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A TAGÁLLAMOK KORMÁNYKÉPVISELŐINEK
KONFERENCIÁJA

A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAINAK A TANÁCS KERETÉBEN ÜLÉSEZŐ KÉPVISELŐINEK
HATÁROZATA

(2005. május 30.)

a 9. Európai Fejlesztési Alap (EFA) pénzeszközei terhére történő kötelezettségvállalások
határidejének meghatározásáról

(2005/446/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TAGÁLLAMAI KORMÁNYAINAK A
TANÁCS KERETÉBEN ÜLÉSEZŐ KÉPVISELŐI,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel a 2000. június 23-án Cotonouban aláírt, egyrészről
az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másrészről az
Európai Közösség és tagállamai közötti partnerségi megállapo-
dásra (1) (a továbbiakban: partnerségi megállapodás),

tekintettel a tagállamok kormányainak a Tanács keretében
ülésező képviselői közötti, az afrikai, karibi és csendes-óceáni
országok, valamint az Európai Közösség és tagállamai közötti
partnerségi megállapodás pénzügyi jegyzőkönyve alapján nyúj-
tandó közösségi támogatás finanszírozásáról és adminisztráció-
járól szóló belső megállapodásra (2) (a továbbiakban: belső
megállapodás) és különösen annak 2. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1) A partnerségi megállapodás I. mellékletének (Pénzügyi
jegyzőkönyv) (5) bekezdése megállapítja, hogy a pénzügyi
jegyzőkönyv teljes összege, kiegészítve az előző EFÁ-k
áthozott egyenlegeivel, a 2000-től 2007-ig terjedő
időszakra vonatkozik.

(2) Ugyanezen melléklet (7) bekezdése és a belső megálla-
podás 2. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy értékelni
kell a kötelezettségvállalások és a kifizetések teljesítésének
szintjét, és ezen értékelés alapján kell dönteni az új
források bevonásának szükségességéről a pénzügyi jegy-
zőkönyv lejártát követően.

(3) Az EU nyilatkozata a pénzügyi jegyzőkönyvről, amelyet
XVIII. nyilatkozatként csatoltak a partnerségi megállapo-
dáshoz, pontosítja, hogy az új források iránti igény érté-
kelésekor teljes mértékben figyelembe kell venni azt az
időpontot, amely után a 9. EFA pénzeszközei már nem
állnak rendelkezésre.

(4) Ezért a belső megállapodás 2. cikke (4) bekezdésének
megfelelően a 9. EFA lejárta előtt meg kell határozni
azt a – szükség esetén felülvizsgálható – időpontot,
melyen túl a 9. EFA pénzeszközei terhére nem lehet
kötelezettséget vállalni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZTAK:

1. cikk

Az időpont, melyen túl a 9. EFA Bizottság által kezelt pénz-
eszközei, az Európai Beruházási Bank (EBB) által kezelt kamat-
támogatás és az ilyen előirányzatok kamataiból származó
bevétel terhére nem lehet kötelezettséget vállalni, 2007.
december 31. Ez az időpont adott esetben felülvizsgálható.

2. cikk

A feltöltődő alapként működő beruházási hitelkeret finanszíro-
zására szánt, az EBB által kezelt összeget ez a határozat nem
érinti.

HU2005.6.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 156/19

(1) HL L 317., 2000.12.15., 3. o. A legutóbb az AKCS-EK Miniszterek
Tanácsának 2/2004 határozatával (HL L 297., 2004.9.22., 18. o.)
módosított megállapodás.

(2) HL L 317., 2000.12.15., 355. o.



3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzététele napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2005. május 30-án.

a tagállamok kormányai nevében
az elnök
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