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1. Odluka Europskog parlamenta od 28. travnja 2016. o razrješnici za izvršenje 

proračuna osmog, devetog, desetog i jedanaestog Europskog razvojnog fonda za 

financijsku godinu 2014. (2015/2203(DEC)) 

 

Europski parlament, 

– uzimajući u obzir financijske izvještaje i račune prihoda i rashoda osmog, devetog, 

desetog i jedanaestog Europskog razvojnog fonda za financijsku godinu 2014. 

(COM(2015)0379 – C8-0248/2015), 

– uzimajući u obzir financijske podatke Europskog razvojnog fonda (COM(2015)0295), 

– uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o aktivnostima financiranim iz 

osmog, devetog, desetog i jedanaestog Europskog razvojnog fonda za financijsku 

godinu 2014., s odgovorima Komisije1, 

– uzimajući u obzir izjavu o jamstvu2 u pogledu pouzdanosti računovodstvene 

dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio 

Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o 

funkcioniranju Europske unije, 

– uzimajući u obzir preporuke Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Komisija 

treba dobiti za izvršenje operacija Europskog razvojnog fonda za financijsku godinu 

2014. (05219/2016 – C8-0036/2016, 05220/2016 – C8-0037/2016, 05223/2016 – C8-

0038/2016, 05224/2016 – C8-0039/2016), 

– uzimajući u obzir izvješće Komisije o daljnjim mjerama u vezi s razrješnicom za 

financijsku godinu 2013. (COM(2015)0505) i radne dokumente službi Komisije 

priložene tom izvješću (SWD(2015)0194 i SWD(2015)0195), 

– uzimajući u obzir sporazum o partnerstvu između afričkih, karipskih i pacifičkih država 

te Europske zajednice i njezinih država članica, koji je potpisan u Cotonouu 23. lipnja 

2000.3 i izmijenjen u Ouagadougouu (Burkina Faso) 22. lipnja 2010.1, 

                                                 
1 SL C 373, 10.11.2015., str. 289. 
2 SL C 379, 13.11.2015., str. 124. 
3 SL L 317, 15.12.2000., str. 3. 



 

 

– uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2013/755/EU od 25. studenoga 2013. o pridruživanju 

prekomorskih zemalja i područja Europskoj zajednici („Odluka o prekomorskom 

pridruživanju”)2, 

– uzimajući u obzir članak 33. internog sporazuma od 20. prosinca 1995. između 

predstavnika vlada država članica, koji su se sastali u Vijeću, o financiranju i 

upravljanju pomoći Zajednice u okviru drugog financijskog protokola četvrte 

konvencije AKP-a i EZ-a3, 

– uzimajući u obzir članak 32. internog sporazuma od 18. rujna 2000. između 

predstavnika vlada država članica, koji su se sastali u Vijeću, o financiranju i 

upravljanju pomoći Zajednice u okviru financijskog protokola sporazuma o partnerstvu 

između afričkih, karipskih i pacifičkih država te Europske zajednice i njezinih država 

članica, potpisanog u Cotonouu (Benin) 23. lipnja 2000. i dodjeli financijske potpore 

prekomorskim zemljama i područjima na koje se primjenjuje četvrti dio Sporazuma o 

EZ-u4, 

– uzimajući u obzir članak 11. internog sporazuma od 17. srpnja 2006. između 

predstavnika vlada država članica, koji su se sastali u Vijeću, o financiranju potpore 

Zajednice u okviru višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje od 2008. do 2013. u 

skladu sa Sporazumom o partnerstvu između država AKP-a i država EZ-a i o 

dodjeljivanju financijske pomoći prekomorskim zemljama i područjima na koja se 

primjenjuje četvrti dio Ugovora o EZ-u5, 

– uzimajući u obzir članak 11. internog sporazuma od 24. lipnja 2013. i 26. lipnja 2013. 

između predstavnika vlada država članica Europske unije, koji su se sastali u Vijeću, o 

financiranju potpore Europske unije u okviru višegodišnjeg financijskog okvira za 

razdoblje od 2014. do 2020. u skladu sa Sporazumom o partnerstvu između država 

AKP-a i EU-a i o dodjeljivanju financijske pomoći prekomorskim zemljama i 

područjima na koja se primjenjuje četvrti dio Ugovora o Europskoj uniji6, 

– uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, 

– uzimajući u obzir članak 74. Financijske uredbe od 16. lipnja 1998. koji se primjenjuje 

na suradnju za financiranje razvoja u skladu s četvrtom konvencijom AKP-a i EZ-a7, 

– uzimajući u obzir članak 119. Financijske uredbe od 27. ožujka 2003. koji se 

primjenjuje na deveti Europski razvojni fond8, 

– uzimajući u obzir članak 50. Uredbe Vijeća (EZ) br. 215/2008 od 18. veljače 2008. o 

Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na deseti Europski razvojni fond9, 

                                                                                                                                                         
1 SL L 287, 4.11.2010., str. 3. 
2 SL L 344, 19.12.2013., str. 1. 
3 SL L 156, 29.5.1998., str. 108. 
4 SL L 317, 15.12.2000., str. 355. 
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– uzimajući u obzir članak 48. Uredbe Vijeća (EU) 2015/323 od 2. ožujka 2015. o 

financijskoj uredbi koja se primjenjuje na 11. europski razvojni fond1, 

– uzimajući u obzir članak 93., članak 94. treću alineju i Prilog V. Poslovniku, 

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za razvoj 

(A8-0137/2016), 

1. daje razrješnicu Komisiji za izvršenje proračuna osmog, devetog, desetog i jedanaestog 

Europskog razvojnog fonda za financijsku godinu 2014.; 

2. nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, 

proslijedi Vijeću, Komisiji, Sudu Europske unije, Revizorskom sudu i Europskoj 

investicijskoj banci te da ih dâ na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L). 

                                                 
1 SL L 58, 3.3.2015., str. 17. 



 

 

2. Odluka Europskog parlamenta od 28. travnja 2016. o zaključenju poslovnih knjiga 

osmog, devetog, desetog i jedanaestog Europskog razvojnog fonda za financijsku godinu 

2014. (2015/2203(DEC)) 

Europski parlament, 

– uzimajući u obzir financijske izvještaje i račune prihoda i rashoda osmog, devetog, 

desetog i jedanaestog Europskog razvojnog fonda za financijsku godinu 2014. 

(COM(2015)0379 – C8-0248/2015), 

– uzimajući u obzir financijske podatke Europskog razvojnog fonda (COM(2015)0295), 

– uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o aktivnostima financiranim iz 

osmog, devetog, desetog i jedanaestog Europskog razvojnog fonda za financijsku 

godinu 2014., s odgovorima Komisije1, 

– uzimajući u obzir izjavu o jamstvu2 u pogledu pouzdanosti računovodstvene 

dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio 

Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o 

funkcioniranju Europske unije, 

– uzimajući u obzir preporuke Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Komisija 

treba dobiti za izvršenje operacija Europskog razvojnog fonda za financijsku godinu 

2014. (05219/2016 – C8-0036/2016, 05220/2016 – C8-0037/2016, 05223/2016 – C8-

0038/2016, 05224/2016 – C8-0039/2016), 

– uzimajući u obzir izvješće Komisije o daljnjim mjerama u vezi s razrješnicom za 

financijsku godinu 2013. (COM(2015)0505) i radne dokumente službi Komisije 

priložene tom izvješću (SWD(2015)0194 i SWD(2015)0195), 

– uzimajući u obzir sporazum o partnerstvu između afričkih, karipskih i pacifičkih država 

te Europske zajednice i njezinih država članica, koji je potpisan u Cotonouu 23. lipnja 

2000.3 i izmijenjen u Ouagadougouu (Burkina Faso) 22. lipnja 2010.4, 

– uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2013/755/EU od 25. studenoga 2013. o pridruživanju 

prekomorskih zemalja i područja Europskoj zajednici („Odluka o prekomorskom 

pridruživanju”)5, 

– uzimajući u obzir članak 33. internog sporazuma od 20. prosinca 1995. između 

predstavnika vlada država članica, koji su se sastali u Vijeću, o financiranju i 

upravljanju pomoći Zajednice u okviru drugog financijskog protokola četvrte 

konvencije AKP-a i EZ-a6, 

– uzimajući u obzir članak 32. internog sporazuma od 18. rujna 2000. između 

                                                 
1 SL C 373, 10.11.2015., str. 289. 
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predstavnika vlada država članica, koji su se sastali u Vijeću, o financiranju i 

upravljanju pomoći Zajednice u okviru financijskog protokola sporazuma o partnerstvu 

između afričkih, karipskih i pacifičkih država te Europske zajednice i njezinih država 

članica, potpisanog u Cotonouu (Benin) 23. lipnja 2000. i dodjeli financijske potpore 

prekomorskim zemljama i područjima na koje se primjenjuje četvrti dio Sporazuma o 

EZ-u1, 

– uzimajući u obzir članak 11. internog sporazuma od 17. srpnja 2006. između 

predstavnika vlada država članica, koji su se sastali u Vijeću, o financiranju potpore 

Zajednice u okviru višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje od 2008. do 2013. u 

skladu sa Sporazumom o partnerstvu između država AKP-a i država EZ-a i o 

dodjeljivanju financijske pomoći prekomorskim zemljama i područjima na koja se 

primjenjuje četvrti dio Ugovora o EZ-u2, 

– uzimajući u obzir članak 11. internog sporazuma od 24. lipnja 2013. i 26. lipnja 2013. 

između predstavnika vlada država članica Europske unije, koji su se sastali u Vijeću, o 

financiranju potpore Europske unije u okviru višegodišnjeg financijskog okvira za 

razdoblje od 2014. do 2020. u skladu sa Sporazumom o partnerstvu između država 

AKP-a i EU-a i o dodjeljivanju financijske pomoći prekomorskim zemljama i 

područjima na koja se primjenjuje četvrti dio Ugovora o Europskoj uniji3, 

– uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, 

– uzimajući u obzir članak 74. Financijske uredbe od 16. lipnja 1998. koji se primjenjuje 

na suradnju za financiranje razvoja u skladu s četvrtom konvencijom AKP-a i EZ-a4, 

– uzimajući u obzir članak 119. Financijske uredbe od 27. ožujka 2003. koji se 

primjenjuje na deveti Europski razvojni fond5, 

– uzimajući u obzir članak 50. Uredbe Vijeća (EZ) br. 215/2008 od 18. veljače 2008. o 

Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na deseti Europski razvojni fond6, 

– uzimajući u obzir članak 48. Uredbe Vijeća (EU) 2015/323 od 2. ožujka 2015. o 

financijskoj uredbi koja se primjenjuje na 11. europski razvojni fond7. 

– uzimajući u obzir članak 93., članak 94. treću alineju i Prilog V. Poslovniku, 

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za razvoj 

(A8-0137/2016), 

1. utvrđuje da su završni godišnji financijski izvještaji osmog, devetog, desetog i 

jedanaestog Europskog razvojnog fonda sadržani u tablici 2. godišnjeg izvješća 

Revizorskog suda; 

                                                 
1 SL L 317, 15.12.2000., str. 355. 
2 SL L 247, 9.9.2006., str. 32. 
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2. odobrava zaključenje poslovnih knjiga osmog, devetog, desetog i jedanaestog 

Europskog razvojnog fonda za financijsku godinu 2014.; 

3. nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi Vijeću, Komisiji, Sudu Europske 

unije, Revizorskom sudu i Europskoj investicijskoj banci te da je dâ na objavu u 

Službenom listu Europske unije (serija L). 

 


