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1. Komisija savo dviejuose bendruose 2004 m. vasario 10 d. ir liepos 14 d. komunikatuose 
pateikė tikslų ir finansinių priemonių apibūdinimą, tuo pačiu metu ji, siekdama užtikrinti 
Bendrijos teisėkūros tęstinumą, priėmė du įstatymų leidybos pasiūlymų rinkinius. Kitų 
pasiūlymų tikimasi sulaukti šių metų pabaigoje ir 2005 metų pradžioje. 

2. Dauguma Bendrijos programų baigsis 2006 metais. Kol kas pirmą sykį ES teisėkūra laiko ir 
turinio atžvilgiu glaudžiai susieta su finansiniu planu. Parlamento įkurto Laikinojo komiteto 
tikslas yra užtikrinti darną tarp Parlamento politinių prioritetų ir pozicijos būsimos finansinės 
perspektyvos atžvilgiu.  

3. Pranešėjas mano, kad remiantis Laikinajam komitetui suteiktu mandatu turi būti siekiama 
sutarimo nustatant EP politinius prioritetus ir su jais susijusią kiekvienam sektoriui skirtiną 
finansinę paramą. Pranešėjas mano, kad diskusiją galėtų palengvinti požiūris „nuo atskiro 
prie bendro“.  

4. Siekiant palengvinti šį darbą, pranešėjo nuomone, būtų naudinga teikti dvejopą paramą: 
pirma, remiantis horizontalius reikalus (EP struktūrą, lankstumą, santykį tarp įsipareigojimų 
ir apmokėjimų, agentūrų ir administracinių išlaidų ir t. t.) apibrėžiančiu darbo dokumentų 
rinkiniu; antra, remiantis nuodugnia kiekvienos eilutės analize, atliekama pagal bendruosius 
standartus. Šiai analizei galėtų būti siūlomi tokie kriterijai: 

- dabartinės teisėkūros analizė (iki 2006 m.) pagal naujas eilutes; 

- tęsiamų, netęsiamų ir sujungiamų programų nustatymas; 

- nauji pasiūlymai nuo 2007 m.; 

- teigiamų ir neigiamų prioritetų nustatymas pagal kiekvieną eilutę ir eilutės dalį; 

- akivaizdus Europos veiksmų subsidiarumo, proporcingumo, veiksmingumo ir pridėtinės 
vertės parodymas;  

- specifinės problemos pagal kiekvieną eilutę; 

- galimos atsargos (ir lankstumas) pagal kiekvieną eilutę; 

- finansinių priemonių supaprastinimas.   

5. Pranešėjas pabrėžia, kad tokios darbo programos reikia laikytis kiek galima labiau 
atsižvelgiant į specialiuose komitetuose vykstančius debatus ir be išankstinio nusistatymo dėl 
jų Laikinajam komitetui pateiktos nuomonės.  

6. Atsižvelgdamas į Europos Parlamento pozicijos dėl 2007-2013 metų finansinių perspektyvų 
formavimą konsenso pagrindu, pranešėjas pabrėžtinai pageidauja palaikyti glaudžius ryšius 
su specialiaisiais komitetais. Vadinamąjį „R. Prodi paketą“ apytikriai sudaro 50 įstatymų 
leidybos pasiūlymų su biudžetinėmis pasekmėmis, todėl reikia rasti darnų požiūrį į įstatymų 
leidybos ir biudžeto aspektus. Dėl įstatymų leidybos pasiūlymų, kurių dalis jau perduota 
Europos Parlamentui, reikia suderinti ir Laikinojo komiteto, ir specialiųjų komitetų 
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svarstymui parengtų bylų sąrašus. Specialieji komitetai tuo pačiu metu, kaip ir Laikinasis 
komitetas, gali pradėti analizuoti su paketu susijusius įstatymų leidybos pasiūlymus. Tačiau 
pranešėjas pabrėžia, kad kol Laikinasis komitetas nepateiks ataskaitos, Parlamentas neturėtų 
patvirtinti jokių finansinių sumų, kad būtų išsaugota Laikinojo komiteto ataskaitoje EP 
užimama pozicija. 

7. Galima numatyti tokius bendradarbiavimo su specialiaisiais komitetais būdus: 
 
• siųsti laišką specialiųjų komitetų pirmininkams ir pranešti apie tvarką ir galimą tvarkaraštį, 

prašyti komitetus iki 2005 m. sausio Laikinajam komitetui pateikti savo nuomonę; 

• kviesti specialiųjų komitetų pirmininkus ir projektus kuriančius asmenis kiekvieną kartą, kai 
Laikinasis komitetas svarstys jų kompetencijai priklausančius klausimus; 

• pageidauti, kad Laikinojo komiteto pranešėjas būtų pakviestas į specialiųjų komitetų 
susirinkimus, kai darbotvarkėje bus numatytas su finansine perspektyva susijęs klausimas; 

• rengti pranešėjo ir specialiuosiuose komitetuose projektą kuriančių asmenų dvišalius 
susirinkimus; 

• per pirmininką pranešti Komiteto pirmininkų konferencijai ir pirmininkaujančiųjų 
konferencijai apie vykdomą darbą. 

8. Pranešėjas prašo Komiteto pritarti: 

• pasiūlymams dėl darbo dokumentų struktūros; 

• siekiui pateikti ataskaitą 2005 m. balandžio mėnesio plenariniame posėdyje (darant prielaidą, 
kad Taryba laikysis savo tvarkaraščio), kad EP pozicija būtų nustatyta prieš 2005 m. birželį 
įvyksiantį Europos Vadovų Tarybos posėdį, kuriam pirmininkaus Liuksemburgas; 

• paprašyti specialiųjų komitetų iki 2005 m. sausio pateikti savo nuomonę laikiniesiems 
komitetams; 

• paprašyti specialiųjų komitetų formuojant savo nuomonę turėti omenyje laikinojo komiteto 
įgaliojimus; 

• pateikti klausimą žodžiu Tarybai ir Komisijai, atsižvelgiant į gruodžio I ar II plenarinės 
sesijos debatus ir remiantis Tarybos reglamento 108 taisykle. 
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