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1. Paralēli mērķu un finanšu instrumentu aprakstam, kas sniegts attiecīgi divos Komisijas 
2004. gada 10. februāra un 14. jūlija vispārējos paziņojumos, Komisija ir pieņēmusi divus 
tiesību aktu priekšlikumu kopumus, lai nodrošinātu Kopienas tiesību aktu nepārtrauktību. 
Pārējos priekšlikumus iesniegs līdz šā gada beigām un 2005. gada sākumā. 

2. Lielākā daļa Kopienas programmu beidzas 2006. gadā. Līdz šim pirmo reizi ES tiesību akti ir 
cieši saistīti ar finanšu shēmu gan termiņa, gan satura ziņā. Parlamenta izveidotās pagaidu 
komitejas mērķis ir nodrošināt saskaņotību starp politikas prioritātēm un Parlamenta nostāju 
par jauno finanšu plānu. 

3. Referents uzskata, ka, pamatojoties uz pagaidu komitejas pilnvarām, mērķim jābūt 
vienprātības panākšanai, nosakot ES politiskās prioritātes un relatīvo, katrai nozarei 
piešķiramo finanšu atbalstu. Referents uzskata, ka diskusiju veicinātu decentralizēta pieeja. 

4. Referents uzskata, ka, lai atvieglotu šo darbu, ir lietderīgi sniegt divējādu atbalstu ar kopumu 
darba dokumentu, kuros, no vienas puses, apskatīti horizontāli jautājumi (FP uzbūve, 
elastīgums, saistību un maksājumu attiecība, aģentūru un administrācijas izdevumi utt.) un, 
no otras puses, padziļināta katras kategorijas analīze atbilstīgi vispārējiem standartiem. Šādai 
analīzei ierosinātie kritēriji varētu būt šādi: 

- līdzšinējo tiesību aktu (līdz 2006. gadam) analīze saistībā ar jaunajām izdevumu 
kategorijām; 

- ilgstošo, pārtraukto, apvienoto programmu noteikšana; 

- jauni priekšlikumi, sākot ar 2007. gadu; 

- katras izdevumu kategorijas un apakškategorijas pozitīvo un negatīvo prioritāšu 
noteikšana; 

- Eiropas Savienības rīcības subsidiaritātes, proporcionalitātes, efektivitātes un pievienotās 
vērtības apliecinājums; 

- katras kategorijas īpašās problēmas; 

- katras kategorijas iespējamā rezerve (un elastīgums); 

- finanšu instrumentu vienkāršošana. 

5. Referents uzsver, ka šāda darba programma jāīsteno, cik iespējams ņemot vērā debates 
specializētajās komitejās, un šo komiteju atzinumu nevar ietekmēt pagaidu komiteja.  

6. Referents uzsver savu vēlmi cieši sazināties ar specializētajām komitejām, lai veidotu 
Eiropas Parlamenta saskaņotu nostāju finanšu plānam 2007.–2013. gadam. Tā saucamajā 
“Prodi paketē” ietilpst 50 tiesību aktu priekšlikumi saistībā ar budžetu, un ir jāpanāk 
saskaņota pieeja starp juridiskajiem un budžeta aspektiem. Attiecībā uz tiesību aktu 
priekšlikumiem, no kuriem daļa jau ir pārsūtīti Eiropas Parlamentam, jāsaskaņo gan pagaidu 
komitejas, gan specializēto komiteju darba kalendāri. Specializētās komitejas pavisam droši 
var sākt pārbaudīt ar paketi saistītos tiesību aktu priekšlikumus paralēli pagaidu komitejas 
darbam. Referents uzsver, ka Parlaments tomēr nevar atsaukties uz finanšu apjomu pirms 
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pagaidu komitejas ziņojuma, lai pagaidu komitejas ziņojumā saglabātu saskaņotību ar EP 
nostāju. 

7. Varētu paredzēt šādus sadarbības veidus ar specializētajām komitejām: 
 
• nosūtīt vēstuli specializēto komiteju priekšsēdētājiem, kurā izklāsta kārtību un iespējamo 

grafiku, kā arī komitejām izsaka aicinājumu iesniegt atzinumu pagaidu komitejai līdz 
2005. gada janvārim; 

• uzaicināt specializēto komiteju priekšsēdētājus un atzinumu sagatavotājus uz pagaidu 
komitejas apspriedēm ikreiz, kad tā apspriež jautājumu, kas ir specializēto komiteju 
kompetencē; 

• lūgt, lai pagaidu komitejas referentu uzaicina uz specializēto komiteju sanāksmēm, ja darba 
kārtībā ir jautājums par finanšu plānu; 

• rīkot divpusējas sanāksmes ar referentu un specializēto komiteju atzinumu sagatavotājiem; 

• par paveikto ar priekšsēdētāja palīdzību informēt Komiteju priekšsēdētāju konferenci, kā arī 
Priekšsēdētāju konferenci. 

8. Referents aicina komiteju vienoties: 

• par priekšlikumiem attiecībā uz darba dokumentu sistēmu; 

• par mērķi sniegt ziņojumu 2005. gada aprīļa plenārsesijā, pieņemot, ka Padome ievēros darba 
kalendāru, lai saskaņotu EP nostāju ar 2005. gada Eiropadomes sanāksmi, kad 
prezidentvalsts būs Luksemburga; 

• par lūgumu specializētajām komitejām, ka tās līdz 2005. gada janvārim iesniedz savus 
atzinumus pagaidu komitejai; 

• lūgt specializētajām komitejām, lai tās atzinumu vērš uz pagaidu komitejas pilnvaru laiku; 

• par mutiska jautājuma uzdošanu Padomei un Komisijai saskaņā ar Reglamenta 108. pantu, 
lai par to diskutētu 1. vai 2. decembrī plenārsēdē. 
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