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1. Paralleelselt 10. veebruari 2004. aasta ja 14. juuli 2004. aasta üldistes teatistes kirjeldatud 
eesmärkide ja rahastamisvahendite tutvustamisega on Euroopa Komisjon võtnud vastu 
kaks õigusloomega seotud ettepaneku komplekti eesmärgiga tagada ühenduse õigusloome 
järjepidevus. Enne käesoleva aasta lõppu ning 2005. aasta alguses on oodata täiendavaid 
ettepanekuid. 

2. Enamus ühenduse programmidest lõppevad 2006. aastal. Esimest korda on ELi 
õigusloome tihedalt seotud finantsraamistikuga nii ajastamise kui sisu suhtes. Euroopa 
Parlamendi poolt loodud ajutise komisjoni eesmärk järgmise finantsperspektiivi osas on 
tagada sidusus parlamendi poliitiliste prioriteetide ja parlamendi seisukoha vahel. 

3. Raportööri arvamus on, et ajutise komisjoni volitustest tulenev eesmärk peaks olema 
konsensuse saavutamine Euroopa Parlamendi poliitiliste prioriteetide ning nendega 
seonduvate igale sektorile antavate rahaliste toetuste osas. Raportööri arvamus on, et 
altpoolt tulev algatus võiks arutelu lihtsustada. 

4. Raportööri arvamus on, et nimetatud töö lihtsustamiseks oleks kasulik esitada kahekordne 
toetus ühelt poolt koostades töödokumentide komplektid, mis käsitleksid 
horisontaalteemasid (finantsperspektiivi struktuur, paindlikkus, kulukohustuste ja maksete 
suhe, agentuuride kulud ja halduskulud jne) ning teiselt poolt teostades iga rubriigi 
süvaanalüüs ühiste standardite alusel. Analüüsi kriteeriumid võiksid olla järgmised: 

 – kehtiva õigusloome (kuni 2006. aastani) analüüs vastavalt uutele rubriikidele; 

 – jätkamisele, lõpetamisele või ühendamisele kuuluvate programmide 
 kindlaksmääramine; 

 – uued ettepanekud alates 2007. aastast; 

– iga rubriigi ja allrubriigi positiivsete ja negatiivsete prioriteetide tuvastamine; 

– Euroopa tegevuse lähimuse, proportsionaalsuse, efektiivsuse ja lisaväärtuse välja 
 toomine; 

– iga rubriigi eriprobleemid; 

 – iga rubriigi võimalik varu (ja paindlikkus); 

– rahastamisvahendite lihtsustamine. 

5. Raportöör toob välja, et sellise tööprogrammi elluviimisel tuleks võimalikult palju 
arvestada erikomisjonide aruteludega, piiramata nende poolt ajutisele komisjonile esitatud 
arvamust.  

6. Raportöör rõhutab oma soovi säilitada tihe kontakt erikomisjonidega, et saavutada 
Euroopa Parlamendis konsensus finantsperspektiivi 2007–2013 suhtes. Nn Prodi pakett 
koosneb umbes 50 eelarvet mõjutavast õigusloomega seotud ettepanekust ning tuleb leida 
sidus lähenemine õigusloomega ja eelarvega seotud aspektide vahel. Õigusloomega 
seotud ettepanekute puhul, millest osa on juba Euroopa Parlamendile edastatud, tuleb 
kooskõlastada nii ajutise komisjoni kui erikomisjonide ajakavad. Erikomisjonidel on 
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kindlasti võimalik alustada paketist tulenevate õigusloomega seotud ettepanekute 
läbivaatamist paralleelselt ajutise komisjoni tööga. Kuid selleks, et säilitada sidusus 
ajutise komisjoni raportis toodud Euroopa Parlamendi seisukohaga, rõhutab raportöör, et 
Euroopa Parlament ei tohiks vastu võtta viiteid rahaliste summade kohta enne ajutise 
komisjoni raporti esitamist. 

7. Sobida võiksid järgmised koostöövormid erikomisjonidega: 
 
• kirja saatmine erikomisjonide esimeestele, millega antakse teavet menetluse ja tõenäolise 

ajakava kohta ning millega palutakse komisjonidel esitada oma arvamus ajutisele 
komisjonile 2005. aasta jaanuariks; 

• iga kord kutsuda erikomisjonide esimehi ja arvamuste koostajaid osalema ajutise 
komisjoni koosolekutel, kui arutatakse mõnda nende pädevusvaldkonda kuuluvat teemat; 

• paluda, et ajutise komisjoni raportöörid kutsutakse erikomisjonide koosolekutele, kui 
päevakorras on mõni finantsperspektiiviga seotud punkt; 

• pidada kahepoolseid koosolekuid raportööri ja erikomiteede arvamuste esitajatega; 

• ajutise komisjoni esimehe kaudu teavitada komisjonide esimeeste konverentsi ja esimeeste 
konverentsi ajutise komisjoni tööst. 

8. Raportöör palub komisjonil: 

• nõustuda töödokumentide skeemi puudutavate ettepanekutega; 

• eeldades, et nõukogu järgib oma ajakava, nõustuda eesmärgiga esitada 2005. aasta aprilli 
täiskogu istungil raport, et kinnitada Euroopa Parlamendi seisukoht enne 2005. aasta 
juunis Luksemburgi eesistumisel toimuvat Euroopa Ülemkogu; 

• nõustuda erikomisjonide poole pöördumisega, et need esitaksid oma arvamused ajutistele 
komisjonidele enne 2005. aasta jaanuari; 

• nõustuda, et erikomisjonidelt nõutakse arvamuse koostamist ajutise komisjoni volituste 
kohta; 

• vastavalt kodukorra artiklile 108 esitada küsimus suuliseks vastamiseks nõukogule ja 
Euroopa Komisjonile eesmärgiga seda arutada detsembri I või II täiskogu istungil. 
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