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P8_TA(2016)0149 

Absolutorium za rok 2014: 8., 9., 10. a 11. ERF  

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o udělení absolutoria za 

plnění rozpočtu osmého, devátého, desátého a jedenáctého Evropského rozvojového 

fondu na rozpočtový rok 2014 (2015/2203(DEC)) 

 

Evropský parlament, 

– s ohledem na rozvahy a účetní závěrky osmého, devátého, desátého a jedenáctého 

Evropského rozvojového fondu za rozpočtový rok 2014 (COM(2015)0379 – C8-

0248/2015), 

– s ohledem na finanční informace o Evropském rozvojovém fondu (COM(2015)0295), 

– s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o činnostech financovaných z rozpočtu 

osmého, devátého, desátého a jedenáctého Evropského rozvojového fondu za 

rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi Komise1, 

– s ohledem na prohlášení o věrohodnosti2 účetnictví a o legalitě a správnosti 

uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle 

článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria Komisi za 

provádění činností evropských rozvojových fondů za rozpočtový rok 2014 (05219/2016 

– C8-0036/2016, 05220/2016 – C8-0037/2016, 05223/2016 – C8-0038/2016, 

05224/2016 – C8-0039/2016), 

– s ohledem na zprávu Komise o opatřeních následujících po udělení absolutoria za 

rozpočtový rok 2013 (COM(2015)0505) a na připojené pracovní dokumenty útvarů 

Komise (SWD(2015)0194 a SWD(2015)0195), 

– s ohledem na Dohodu o partnerství mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy 

(AKT) na straně jedné a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně 

druhé, podepsanou v Cotonou dne 23. června 20003 a změněnou v Ouagadougou 

                                                 
1  Úř. věst. C 373, 10.11.2015, s. 289. 
2  Úř. věst. C 379, 13.11.2015, s. 124. 
3  Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3. 



 

 

(Burkina Faso) dne 22. června 20101, 

– s ohledem na rozhodnutí Rady 2013/755/EU ze dne 25. listopadu 2013 o přidružení 

zámořských zemí a území k Evropské unii („rozhodnutí o přidružení zámoří“)2, 

– s ohledem na článek 33 interní dohody zástupců vlád členských států zasedajících v 

Radě ze dne 20. prosince 1995 o financování a řízení pomoci Společenství v rámci 

druhého finančního protokolu čtvrté úmluvy AKT-ES3, 

– s ohledem na článek 32 interní dohody zástupců vlád členských států zasedajících v 

Radě ze dne 18. září 2000 o financování a řízení pomoci Společenství v rámci 

finančního protokolu Dohody o partnerství mezi africkými, karibskými a 

tichomořskými státy a Evropským společenstvím a jeho členskými státy, podepsané v 

Cotonou (Benin) dne 23. června 2000, a o přidělení finanční pomoci pro zámořské země 

a území, na něž se vztahují ustanovení čtvrté části Smlouvy o ES4, 

– s ohledem na článek 11 interní dohody zástupců vlád členských států zasedajících v 

Radě ze dne 17. července 2006 o financování pomoci Společenství v rámci víceletého 

finančního rámce pro období 2008–2013 v souladu s dohodou o partnerství AKT-ES a o 

přídělu finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje čtvrtá část 

Smlouvy o ES5, 

– s ohledem na článek 11 interní dohody zástupců vlád členských států zasedajících v 

Radě ze dne 24. června 2013 a 26. června 2013 o financování pomoci Společenství v 

rámci víceletého finančního rámce pro období 2014–2020 v souladu s dohodou o 

partnerství AKT-ES a o přídělu finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které 

se vztahuje čtvrtá část Smlouvy o fungování Evropské unie6, 

– s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na článek 74 finančního nařízení ze dne 16. června 1998 o spolupráci při 

financování rozvoje v rámci čtvrté úmluvy AKT-ES7, 

– s ohledem na článek 119 finančního nařízení ze dne 27. března 2003 pro 9. Evropský 

rozvojový fond8, 

– s ohledem na článek 50 nařízení Rady (ES) č. 215/2008 ze dne 18. února 2008 o 

finančním nařízení pro 10. Evropský rozvojový fond9, 

– s ohledem na článek 48 nařízení Rady (EU) 2015/323 ze dne 2. března 2015 o 

finančním nařízení pro 11. Evropský rozvojový fond10. 

                                                 
1  Úř. věst. L 287, 4.11.2010, s. 3. 
2  Úř. věst. L 344, 19.12.2013, s. 1. 
3  Úř. věst. L 156, 29.5.1998, s. 108. 
4  Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 355. 
5  Úř. věst. L 247, 9.9.2006, s. 32. 
6  Úř. věst. L 210, 6.8.2013, s. 1. 
7  Úř. věst. L 191, 7.7.1998, s. 53. 
8  Úř. věst. L 83, 1.4.2003, s. 1. 
9  Úř. věst. L 78, 19.3.2008, s. 1. 
10  Úř. věst. L 58, 3.3.2015, s. 17. 



 

 

– s ohledem na článek 93 a čl. 94 třetí odrážku a přílohu V jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro rozvoj 

(A8-0137/2016), 

1. uděluje absolutorium Komisi za plnění rozpočtu osmého, devátého, desátého a 

jedenáctého Evropského rozvojového fondu na rozpočtový rok 2014; 

2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě, Komisi, Účetnímu dvoru a 

Evropské investiční bance a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské 

unie (řada L). 



 

 

2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o uzavření účtů rozpočtu 

osmého, devátého, desátého a jedenáctého Evropského rozvojového fondu na rozpočtový 

rok 2014 (2015/2203(DEC)) 

 

Evropský parlament, 

– s ohledem na rozvahy a účetní závěrky osmého, devátého, desátého a jedenáctého 

Evropského rozvojového fondu za rozpočtový rok 2014 (COM(2015)0379 – C8-

0248/2015), 

– s ohledem na finanční informace o Evropském rozvojovém fondu (COM(2015)0295), 

– s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o činnostech financovaných z rozpočtu 

osmého, devátého, desátého a jedenáctého Evropského rozvojového fondu za 

rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi Komise1, 

– s ohledem na prohlášení o věrohodnosti2 účetnictví a o legalitě a správnosti 

uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle 

článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria Komisi za 

provádění činností evropských rozvojových fondů za rozpočtový rok 2014 (05219/2016 

– C8-0036/2016, 05220/2016 – C8-0037/2016, 05223/2016 – C8-0038/2016, 

05224/2016 – C8-0039/2016), 

– s ohledem na zprávu Komise o opatřeních následujících po udělení absolutoria za 

rozpočtový rok 2013 (COM(2015)0505) a na připojené pracovní dokumenty útvarů 

Komise (SWD(2015)0194 a SWD(2015)0195), 

– s ohledem na Dohodu o partnerství mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy 

(AKT) na straně jedné a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně 

druhé, podepsanou v Cotonou dne 23. června 20003 a změněnou v Ouagadougou 

(Burkina Faso) dne 22. června 20104, 

– s ohledem na rozhodnutí Rady 2013/755/EU ze dne 25. listopadu 2013 o přidružení 

zámořských zemí a území k Evropské unii („rozhodnutí o přidružení zámoří“)5, 

– s ohledem na článek 33 interní dohody zástupců vlád členských států zasedajících v 

Radě ze dne 20. prosince 1995 o financování a řízení pomoci Společenství v rámci 

druhého finančního protokolu čtvrté úmluvy AKT-ES6, 

– s ohledem na článek 32 interní dohody zástupců vlád členských států zasedajících v 

Radě ze dne 18. září 2000 o financování a řízení pomoci Společenství v rámci 

                                                 
1  Úř. věst. C 373, 10.11.2015, s. 289. 
2  Úř. věst. C 379, 13.11.2015, s. 124. 
3  Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3. 
4  Úř. věst. L 287, 4.11.2010, s. 3. 
5  Úř. věst. L 344, 19.12.2013, s. 1. 
6  Úř. věst. L 156, 29.5.1998, s. 108. 



 

 

finančního protokolu Dohody o partnerství mezi africkými, karibskými a 

tichomořskými státy a Evropským společenstvím a jeho členskými státy, podepsané v 

Cotonou (Benin) dne 23. června 2000, a o přidělení finanční pomoci pro zámořské země 

a území, na něž se vztahují ustanovení čtvrté části Smlouvy o ES1, 

– s ohledem na článek 11 interní dohody zástupců vlád členských států zasedajících v 

Radě ze dne 17. července 2006 o financování pomoci Společenství v rámci víceletého 

finančního rámce pro období 2008–2013 v souladu s dohodou o partnerství AKT-ES a o 

přídělu finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje čtvrtá část 

Smlouvy o ES2, 

– s ohledem na článek 11 interní dohody zástupců vlád členských států zasedajících v 

Radě ze dne 24. června 2013 a 26. června 2013 o financování pomoci Společenství v 

rámci víceletého finančního rámce pro období 2014–2020 v souladu s dohodou o 

partnerství AKT-ES a o přídělu finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které 

se vztahuje čtvrtá část Smlouvy o fungování Evropské unie3, 

– s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na článek 74 finančního nařízení ze dne 16. června 1998 o spolupráci při 

financování rozvoje v rámci čtvrté úmluvy AKT-ES4, 

– s ohledem na článek 119 finančního nařízení ze dne 27. března 2003 pro 9. Evropský 

rozvojový fond5, 

– s ohledem na článek 50 nařízení Rady (ES) č. 215/2008 ze dne 18. února 2008 o 

finančním nařízení pro 10. Evropský rozvojový fond6, 

– s ohledem na článek 48 nařízení Rady (EU) 2015/323 ze dne 2. března 2015 o 

finančním nařízení pro 11. Evropský rozvojový fond7. 

– s ohledem na článek 93 a čl. 94 třetí odrážku a přílohu V jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro rozvoj 

(A8-0137/2016), 

1. konstatuje, že konečná účetní závěrka rozpočtu osmého, devátého, desátého a 

jedenáctého Evropského rozvojového fondu odpovídá znění v tabulce 2 výroční zprávy 

Účetního dvora; 

2. schvaluje uzavření účtů osmého, devátého, desátého a jedenáctého Evropského 

rozvojového fondu na rozpočtový rok 2014; 

3. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě, Komisi, Účetnímu dvoru a 

                                                 
1  Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 355. 
2  Úř. věst. L 247, 9.9.2006, s. 32. 
3  Úř. věst. L 210, 6.8.2013, s. 1. 
4  Úř. věst. L 191, 7.7.1998, s. 53. 
5  Úř. věst. L 83, 1.4.2003, s. 1. 
6  Úř. věst. L 78, 19.3.2008, s. 1. 
7  Úř. věst. L 58, 3.3.2015, s. 17. 



 

 

Evropské investiční bance a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské 

unie (řada L). 


