
AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATA

(2006. április 27.)

a 2004. pénzügyi évre szóló hatodik, hetedik, nyolcadik és kilencedik Európai Fejlesztési Alap költ-
ségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2006/818/EK)

AZ EURÓPAI PARLAMENT,

– tekintettel a 2003. évi mentesítési 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
megbízhatóságát, 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 tagál-
lamai között 2000. június 23-án Cotonou-ban (Benin) aláírt partnerségi megállapodás pénzügyi jegy-
zőkönyve 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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A. mivel az Európai Fejlesztési Alapra vonatkozó igazoló nyilatkozatában a Számvevőszék megállapítja,
hogy néhány kivételtől eltekintve a 2004. évi költségvetés kimutatásai hűen tükrözik a pénzügyi év
bevételeit és kiadásait és azok pénzügyi helyzetét az év végén,

B. mivel a Számvevőszéknek az alapul szolgáló műveletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről szóló
igazoló nyilatkozata többek között egy műveletminta elemzésén alapul,

C. mivel a vizsgált okmányok alapján a Számvevőszék azon a véleményen van, hogy a figyelembe vett
bevételek, az EFA-támogatások valamint a kötelezettségek és a kifizetések összességében jogszerűek
és szabályszerűek,

1. mentesítést ad a Bizottság számára a 2004. pénzügyi évre szóló hatodik, hetedik, nyolcadik és
kilencedik EFA végrehajtása alól;

2. megjegyzéseit a csatolt állásfoglalásban foglalja össze;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa e határozatot, valamint az ennek szerves részét képező állásfoglalást
a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bíróságnak, a Számvevőszéknek és az Európai Beruházási Banknak,
és gondoskodjon ennek az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

az elnök
Josep BORRELL FONTELLES

a főtitkár
Julian PRIESTLEY
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