
50. megerősíti a határokon átnyúló együttműködés iránti támogatását az európai integráció alapvető
eszközeként, és kéri többek között a kultúra, a környezetvédelem, a K + F, az információs és kommunikációs
technológia, az önkormányzatok közötti csere, a katasztrófavédelem és az egészségügy megfelelő figyelembe-
vételét ezen eszköz keretében;

51. kéri, hogy a tagállamok mutassák ki cselekvési programjaikban az innovatív intézkedésekre és transz-
nacionális együttműködésre fektetett hangsúlyt;

52. világos és átlátható szabályokat követel az erőforrások elosztására és a kiadások ellenőrzésére vonatko-
zóan, valamint megköveteli a tagállamoktól, hogy vállaljanak teljes körű felelősséget a kohéziós politikai
támogatások elköltése során;

*
* *

53. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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Pénzügyi eszköz fejlesztési és gazdasági együttműködés céljára ***I

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a fejlesztési és a gazdasági együttműködés finan-
szírozási eszközének létrehozásáról szóló rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0629 –

C6-0128/2004 – 2004/0220(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára
(COM(2004)0629) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, 179. cikkének (1) bekezdésére és
181a. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez
(C6-0128/2004),

– tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapra vonatkozó véleményére,

– tekintettel eljárási szabályzata 51., 168. és 35. cikkére,

– tekintettel a Fejlesztési Bizottság jelentésére és a Külügyi Bizottság, a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
és a Költségvetési Bizottság véleményére (A6-0060/2006),

– tekintettel a Fejlesztési Bizottság második jelentésére és a Külügyi Bizottság és a Nemzetközi Kereskedelmi
Bizottság véleményére (A6-0109/2006);

1. jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2. felszólítja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet ismét a Parlamenthez, ha a javaslatot lényegesen módosí-
tani kívánja vagy azt más szöveggel kívánja felváltani;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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