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1. A 2004. február 10-i és július 14-i két általános közleményében feltüntetett célok és pénzügyi 
eszközök ismertetésével párhuzamosan a Bizottság két jogalkotási javaslatcsomagot fogadott 
el a közösségi jogalkotás folytonosságának biztosítása érdekében. További javaslatok az év 
vége előtt és 2005 elején várhatók. 

2. A legtöbb közösségi program 2006-ban lejár. Mindezidáig az EU jogalkotása az ütemezést és 
a tartalmat tekintve első alkalommal áll szoros kapcsolatban a pénzügyi tervvel. A Parlament 
által létrehozott ideiglenes bizottság célja a politikai célkitűzései és a következő pénzügyi 
tervvel kapcsolatos álláspontja közötti kohézió biztosítása. 

3. Az előadó úgy véli, hogy az ideiglenes bizottságnak adott felhatalmazás alapján a célnak 
annak kell lennie, hogy konszenzus jöjjön létre, megjelölve az EP politikai célkitűzéseit és az 
egyes szektoroknak nyújtandó pénzügyi támogatás arányát. Az előadó úgy véli, hogy a vitát 
egy alulról felfelé való megközelítés megkönnyítené. 

4. E munka megkönnyítése érdekében az előadó egy kétrétű támogatást ítél célszerűnek, amely 
egyrészt horizontális kérdésekkel foglalkozó munkadokumentumok (a pénzügyi terv 
szerkezete, rugalmasság, a kötelezettségvállalások és kifizetések aránya, ügynökségek és 
igazgatási kiadások stb.) révén, másrészt az egyes címek általános normák szerinti alapos 
elemzése révén történik. Az ezen elemzés számára javasolt kritériumok az alábbiak 
lehetnének: 

- az új címsorokhoz tartozó jelenlegi jogszabályok elemzése (2006-ig) 

- a folytatott, megszakított, összevont programok megnevezése 

- új javaslatok 2007-től 

- az egyes címek, alcímek alá tartozó pozitív és negatív célkitűzések megjelölése 

- az európai fellépés szubszidiaritásának, arányosságának, hatékonyságának és hozzáadott 
értékének bemutatása 

- sajátos problémák címsoronként 

- lehetséges keret (és rugalmasság) címsoronként 

- a pénzügyi eszközök egyszerűsítése 

5. Az előadó kiemeli, hogy a munkaprogramot lehetőség szerint a szakbizottságokban folytatott 
vita figyelembevételével és az ideiglenes bizottsághoz eljuttatott véleményük sérelme nélkül 
kell végrehajtani.  

6. Az előadó kinyilvánítja azon óhaját, hogy szoros kapcsolatot tartsanak fenn a 
szakbizottságokkal annak érdekében, hogy az Európai Parlament konszenzuson alapuló 
álláspontot képviselhessen a 2007 és 2013 közötti időszakra szóló pénzügyi tervvel 
kapcsolatban. Az úgynevezett „Prodi-csomag” mintegy 50, költségvetési vonzattal járó 
jogalkotási javaslatot foglal magában, és a jogalkotási és költségvetési szempontok között 
meg kell találni a következetes megközelítést. A jogalkotási javaslatok esetében, amelyek 
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egy részét már eljuttatták az Európai Parlamenthez, mind az ideiglenes bizottság, mind a 
szakbizottságok menetrendjét össze kell hangolni. A szakbizottságok természetesen az 
ideiglenes bizottság munkájával párhuzamosan megkezdhetik a csomaghoz kapcsolódó 
jogalkotási javaslatok vizsgálatát. Ugyanakkor az EP-nek az ideiglenes bizottság 
jelentésében foglalt álláspontjával való összhang megőrzése érdekében az előadó 
hangsúlyozza, hogy a Parlament az ideiglenes bizottság jelentésének elkészülte előtt a 
pénzügyi összegekre vonatkozóan ne fogadjon el hivatkozást. 

7. A szakbizottságokkal az alábbi együttműködési módok tűzhetők ki célul: 
 
• tájékoztató levél küldése a szakbizottságok elnökeinek az eljárásról és a valószínűsíthető 

menetrendről, és a bizottságok felhívása arra, hogy az ideiglenes bizottsághoz 2005 
januárjáig véleményt nyújtsanak be; 

• a szakbizottságok elnökének és fogalmazóinak meghívása minden olyan alkalommal, amikor 
az ideiglenes bizottság az ő hatáskörükbe tartozó ügyet tárgyal; 

• annak kérése, hogy az ideiglenes bizottság előadóját hívják meg a szakbizottságok azon 
üléseire, amelyek napirendjén valamely, a pénzügyi tervre vonatkozó pont szerepel; 

• kétoldalú ülések szervezése az előadó és a szakbizottságok fogalmazói között; 

• a Bizottsági Elnökök Értekezletének és az Elnökök Értekezletének tájékoztatása a munka 
előrehaladásáról az elnökön keresztül. 

8. Az előadó felkéri a bizottságot, hogy állapodjon meg: 

• a munkadokumentumok rendszeréről szóló javaslatokról; 

• arról, hogy – feltéve, hogy a Tanács betartja saját menetrendjét – 2005 áprilisában jelentést 
terjeszt a plenáris ülés elé annak érdekében, hogy az EP álláspontját a 2005 júniusában, a 
luxemburgi elnökség alatt sorra kerülő Európai Tanács előtt rögzítse; 

• arról, hogy felkéri a szakbizottságokat, hogy véleményüket 2005 januárjáig nyújtsák be az 
ideiglenes bizottsághoz; 

• arról, hogy felkéri a szakbizottságokat, hogy véleményüket az ideiglenes bizottság 
megbízatására összpontosítsák; 

• arról, hogy az Eljárási Szabályzat 108. cikke értelmében szóbeli választ igénylő kérdést intéz 
a Tanácshoz és a Bizottsághoz a decemberi 1. vagy a 2. plenáris ülésen folytatandó vita 
érdekében. 
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