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1. Evenwijdig aan de presentatie van de doelstellingen en financiële instrumenten 
beschreven in haar twee algemene mededelingen van respectievelijk 10 februari en 14 
juli 2004, heeft de Commissie twee sets wetgevingsvoorstellen goedgekeurd teneinde de 
continuïteit van de communautaire wetgeving te waarborgen. Andere voorstellen worden 
voor het einde van het jaar en in 2005 verwacht. 

2. De meeste communautaire programma's lopen af in 2006. Voor het eerst is de wetgeving 
van de EU nauw verbonden met het financiële kader voor wat betreft timing en inhoud. 
De door het Europees Parlement opgezette tijdelijke commissie heeft tot taak toe te zien 
op de samenhang tussen de politieke prioriteiten en het standpunt van het Parlement 
inzake de volgende financiële vooruitzichten. 

3. De rapporteur is van mening dat op basis van het mandaat van de tijdelijke commissie er 
gestreefd moet worden naar het bereiken van een consensus ter vaststelling van de 
politieke prioriteiten van het EP en de relatieve financiële steun die gegeven moet worden 
aan elke sector. De rapporteur is van mening dat een bottom-up benadering de discussie 
zou kunnen vergemakkelijken. 

4. Om deze taak te vergemakkelijken denkt de rapporteur dat het nuttig is een tweeledige 
ondersteuning te presenteren in de vorm van een aantal werkdocumenten over horizontale 
punten (structuur van de financiële vooruitzichten, flexibiliteit, verhouding tussen 
vastleggingen en betalingen, agentschappen en administratieve uitgaven, enz…) enerzijds 
en een diepgaande analyse van elke rubriek overeenkomstig gezamenlijke normen 
anderzijds. Mogelijke criteria voor een dergelijke analyse zouden de volgende kunnen 
zijn: 

 - analyse van de huidige wetgeving (tot 2006) in het kader van de nieuwe rubrieken 

 - vaststelling van voortgezette, stopgezette en samengevoegde programma's 

 - nieuwe voorstellen vanaf 2007 

 - vaststelling van positieve en negatieve prioriteiten voor elke rubriek en sub-rubriek 

 - aantonen van subsidiariteit, proportionaliteit, doeltreffendheid en toegevoegde waarde 
 van elke Europese actie 

 - specifieke problemen per rubriek 

 - mogelijke marge (en flexibiliteit) per rubriek 

 - vereenvoudiging van de financiële instrumenten. 

5. De rapporteur wijst erop dat bij de uitvoering van een dergelijk werkprogramma zo goed 
mogelijk rekening moet worden gehouden met de debatten binnen de gespecialiseerde 
commissies en met hun adviezen aan de tijdelijke commissie. 

6. De rapporteur benadrukt zijn wens om nauw contact te houden met de gespecialiseerde 
commissies, met het oog op het bereiken van een consensueel standpunt van het Europees 
Parlement inzake de financiële vooruitzichten 2007-2013. Het zogeheten "pakket Prodi" 
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bestaat uit circa 50 wetgevingsvoorstellen met gevolgen voor de begroting. In dit verband 
moet een coherente en evenwichtige benadering tussen legislatieve en budgettaire 
aspecten worden gevonden. Voor de wetgevingsvoorstellen, die voor een deel reeds bij 
het Europees Parlement zijn ingediend, moeten de roosters van zowel de tijdelijke 
commissie als de gespecialiseerde commissies worden gecoördineerd. De 
gespecialiseerde commissies kunnen al beginnen met de behandeling van de 
wetgevingsvoorstellen die gekoppeld zijn aan het pakket, tegelijkertijd met de 
werkzaamheden van de tijdelijke commissie. Om de coherentie met het standpunt van het 
Parlement in het verslag van de tijdelijke commissie te waarborgen, benadrukt de 
rapporteur echter dat het Parlement geen verwijzing naar de bedragen moet aannemen 
vóór het verslag van de tijdelijke commissie. 

7. De volgende manieren van samenwerking met de gespecialiseerde commissies zijn 
mogelijk: 

• een brief sturen aan de voorzitters van de gespecialiseerde commissies met informatie 
over de procedure en het mogelijke tijdschema en met het verzoek aan de commissies om 
tegen januari 2005 een advies uit te brengen aan de tijdelijke commissie; 

• de voorzitter en rapporteur voor advies van de gespecialiseerde commissies uitnodigen 
voor elke discussie van een onderwerp door de tijdelijke commissie dat onder de 
bevoegdheid van die commissie valt; 

• verzoeken om de rapporteur van de tijdelijke commissie uit nodigen voor vergaderingen 
van de gespecialiseerde commissies wanneer een onderwerp inzake de financiële 
vooruitzichten wordt behandeld; 

• bilaterale vergaderingen houden tussen de rapporteur en de rapporteurs voor advies van de 
gespecialiseerde commissies; 

• via haar voorzitter de Conferentie van commissievoorzitters alsmede de Conferentie van 
voorzitters op de hoogte houden van de lopende werkzaamheden. 

8. De rapporteur verzoekt de commissie: 

• overeenstemming te bereiken over het rooster van de werkdocumenten; 

• overeenstemming te bereiken over het streven het voorliggende verslag te presenteren op 
de plenaire vergadering van april 2005, aangenomen dat de Raad zijn rooster aanhoudt, 
teneinde het standpunt van het EP vast te leggen vóór de Europese Raad van juni 2005, 
onder het Luxemburgse voorzitterschap; 

• de gespecialiseerde commissies te verzoeken hun advies tegen januari 2005 te presenteren 
aan de tijdelijke commissie; 

• de gespecialiseerde commissies te verzoeken hun adviezen te richten op het mandaat van 
de tijdelijke commissie; 

• overeenkomstig artikel 108 van het Reglement een mondelinge vraag aan de Raad en de 
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Commissie in te dienen voor het debat in de plenaire zitting van december I of december 
II. 
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