
DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

z dnia 27 kwietnia 2006 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu szóstego, siódmego, ósmego oraz dzie-
wiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok budżetowy 2004

(2006/818/WE)

PARLAMENT EUROPEJSKI,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji w sprawie działań podjętych po wydaniu decyzji o absolutorium
za 2003 r. (COM(2005)0449),

— uwzględniając komunikat Komisji w sprawie bilansów i sprawozdań finansowych szóstego, siódmego,
ósmego oraz dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok budżetowy 2004
(COM(2005)0485- C6-0430/2005),

— uwzględniając komunikat Komisji dotyczący sprawozdania w sprawie zarządzania finansami dotyczą-
cego szóstego, siódmego, ósmego i dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok 2004
(COM(2005)0307),

— uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące działań finansowanych
z szóstego, siódmego, ósmego i dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) wraz
z odpowiedziami instytucji poddanych kontroli (1),

— uwzględniając poświadczenie wiarygodności rozliczeń oraz legalności i prawidłowości transakcji
leżących u podstaw tych rozliczeń, przedstawione przez Trybunał Obrachunkowy na podstawie art.
248 Traktatu WE (2),

— uwzględniając sprawozdanie specjalne nr 2/2005 Trybunału Obrachunkowego dotyczące pomocy
budżetowej z EFR dla krajów AKP i zarządzania przez Komisję kwestiami odnoszącymi się do reformy
finansów publicznych, wraz z odpowiedziami Komisji (3) (przedstawione na podstawie art. 248 ust. 4
akapit drugi Traktatu WE),

— uwzględniając zalecenie Rady z dnia 22 lutego 2006 r. (5677/2006 – C6-0094/2006, 5679/2006 –
C6-0095/2006, 5680/2006 – C6-0096/2006, 5681/2006 – C6-0097/2006),

— uwzględniając art. 33 umowy wewnętrznej z dnia 20 grudnia 1995 r. między przedstawicielami
rządów Państw Członkowskich, zawartej podczas ich spotkania w ramach Rady, w sprawie finanso-
wania i zarządzania pomocą wspólnotową na mocy drugiego protokołu finansowego do czwartej
konwencji AKP-WE (4),

— uwzględniając art. 32 umowy wewnętrznej z dnia 18 września 2000 r. między przedstawicielami
rządów Państw Członkowskich zawartej podczas ich spotkania w ramach Rady, w sprawie finanso-
wania i zarządzania pomocą wspólnotową na mocy protokołu finansowego do Umowy o partnerstwie
między państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkow-
skimi, podpisanej w Kotonu (Benin) w dniu 23 czerwca 2000 r. oraz w sprawie przydzielenia pomocy
finansowej krajom i terytoriom zamorskim, do których ma zastosowanie cześć czwarta Traktatu
WE (5),

— uwzględniając art. 276 Traktatu WE,

— uwzględniając art.74 rozporządzenia finansowego z dnia 16 czerwca 1998 r. mającego zastosowanie
do współpracy na rzecz finansowania rozwoju na podstawie czwartej konwencji AKP-WE (6),

— uwzględniając art. 199 rozporządzenia finansowego z dnia 27 marca 2003 r. mającego zastosowanie
do dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju (7),

— uwzględniając art. 70 i art. 71 tiret trzecie oraz załącznik V Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Rozwoju (A6-
0110/2006),
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(1) Dz.U. C 301 z 30.11.2005, str. 249.
(2) Dz.U. C 301 z 30.11.2005, str. 261.
(3) Dz.U. C 249 z 7.10.2005, str. 1.
(4) Dz.U. L 156 z 29.5.1998, str. 108.
(5) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 355.
(6) Dz.U. L 191 z 7.7.1998, str. 53.
(7) Dz.U. L 83 z 1.4.2003, str. 1.



A. mając na uwadze, że w poświadczeniu wiarygodności rachunków dotyczącym Europejskiego
Funduszu Rozwoju (EFR), Trybunał Obrachunkowy stwierdza, że poza kilkoma wyjątkami, sprawo-
zdania dotyczące roku obrachunkowego 2004 rzetelnie przedstawiają dochody i wydatki oraz
sytuację finansową tych EFR na koniec tego roku,

B. mając na uwadze, że wnioski Trybunału Obrachunkowego dotyczące legalności i prawidłowości
transakcji leżących u podstaw rozliczeń opierają się, między innymi, na analizie wybranych trans-
akcji,

C. mając na uwadze, że na podstawie przeanalizowanej dokumentacji, Trybunał Obrachunkowy jest
zdania, że uwzględnione dochody, środki przydzielone na EFR oraz zobowiązania i płatności są,
jako całość, legalne i prawidłowe,

1. udziela Komisji absolutorium z wykonania budżetu szóstego, siódmego, ósmego oraz dziewiątego
EFR za rok budżetowy 2004;

2. przedstawia swoje uwagi w załączonej rezolucji;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która
stanowi jej część integralną, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości, Trybunałowi Obrachun-
kowemu i Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu oraz do zapewnienia jej publikacji w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

Josep BORRELL FONTELLES

Przewodniczący

Julian PRIESTLEY

Sekretarz Generalny
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