005 στο πλαίσιο της Προεδρίας του Λουξεµβούργου· 
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· να ζητηθεί από τις ειδικευµένες επιτροπές να υποβάλουν τη γνωµοδότησή τους 
προς την προσωρινή επιτροπή το αργότερο τον Ιανουάριο του 2005· 

· να ζητηθεί από τις ειδικευµένες επιτροπές να επικεντρώσουν τη γνωµοδότησή 
τους στο πλαίσιο της εντολής της προσωρινής επιτροπής· 

· να υποβληθεί προφορική ερώτηση σύµφωνα µε το άρθρο 108 του κανονισµού 
στο Συµβούλιο και στην Επιτροπή ενόψει της συζήτησης στη σύνοδο της 
ολοµέλειας του ∆εκεµβρίου Ι ή του ∆εκεµβρίου ΙΙ.  
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