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1. Komisia, súbežne s predstavovaním cieľov a finančných nástrojov opísaných v jej dvoch 
všeobecných oznámeniach z 10. februára a zo 14. júla 2004, schválila dva balíky 
legislatívnych návrhov s cieľom zabezpečiť kontinuitu legislatívy Spoločenstva. Ďalšie 
návrhy sa očakávajú pred koncom tohto roka a začiatkom roku 2005. 

2. Väčšina programov Spoločenstva vyprší v roku 2006. Legislatíva EÚ je zatiaľ po prvý raz 
úzko spojená s finančným rámcom, čo sa týka časového plánu a obsahu. Úlohou 
dočasného výboru, ktorý vytvoril Parlament, je zabezpečiť koherenciu medzi politickými 
prioritami a pozíciou Parlamentu k budúcemu finančnému výhľadu. 

3. Váš spravodajca si myslí, že na základe mandátu pre dočasný výbor by úlohou malo byť 
dosiahnutie konsenzu, ktorý by určil politické priority EP, a každému sektoru by sa mala 
prideliť príslušná finančná podpora. Váš spravodajca je presvedčený, že prístup zdola 
nahor by uľahčil diskusiu. 

4.  Váš spravodajca na uľahčenie tejto práce považuje za užitočné pripraviť dvojakú formu 
podpory prostredníctvom sady pracovných dokumentov, ktoré sa na jednej strane 
zaoberajú horizontálnymi otázkami (štruktúrou finančného výhľadu, flexibilitou, 
pomerom medzi záväzkami a platbami, agentúrami a administratívnymi výdavkami atď.) 
a na druhej strane hĺbkovou analýzou každej kapitoly v súlade so spoločnými normami. 
Kritériá navrhované na takúto analýzu môžu byť nasledujúce: 

- analýza súčasnej legislatívy (do roku 2006) v rámci nových kapitol 

- identifikácia programov, ktoré pokračujú, končia, alebo sa zlúčia 

- nové návrhy na rok 2007 a ďalej 

- identifikácia kladných a záporných priorít v rámci každej kapitoly, podkapitoly 

- prejav subsidiarity, proporcionality, efektívnosti a pridanej hodnoty európskej akcie 

- špecifické problémy v rámci každej kapitoly 

- možné rozpätie (a flexibilita) v rámci každej kapitoly 

- zjednodušenie finančných nástrojov 

5. Spravodajca poukazuje na to, že realizácia takéhoto pracovného programu by mala v čo 
najväčšej miere zohľadňovať rozpravy v špecializovaných výboroch bez toho, aby bolo 
dotknuté ich stanovisko k dočasnému výboru.  

6. Spravodajca zdôrazňuje svoje želanie byť v úzkom kontakte so špecializovanými výbormi 
s cieľom vypracovať so súhlasom oboch strán pozíciu Európskeho parlamentu k 
finančným výhľadom na roky 2007-2013. Takzvaný Prodiho balík sa skladá z asi 50 
legislatívnych návrhov s rozpočtovými dôsledkami a treba nájsť koherentný prístup medzi 
legislatívou a rozpočtovými aspektmi. Čo sa týka legislatívnych návrhov, ktorých časť sa 
už odovzdala Európskemu parlamentu, treba skoordinovať časové rozvrhy dočasného 
výboru a špecializovaných výborov. Špecializované výbory môžu určite začať skúmať 
legislatívne návrhy týkajúce sa balíka súbežne s prácou dočasného výboru. Spravodajca 
však prízvukuje, s cieľom zachovať koherenciu s pozíciou, ktorú zaujal EP v správe 
dočasného výboru, že Parlament by nemal schváliť žiadny odkaz na finančné sumy pred 
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predložením správy dočasného výboru. 

7. Možno predpokladať nasledujúce spôsoby spolupráce so špecializovanými výbormi: 
 
• zaslanie listu predsedom špecializovaných výborov, ktorý informuje o postupe a 

pravdepodobnom harmonograme a žiada výbory o predloženie stanoviska dočasnému 
výboru do januára 2005; 

• pozvanie predsedu a navrhovateľov špecializovaných výborov vždy, keď dočasný výbor 
bude rokovať o otázke, ktorá spadá do ich pôsobnosti; 

• požiadanie, aby spravodajca dočasného výboru bol pozvaný na schôdze špecializovaných 
výborov, keď je na programe rokovania bod týkajúci sa finančného výhľadu; 

• uskutočňovanie dvojstranných stretnutí medzi spravodajcom a navrhovateľmi v 
špecializovaných výboroch; 

• informovanie konferencie predsedov výborov, ako aj konferencie predsedov o 
pokračujúcej práci, a to prostredníctvom predsedajúceho konferencie predsedov výborov. 

8. Váš spravodajca žiada, aby výbor súhlasil: 

• s návrhmi týkajúcimi sa systému pracovných dokumentov; 

• s cieľom predložiť správu na plenárnej schôdzi v apríli 2005, za predpokladu, že Rada 
dodrží svoj harmonogram, s cieľom upevniť pozíciu EP pred Európskou radou v júni 2005 
pod luxemburským predsedníctvom; 

• s požiadaním špecializovaných výborov, aby svoje stanovisko predložili dočasnému 
výboru do januára 2005; 

• s požiadaním špecializovaných výborov, aby svoje stanovisko sústredili na mandát 
dočasného výboru; 

• s predložením ústnej otázky v súlade s článkom 108 rokovacieho poriadku Rade a Komisii 
v súvislosti s rozpravou na plenárnej schôdzi december I a december II. 
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