
2.
Az Európai Parlament határozata a 2004. pénzügyi évre szóló hatodik, hetedik, nyolcadik és kilen-
cedik Európai Fejlesztési Alap költségvetésének végrehajtására vonatkozó elszámolások lezárásáról

(COM(2005)0485 – C6-0430/2005 – 2005/2157(DEC))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a 2003. évi mentesítő határozatok nyomon követéséről szóló bizottsági jelentésre
(COM(2005)0449),

– tekintettel a 2004. pénzügyi évre szóló 6., 7., 8., és 9., Európai Fejlesztési Alap pénzügyi mérlegeiről és
kezelésének elszámolásáról szóló bizottsági közleményre (COM(2005)0485– C6-0430/2005),

– tekintettel a 2004. pénzügyi évre szóló 6., 7., 8., és 9., Európai Fejlesztési Alap pénzügyi irányításáról
szóló bizottsági közleményre (COM(2005)0307),

– tekintettel a Számvevőszéknek a 2004. pénzügyi évre szóló 6., 7., 8., és 9., Európai Fejlesztési Alapból
(EFA) finanszírozott tevékenységekre vonatkozó éves jelentésére, az intézmények válaszaival együtt (1),

– tekintettel a Számvevőszék által az EK-Szerződés 248. cikke értelmében kiállított, az elszámolások meg-
bízhatóságát, valamint az azok alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló
megbízhatósági nyilatkozatra (2),

– tekintettel a Számvevőszék 2/2005. sz. külön jelentésére az AKCS-országok számára nyújtott EFA költ-
ségvetési segélyek: a „közfinanszírozás reformja” területének Bizottság általi irányítása témájában, a
Bizottság válaszaival együtt (3) (benyújtva az EK-Szerződés 248. cikke (4) bekezdésének második albe-
kezdése szerint),

– tekintettel a Tanács 2006. február 22-i ajánlásaira (5677/2006 – C6-0094/2006, 5679/2006 –

C6-0095/2006, 5680/2006 – C6-0096/2006, 5681/2006 – C6-0097/2006),

– tekintettel a negyedik AKCS-EK-megállapodás (4) második pénzügyi jegyzőkönyve keretében a Közösség
által nyújtott segélyek finanszírozására és irányítására vonatkozóan a tagállamok kormányainak a Tanács
keretében ülésező képviselői között 1995. december 20-án létrejött belső megállapodás 33. cikkére,

– tekintettel az afrikai, karibi és csendes-óceáni országok, valamint az Európai Közösség és annak tagálla-
mai között 2000. június 23-án Cotonouban (Benin) aláírt partnerségi megállapodás pénzügyi jegyző-
könyve keretében a Közösség által nyújtott segélyek finanszírozására és irányítására, valamint az
EK-Szerződés negyedik része (5) alapján a tengerentúli országoknak és területeknek szánt pénzügyi
segélyek felhasználására vonatkozóan a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői
között 2000. szeptember 18-án létrejött belső megállapodás 32. cikkére,

– tekintettel az EK-Szerződés 276. cikkére,

– tekintettel a negyedik AKCS–EK-megállapodás szerint a fejlesztések finanszírozására alkalmazandó,
1998. június 16-i pénzügyi rendelet (6) 74. cikkére,

– tekintettel a 9. Európai Fejlesztési Alapra alkalmazandó, 2003. március 27-i pénzügyi rendelet (7)
119. cikkére,

– tekintettel eljárási szabályzata 70. cikkére, 71. cikke harmadik francia bekezdésére és V. mellékletére,

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Fejlesztési Bizottság véleményére
(A6-0110/2006),
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1. tudomásul veszi a hatodik, hetedik, nyolcadik és kilencedik Európai Fejlesztési Alap pénzügyi helyzetét, amely 2004. december 31-én a következő volt:

1. táblázat − Az EFA-források kumulált felhasználása 2004. december 31-én
(millió euró)

2003. év végi állapot (1) A 2004. pénzügyi év folyamán végrehajtott költségvetés (1) 2004. év végi állapot (1)

Teljes
összeg

Végrehajtási
ráta%

6.
EFA

7.
EFA

8.
EFA

9.
EFA

Teljes
összeg

6.
EFA

7.
EFA

8.
EFA

9.
EFA

Teljes
összeg (1)

Végrehajtási
ráta%

A − FORRÁSOK (2) 43 408,7 −32,2 −58,4 −172,3 656,0 393,1 7439,4 10 867,7 11590,6 13 904,1 43 801,8

B − FELHASZNÁLÁS
1. Pénzügyi kötelezettségek 33 317,0 76,8 −32,2 −58,4 −172,3 2 638,1 2 375,2 7439,4 10 867,7 11590,6 5794,5 35 692,2 81,5
2. Egyéni jogi kötelezettségek 27566,9 63,5 28,7 121,4 848,7 1747,5 2746,3 7378,3 10 418,5 9775,2 2741,2 30 313,2 69,2
3. Kifizetések 23 504,1 54,1 30,0 244,5 1191,9 947,6 2 413,9 7312,1 9 849,6 7531,1 1225,2 25 918,0 59,2

C − Fennmaradó kifizetések (B1 −B3) 9 812,9 22,6 127,3 1018,1 4 059,5 4 569,3 9 774,1 22,3

D − Rendelkezésre álló egyenleg (A −B1) 10 091,7 23,2 0,0 0,0 0,0 8109,6 8109,6 18,5

Forrás: Számvevőszék, a 2004. pénzügyi évre vonatkozó hatodik, hetedik, nyolcadik és kilencedik Európai Fejlesztési Alap (EFA) tevékenységeiről szóló éves jelentés (HL C 301., 2005.11.30., 257. o.).
(1) A Bizottság által készített pénzügyi kimutatásokról és pénzügyi végrehajtások kimutatásairól szóló jelentésekkel való koherencia érdekében ezek az adatok nem tartalmazzák az EBB által önállóan irányított műveleteket (2003. év

vége: 2 245 millió euró forrás, 366 millió euró pénzügyi kötelezettség, 140 millió euró egyedi jogi kötelezettség és 4 millió euró kifizetés).
(2) A 6., 7., 8. és 9. EFA-k fő támogatása, kamatok, különböző források és korábbi EFA-k transzferei.
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2. jóváhagyja a 2004. pénzügyi évre szóló hatodik, hetedik, nyolcadik és kilencedik Európai Fejlesztési
Alap költségvetésének végrehajtására vonatkozó elszámolások lezárását;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen határozatot a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Számvevőszéknek és
az Európai Beruházási Banknak, és gondoskodjon ennek az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való
közzétételéről.

3.
Az Európai parlament állásfoglalása a 2004. pénzügyi évre szóló hatodik, hetedik, nyolcadik és
kilencedik Európai Fejlesztési Alap költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló
határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (COM(2005)0485 – C6-0430/2005 –

2005/2157(DEC))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a 2003. évi mentesítési határozat nyomon követéséről szóló bizottsági jelentésre
(COM(2005)0449),

– tekintettel a 2004. pénzügyi évre szóló 6., 7., 8. és 9. Európai Fejlesztési Alap pénzügyi mérlegeiről és
kezelésének elszámolásáról szóló bizottsági közleményre (COM(2005)0485– C6-0430/2005),

– tekintettel a 2004. pénzügyi évre szóló 6., 7., 8. és 9. Európai Fejlesztési Alap pénzügyi irányításáról
szóló bizottsági közleményre (COM(2005)0307),

– tekintettel a Számvevőszéknek a 2004. pénzügyi évre szóló 6., 7., 8. és 9. Európai Fejlesztési Alapból
(EFA) finanszírozott tevékenységekre vonatkozó éves jelentésére, az intézmények válaszaival együtt (1),

– tekintettel a Számvevőszék által az EK-Szerződés 248. cikke értelmében kiállított, az elszámolások meg-
bízhatóságát, valamint az azok alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló
megbízhatósági nyilatkozatra (2),

– tekintettel a Számvevőszék 2/2005. sz. külön jelentésére az AKCS-országok számára nyújtott EFA költ-
ségvetési segélyek: a „közfinanszírozás reformja” területének Bizottság általi irányítása témájában, a
Bizottság válaszaival együtt (benyújtva az EK-Szerződés 248. cikke (4) bekezdésének második albekez-
dése szerint) (3),

– tekintettel az Egyesült Nemzetek Szervezetének a millenniumi fejlesztési célokról szóló 2005. évi jelen-
tésére (4),

– tekintettel az Európai Közösség fejlesztési politikájáról szóló, a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek
címzett bizottsági közleményről (5) szóló, 2001. március 1-jei állásfoglalására,

– tekintettel a 2004-ben az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés keretében folytatott munkákról (6)
szóló, 2005. március 9-i állásfoglalására,

– tekintettel a kibővített Unió 2007–2013 politikai kihívásairól és költségvetési eszközeiről szóló, 2005.
június 8-i állásfoglalására (7),

– tekintettel az egy Afrika fejlesztésére vonatkozó stratégiáról szóló, 2005. november 17-i állásfoglalá-
sára (8),

– tekintettel az EuropAid Együttműködési Hivatal 2004. évi tevékenységéről szóló éves jelentésre,

(1) HL C 301., 2005.11.30., 249. o.
(2) HL C 301., 2005.11.30., 261. o.
(3) HL C 249., 2005.10.7., 1. o.
(4) Az ENSZ Információs Osztálya által 2005 májusában közzétett DPI/2390 jelentés, http://millenniumindicators.un.org.
(5) HL C 277., 2001.10.1., 130. o.
(6) HL C 320. E, 2005.12.15., 142. o.
(7) Elfogadott szövegek, P6_TA(2005)0224.
(8) Elfogadott szövegek, P6_TA(2005)0445.
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