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1. Kommissionen har parallellt med redogörelsen för de mål och finansiella instrument som 
beskrivs i kommissionens två allmänna meddelanden av den 10 februari och 14 juli 2004 
antagit två uppsättningar lagstiftningsförslag i syfte att garantera kontinuiteten i 
gemenskapslagstiftningen. Andra förslag förväntas läggas fram före årets utgång och i 
början av 2005. 

2. De flesta gemenskapsprogrammen löper ut 2006. För första gången är EG-rätten nära 
kopplad till finansieringsramen när det gäller tidsplan och innehåll. Det tillfälliga utskottet 
som inrättats av parlamentet har som mål att garantera samstämmighet mellan parlamentets 
politiska prioriteringar och dess ståndpunkt om nästa budgetplan. 

3. Föredraganden anser att på grundval av det tillfälliga utskottets mandat bör målet vara att nå 
fram till enighet om fastställandet av parlamentets politiska prioriteringar och det relativa 
ekonomiska stöd som skall ges till varje sektor. Föredraganden anser att ett bottom-up-
perspektiv (nerifrån-och-upp-perspektiv) skulle underlätta diskussionen. 

4. För att underlätta detta arbete anser föredraganden att det skulle vara lämpligt med ett 
tvåfaldigt stöd, det vill säga att dels lägga fram en uppsättning arbetsdokument som 
behandlar horisontella frågor (budgetplanens struktur, flexibilitet, förhållandet mellan 
åtaganden och betalningar, organ, administrativa utgifter, osv.), och dels göra en ingående 
analys av varje kategori i enlighet med allmänna standarder. Följande kriterier föreslås för 
en sådan analys: 

− analys av den nuvarande lagstiftningen (fram till 2006) under de nya utgiftsområdena, 

− fastställande av vilka program som skall fortsättas, avbrytas, slås ihop, 

− nya förslag från och med 2007, 

− fastställande av positiva och negativa prioriteringar under varje utgiftsområde och 
underkategori, 

− påvisande av EU-åtgärdernas subsidiaritet, proportionalitet, effektivitet och mervärde, 

− specifika problem för varje utgiftskategori, 

− eventuell marginal (och flexibilitet) för varje utgiftskategori, 

− förenkling av de finansiella instrumenten. 

5. Föredraganden påpekar att vid genomförandet av sådana arbetsprogram skall hänsyn tas i så 
stor utsträckning som möjligt till diskussionerna i de specialiserade utskotten, och att 
utskottens yttranden till det tillfälliga utskottet inte får påverkas.  

6. Föredraganden understryker att han vill upprätthålla nära kontakter med de specialiserade 
utskotten i syfte att fastställa en enhällig ståndpunkt från Europaparlamentet om 
budgetplanen 2007–2013. Det så kallade Prodi-paketet består av ungefär 
50 lagstiftningsförslag som inverkar på budgeten och man måste finna en enhetlig strategi 
för lagstiftnings- och budgetaspekterna. När det gäller lagstiftningsförslagen, av vilka en del 
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redan har vidarebefordrats till Europaparlamentet, måste en samordning göras av det 
tillfälliga utskottets och de specialiserade utskottens sammanträdeskalendrar. De 
specialiserade utskotten kan naturligtvis börja behandla lagstiftningsförslagen som är knutna 
till paketet parallellt med det tillfälliga utskottets arbete. För att garantera överensstämmelse 
med parlamentets ståndpunkt i det tillfälliga utskottets betänkande betonar föredraganden att 
parlamentet inte skall anta några hänvisningar till de finansiella beloppen innan det tillfälliga 
utskottet har lagt fram sitt betänkande. 

7. Man skulle kunna tänka sig följande samarbetsformer med de specialiserade utskotten: 

• översända en skrivelse till de specialiserade utskottens ordförande för att informera om 
förfarandet och den sannolika tidsplanen med en uppmaning till utskotten att lägga fram 
ett yttrande till det tillfälliga utskottet senast i januari 2005, 

• bjuda in de specialiserade utskottens ordförande och föredragande varje gång det 
tillfälliga utskottet skall diskutera en fråga som omfattas av deras behörighetsområden, 

• begära att det tillfälliga utskottets föredragande bjuds in till de specialiserade utskottens 
sammanträden när en punkt som berör budgetplanen är med på dagordningen, 

• hålla bilaterala möten mellan föredraganden och de specialiserade utskottens 
föredragande, 

• information från utskottets ordförande till utskottsordförandekonferensen och 
ordförandekonferensen om det pågående arbetet. 

8. Föredraganden uppmanar utskottet att komma överens om 

• förslagen som avser tidsplanen för arbetsdokumenten,  

• målet att lägga fram ett förslag i kammaren i april 2005, under förutsättning att rådet 
iakttar sin tidsplan, i syfte att fastställa parlamentets ståndpunkt före Europeiska rådet i 
juni 2005 under det luxemburgska ordförandeskapet, 

• att uppmana de specialiserade utskotten att lägga fram sina yttranden för det tillfälliga 
utskottet före januari 2005, 

• att uppmana de specialiserade utskotten att inrikta sina yttranden på det tillfälliga 
utskottets mandat, 

• att förelägga rådet och kommissionen en muntlig fråga i enlighet med artikel 108 i 
arbetsordningen med avseende på en debatt under den första eller andra 
sammanträdesperioden i december. 
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