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A 2000–2006-os pénzügyi terv felülvizsgálata

Az Európai Parlament állásfoglalása a 2000–2006 közötti időszakra szóló pénzügyi terv felülvizsgá-
latáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2004)0666 –

C6-0219/2004 – 2004/2222(ACI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Parlament és a Tanács elé terjeszett bizottsági határozatra (COM(2004)0666 –

C6-0219/2004),

– tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a költ-
ségvetési eljárás javításáról szóló, 1999. május 6-i intézményközi megállapodásra (1),

– tekintettel a Tanáccsal 2005. július 15-én folytatott egyeztető ülés eredményére,

– tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A6-0252/2005),

A. mivel a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak meg-
állapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról,
továbbá a 2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 1454/2001/EK, 1868/94/EK, 1251/1999/EK,
1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a 2529/2001/EK rendeletek módosításáról szóló,
2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet (2) a közvetlen kifizetések csökkentését („modu-
lációját”) irányozza elő a vidékfejlesztési politika finanszírozására;

B. mivel ennek következtében a jelenleg a pénzügyi terv 1a. alfejezetében („Közös agrárpolitika”) a közvet-
len kifizetésekre előirányzott kötelezettségvállalási előirányzatok egy része átcsoportosításra kerül az
1b. alfejezetbe („Vidékfejlesztés”);

C. mivel ez az átcsoportosítás nem befolyásolja az 1. fejezet („Mezőgazdaság”) átfogó felső határát, mert a
moduláció nulla egyenlegű átcsoportosítást jelent annak két alfejezete között;

D. mivel a Bizottság javaslatát módosítani kellett a 2004. november 25-i és a 2005. július 15-i egyeztető
ülések kimenetelének figyelembevétele céljából;

1. hangsúlyozza azon készségét, hogy lehetővé tegye a pénzeszközök átcsoportosítását az 1a. alfejezetből
az 1b. alfejezetbe a közös agrárpolitika elfogadott reformjával összhangban az alfejezetek felső határainak az
1999. május 6-i intézményközi megállapodásban foglalt eljárások szerinti hivatalos felülvizsgálata útján;

2. jóváhagyja az ezen állásfoglaláshoz mellékelt, a pénzügyi terv módosított táblázatait tartalmazó hatá-
rozatot;

3. utasítja elnökét, hogy az aktust a Tanács elnökével közösen aláírja;

4. utasítja elnökét, hogy a melléklettel együtt továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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(2) HL L 270., 2003.10.21., 1. o.

2006.8.17. HU C 193 E/187Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2005. szeptember 7., szerda


