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1. Da bi zagotovila kontinuiteto zakonodaje Skupnosti, je Komisija, vzporedno s 
predstavitvijo ciljev in finančnih instrumentov, ki so opisani v dveh njenih splošnih 
sporočilih z dne 10. februarja in 14. julija 2004, sprejela dva sklopa zakonodajnih 
predlogov. Ostale predloge je pričakovati pred koncem leta in ob začetku leta 2005. 

2. Večina programov Skupnosti se bo zaključila leta 2006. Zakonodaja EU je prvič doslej 
časovno in vsebinsko tesno povezana s finančnim okvirom. Namen začasnega odbora, ki 
ga je ustanovil Parlament, je zagotovitev skladnosti med njegovimi političnimi 
prioritetami in njegovim stališčem v zvezi z naslednjo finančno perspektivo. 

3. Na osnovi mandata, ki je bil dodeljen začasnem odboru, poročevalec meni, da bi cilj 
morala biti gradnja soglasja pri ugotavljanju političnih prioritet EP in odgovarjajoče 
finančne podpore, ki bi jo bilo treba nuditi vsakemu sektorju. Poročevalec verjame, da bi 
pristop od spodaj navzgor lahko olajšal razpravo. 

4.  Poročevalec meni, da je za lažjo izvedbo te naloge koristno predstaviti dvojni prispevek. 
Ta bi po eni strani slonel na vrsti delovnih dokumentov, ki zadevajo horizontalne teme 
(strukturo FP, fleksibilnost, razmerje med obveznostmi in plačili, agencije, 
administrativne izdatke itd.), in po drugi na temeljiti analizi vsake postavke na osnovi 
skupnih standardov. Za takšno analizo predlaga naslednje morebitne kriterije: 

- analizo sedanje zakonodaje (do leta 2006) v zvezi z novimi postavkami,  

- ugotovitev programov, ki se nadaljujejo, ki so bili opuščeni ali ki so se združili, 

- nove predloge za obdobje od leta 2007 naprej, 

- ugotovitev pozitivnih in negativnih prioritet za vsako postavko in podpostavko, 

- dokaz subsidiarnosti, sorazmernosti, učinkovitosti in dodane vrednosti ukrepanja na 
evropski ravni, 

- specifične probleme vsake postavke, 

- možen razpon (in fleksibilnost) vsake postavke, 

- poenostavitev finančnih instrumentov. 

5. Poročevalec poudarja, da bi se pri izpeljavi takšnega delovnega programa moralo čim več 
upoštevati razprave, ki so potekale znotraj specializiranih odborov, ne da bi to sicer 
vplivalo na mnenje, ki so ga ti posredovali začasnemu odboru.  

6. Poročevalec poudarja, da želi obdržati tesen stik s specializiranimi odbori, da bi se 
oblikovalo stališče privolitve Evropskega parlamenta za finančno perspektivo 2007-2013. 
Tako imenovani "paket Prodi" sestavlja 50 zakonodajnih predlogov, ki vplivajo na 
proračun. Treba je oblikovati usklajen pristop, ki bi upošteval tako zakonodajne kot 
proračunske vidike. Uskladiti je treba koledarje začasnega odbora in specializiranih 
odborov v zvezi z zakonodajnimi predlogi. Nekateri izmed teh so že bili posredovani 
Evropskemu parlamentu. Specializirani odbori lahko vsekakor začnejo obravnavati 
zakonodajne predloge, ki se navezujejo na paket, in to vzporedno z delom začasnega 
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odbora. Vendar poročevalec poudarja, da zaradi usklajenosti s stališčem, ki ga je EP 
sprejel v poročilu začasnega odbora, Parlament ne bi smel sprejeti nobenih referenc na 
finančne zneske pred poročilom začasnega odbora. 

7. S specializiranimi odbori bi lahko sodelovali v naslednjih oblikah: 
 
• s pošiljanjem pisma predsednikom specializiranih odborov, v katerem se jih obvešča o 

postopku ter verjetnem časovnem razporedu, in z vabilom odborom, naj začasnemu 
odboru posredujejo mnenje do konca januarja 2005; 

• s povabilom predsednika in pripravljavcev mnenj specializiranih odborov vsakič, ko 
začasni odbor obravnava vprašanje, za katerega so ti pristojni; 

• z zahtevo, da se poročevalca začasnega odbora povabi na sestanke specializiranih 
odborov, ko je na dnevnem redu predvidena točka, ki se nanaša na finančno perspektivo; 

• z bilateralnimi srečanji med poročevalci in pripravljavci mnenj v specializiranih odborih; 

• preko predsednika, z informiranjem konference predsednikov odborov in konference 
predsednikov o tekočih dejavnostih. 

8. Poročevalec prosi odbor, da se odloči: 

• o predlogih, ki se nanašajo na strukturo delovnih dokumentov; 

• o morebitni predstavitvi poročila na plenarni seji aprila 2005, da bi EP oblikoval stališče 
pred Evropskim svetom junija 2005 v času luksemburškega predsedovanja, s 
predpostavko, da se bo Svet držal svojega koledarja; 

• o zahtevi, da specializirani odbori predstavijo svoje mnenje začasnemu odboru do konca 
januarja 2005; 

• o zahtevi, da specializirani odbori osredotočijo svoje mnenje na mandat začasnega odbora;  

• o predložitvi vprašanja za ustni odgovor Svetu in Komisiji, v skladu s členom 108 
Poslovnika, za razpravo na plenarni seji 1. ali 2. decembra. 
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