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A TANÁCS HATÁROZATA
(2004. december 7.)
a Bosznia-Hercegovinának nyújtott további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló 2002/883/EK
tanácsi határozat módosításáról
(2004/861/EK)
AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 308. cikkére,

(4)

Az országnak a nemzetközi pénzügyi intézmények által
biztosítható támogatáson túl továbbra is külső pénzügyi
támogatásra van szüksége.

(5)

A jelenleg hatályos 2002/883/EK tanácsi határozatot
módosítani kell, hogy az 2004. november 9. után is
lehetővé tegye a támogatási összegekre és a kölcsönöszszegek folyósítására vonatkozó kötelezettségvállalást és
kifizetést.

(6)

A Szerződés a 308. cikkben foglaltakon kívül nem ír elő
hatásköröket e határozat elfogadására.

(7)

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottsággal folytatott konzultációt követően,

tekintettel a Bizottság javaslatára (1),
tekintettel az Európai Parlament véleményére (2),
mivel:
(1)

(2)

A Bosznia-Hercegovinának nyújtott további makroszintű
pénzügyi támogatásról szóló, november 5-i 2002/883/EK
tanácsi határozat (3) magában foglal egy támogatást,
amely egy legfeljebb 20 millió EUR főösszegű kölcsönösszetevőből és egy legfeljebb 40 millió EUR összegű
támogatás-összetevőből áll.
Az Európai Bizottság és a Bosznia-Hercegovina közötti
megállapodás tárgyát képező szükséges politikai
reformok végrehajtásának késedelme miatt eddig csak
az első (15 millió EUR) és a második (20 millió EUR)
részlet folyósítására kerülhetett sor. A legfeljebb 25 millió
EUR összegű harmadik, egyben záró részlet még mindig
esedékes.

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk
A 2002/883/EK határozat 6. cikkének második albekezdése
helyébe a következő lép:
„Ezt a határozatot 2004. november 8-tól 2005. június 30-ig
kell alkalmazni.”

Kelt Brüsszelben, 2004. december 7-én.
(3)

Bosznia-Hercegovina elkötelezetten tovább kíván haladni
a gazdasági stabilizáció és reformok útján. A korábbi,
készenléti IMF-hitel folyósítására irányuló megállapodás
2004. februári sikeres lezárását követően tárgyalások
folytak egy új, az IMF által támogatott programról.

(1) HL C 290., 2004.11.27., 6. o.
(2) A véleményadásra 2004. október 28-án került sor (a Hivatalos
Lapban még nem tették közzé.)
(3) HL L 308., 2002.11.9., 28. o.
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