
A TANÁCS HATÁROZATA

(2004. december 7.)

a Szerbia és Montenegrónak nyújtott makroszintű pénzügyi támogatásról és a Jugoszláv Szövetségi
Köztársaságnak nyújtott további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló 2002/882/EK határozat

módosításáról

(2004/862/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö-
nösen annak 308. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára (1),

tekintettel az Európai Parlament véleményére (2),

mivel:

(1) A Jugoszláv Szövetségi Köztársaságnak nyújtott további
makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2002.
november 5-i 2002/882/EK tanácsi határozat (3) célja a
fizetési mérleg egyensúlyának fenntarthatósága és az
ország tartalékpozíciójának biztosítása.

(2) A támogatás alapján, összesen 105 millió EUR összegben
két részlet kifizetésére került sor 2002-ben és 2003-ban.
A közösen megállapított strukturális intézkedések végre-
hajtásában bekövetkezett késedelmek miatt a harmadik
(25 millió EUR összegű) részlet végrehajtása még mindig
esedékes. A 2003-ban megállapított újabb 70 millió EUR
feltételeiről és eljárási szabályairól tárgyalásokat kell foly-
tatni, illetve azokban meg kell állapodni.

(3) Szerbia és Montenegró hatóságai a jelenlegi IMF-program
keretében elkötelezettséget vállaltak a gazdasági reform és
stabilizáció mellett, amelyet a strukturális reformok életre
keltésének biztató jelei is tanúsítanak.

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

(5) A 2002/882/EK határozatot úgy kell módosítani, hogy az
2004. november 9. után is lehetővé tegye a támogatási
összegekre és a kölcsönösszegek folyósítására vonatkozó
kötelezettségvállalásokat, illetve kifizetéseket.

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

(7) A Gazdasági és Pénzügyi Bizottsággal folytatott konzul-
tációt követően,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

A 2002/882/EK határozat 6. cikke második albekezdésének
helyébe a következő rendelkezés lép:

„Ezt a határozatot 2004. november 8-tól 2006. június 30-ig
kell alkalmazni.”

Kelt Brüsszelben, 2004. december 7-én.

a Tanács részéről
az elnök
G. ZALM

HU2004.12.17. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 370/81

(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., 25. o. A 2003/825/EK határozattal (HL

L 311., 2003.11.27., 28. o.) módosított határozat.


