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1. Az Európai Parlament 2016. április 28-i határozata a nyolcadik, kilencedik, tizedik és 

tizenegyedik Európai Fejlesztési Alap 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének 

végrehajtására vonatkozó mentesítésről  (2015/2203(DEC)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a nyolcadik, kilencedik, tizedik és tizenegyedik Európai Fejlesztési Alap 

2014-es pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásaira, valamint bevételi és kiadási 

kimutatásaira (COM(2015)0379 – C8-0248/2015), 

– tekintettel az Európai Fejlesztési Alapokkal kapcsolatos pénzügyi információkra 

(COM(2015)0295), 

– tekintettel a Számvevőszéknek a nyolcadik, kilencedik, tizedik és tizenegyedik Európai 

Fejlesztési Alap által támogatott tevékenységekről szóló, a 2014-es pénzügyi évre 

vonatkozó éves jelentésére, a Bizottság válaszaival együtt1, 

– tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás 

megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és 

szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke 

szerinti megbízhatósági nyilatkozatára2, 

– tekintettel az Európai Fejlesztési Alap 2014. pénzügyi évre vonatkozó műveleteinek 

végrehajtása tekintetében a Bizottság számára adandó mentesítésről szóló, 2016. február 

12-i tanácsi ajánlásokra (05219/2016 – C8-0036/2016, 05220/2016 – C8-0037/2016, 

05223/2016 – C8-0038/2016, 05224/2016 – C8-0039/2016), 

– tekintettel a Bizottság által a 2013. évi mentesítés nyomon követéséről készített 

jelentésre (COM(2015)0505) és az ezt kísérő bizottsági szolgálati 

munkadokumentumokra (SWD(2015)0194 és SWD(2015)0195), 

– tekintettel az egyrészről az afrikai, karib-tengeri és csendes-óceáni államok (AKCS), 

másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti, 2000. június 23-án Coutonouban 
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aláírt1 és 2010. június 22-én Ouagadougouban (Burkina Faso) módosított2 partnerségi 

megállapodásra, 

– tekintettel az Európai Közösség és a tengerentúli országok és területek társulásáról szóló 

2013. november 25-i 2013/755/EU tanácsi határozatra („tengerentúli társulási 

határozat”),3 

– tekintettel a negyedik AKCS–EK egyezmény második pénzügyi jegyzőkönyve 

keretében nyújtott közösségi támogatás finanszírozásáról és igazgatásáról szóló, a 

tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői között 1995. december 

20-án létrejött belső megállapodás4 33. cikkére, 

– tekintettel a 2000. június 23-án Cotonouban (Benin) aláírt, az afrikai, karibi és csendes-

óceáni államok, illetve az Európai Közösség és tagállamai között létrejött partnerségi 

megállapodás pénzügyi jegyzőkönyvén alapuló közösségi támogatás finanszírozásáról 

és igazgatásáról, illetve az EK-Szerződés negyedik részében foglalt tengerentúli 

országok és területek számára nyújtott támogatás elosztásáról a tagállamok 

kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői között 2000. szeptember 18-án 

létrejött belső megállapodás 32. cikkére5, 

– tekintettel a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői között az 

AKCS–EK partnerségi megállapodással összhangban a 2008–2013 közötti időszakra 

vonatkozó többéves pénzügyi keret értelmében nyújtandó közösségi támogatás 

finanszírozásáról és az EK-Szerződés negyedik részének hatálya alá tartozó tengerentúli 

országok és területek számára nyújtandó pénzügyi támogatás elosztásáról szóló, 2006. 

július 17-i belső megállapodás 11. cikkére6, 

– tekintettel az Európai Unió tagállamai kormányainak a Tanács keretében ülésező 

képviselői között az AKCS-EU partnerségi megállapodással összhangban a 2014–2020 

közötti időtartamra szóló többéves pénzügyi keret értelmében nyújtandó európai uniós 

támogatás finanszírozásáról, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 

negyedik részének hatálya alá tartozó tengerentúli országok és területek számára 

nyújtandó pénzügyi támogatás elosztásáról szóló, 2013. június 24-i és 26-i belső 

megállapodás 11. cikkére7, 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére, 

– tekintettel a negyedik AKCS–EU egyezmény értelmében folytatott fejlesztési 

finanszírozási együttműködésre vonatkozó, 1998. június 16-i pénzügyi szabályzat 74. 

cikkére8, 

– tekintettel a kilencedik Európai Fejlesztési Alapra vonatkozó, 2003. március 27-i 

                                                 
1 HL L 317., 2000.12.15., 3. o. 
2 HL L 287., 2010.11.4., 3. o. 
3 HL L 344., 2013.12.19., 1. o. 
4 HL L 156., 1998.5.29., 108. o. 
5 HL L 317., 2000.12.15., 355. o. 
6 HL L 247., 2006.9.9., 32. o. 
7 HL L 210., 2013.8.6., 1. o. 
8 HL L 191., 1998.7.7., 53. o. 



 

 

pénzügyi szabályzat 119. cikkére1, 

– tekintettel a 10. Európai Fejlesztési Alapra alkalmazandó pénzügyi szabályzatról szóló, 

2008. február 18-i 215/2008/EK tanácsi rendelet 50. cikkére2, 

– tekintettel a 11. Európai Fejlesztési Alapra alkalmazandó pénzügyi szabályzatról szóló, 

2015. március 2-i (EU) 2015/323 tanácsi rendelet 48. cikkére3, 

– tekintettel eljárási szabályzata 93. cikkére és 94. cikke harmadik franciabekezdésére, 

valamint V. mellékletére, 

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Fejlesztési Bizottság 

véleményére (A8-0137/2016), 

1. mentesítést ad a Bizottság számára a nyolcadik, kilencedik, tizedik és tizenegyedik 

Európai Fejlesztési Alap 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására 

vonatkozóan; 

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 

Bíróságnak, a Számvevőszéknek és az Európai Beruházási Banknak, továbbá 

gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételéről (L sorozat). 
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2. Az Európai Parlament 2016. április 28-i határozata a nyolcadik, kilencedik, tizedik és 

tizenegyedik Európai Fejlesztési Alap 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásainak 

lezárásáról (2015/2203(DEC)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a nyolcadik, kilencedik, tizedik és tizenegyedik Európai Fejlesztési Alap 

2014-es pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásaira, valamint bevételi és kiadási 

kimutatásaira (COM(2015)0379 – C8-0248/2015), 

– tekintettel az Európai Fejlesztési Alapokkal kapcsolatos pénzügyi információkra 

(COM(2015)0295), 

– tekintettel a Számvevőszéknek a nyolcadik, kilencedik, tizedik és tizenegyedik Európai 

Fejlesztési Alap által támogatott tevékenységekről szóló, a 2014-es pénzügyi évre 

vonatkozó éves jelentésére, a Bizottság válaszaival együtt1, 

– tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás 

megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és 

szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke 

szerinti megbízhatósági nyilatkozatára2, 

– tekintettel az Európai Fejlesztési Alap 2014. pénzügyi évre vonatkozó műveleteinek 

végrehajtása tekintetében a Bizottság számára adandó mentesítésről szóló, 2016. február 

12-i tanácsi ajánlásokra (05219/2016 – C8-0036/2016, 05220/2016 – C8-0037/2016, 

05223/2016 – C8-0038/2016, 05224/2016 – C8-0039/2016), 

– tekintettel a Bizottság által a 2013. évi mentesítés nyomon követéséről készített 

jelentésre (COM(2015)0505) és az ezt kísérő bizottsági szolgálati 

munkadokumentumokra (SWD(2015)0194 és SWD(2015)0195), 

– tekintettel az egyrészről az afrikai, karib-tengeri és csendes-óceáni államok (AKCS), 

másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti, 2000. június 23-án Coutonouban 

aláírt3 és 2010. június 22-én Ouagadougouban (Burkina Faso) módosított4 partnerségi 

megállapodásra, 

– tekintettel az Európai Közösség és a tengerentúli országok és területek társulásáról szóló 

2013. november 25-i 2013/755/EU tanácsi határozatra („tengerentúli társulási 

határozat”),5 

– tekintettel a negyedik AKCS–EK egyezmény második pénzügyi jegyzőkönyve 

keretében nyújtott közösségi támogatás finanszírozásáról és igazgatásáról szóló, a 

tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői között 1995. december 
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20-án létrejött belső megállapodás1 33. cikkére, 

– tekintettel a 2000. június 23-án Cotonouban (Benin) aláírt, az afrikai, karibi és csendes-

óceáni államok, illetve az Európai Közösség és tagállamai között létrejött partnerségi 

megállapodás pénzügyi jegyzőkönyvén alapuló közösségi támogatás finanszírozásáról 

és igazgatásáról, illetve az EK-Szerződés negyedik részében foglalt tengerentúli 

országok és területek számára nyújtott támogatás elosztásáról a tagállamok 

kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői között 2000. szeptember 18-án 

létrejött belső megállapodás 32. cikkére2, 

– tekintettel a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői között az 

AKCS–EK partnerségi megállapodással összhangban a 2008–2013 közötti időszakra 

vonatkozó többéves pénzügyi keret értelmében nyújtandó közösségi támogatás 

finanszírozásáról és az EK-Szerződés negyedik részének hatálya alá tartozó tengerentúli 

országok és területek számára nyújtandó pénzügyi támogatás elosztásáról szóló, 2006. 

július 17-i belső megállapodás 11. cikkére3, 

– tekintettel az Európai Unió tagállamai kormányainak a Tanács keretében ülésező 

képviselői között az AKCS-EU partnerségi megállapodással összhangban a 2014–2020 

közötti időtartamra szóló többéves pénzügyi keret értelmében nyújtandó európai uniós 

támogatás finanszírozásáról, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 

negyedik részének hatálya alá tartozó tengerentúli országok és területek számára 

nyújtandó pénzügyi támogatás elosztásáról szóló, 2013. június 24-i és 26-i belső 

megállapodás 11. cikkére4, 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére, 

– tekintettel a negyedik AKCS–EU egyezmény értelmében folytatott fejlesztési 

finanszírozási együttműködésre vonatkozó, 1998. június 16-i pénzügyi szabályzat 74. 

cikkére5, 

– tekintettel a kilencedik Európai Fejlesztési Alapra vonatkozó, 2003. március 27-i 

pénzügyi szabályzat 119. cikkére6, 

– tekintettel a 10. Európai Fejlesztési Alapra alkalmazandó pénzügyi szabályzatról szóló, 

2008. február 18-i 215/2008/EK tanácsi rendelet 50. cikkére7, 

– tekintettel a 11. Európai Fejlesztési Alapra alkalmazandó pénzügyi szabályzatról szóló, 

2015. március 2-i (EU) 2015/323 tanácsi rendelet 48. cikkére8, 

– tekintettel eljárási szabályzata 93. cikkére és 94. cikke harmadik franciabekezdésére, 

valamint V. mellékletére, 
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– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Fejlesztési Bizottság 

véleményére (A8-0137/2016), 

1. megállapítja, hogy a nyolcadik, kilencedik, tizedik és tizenegyedik Európai Fejlesztési 

Alap végleges éves beszámolója megfelel a Számvevőszék éves jelentésében lévő 2. 

táblázatban szereplő adatoknak; 

2. jóváhagyja a nyolcadik, kilencedik, tizedik és tizenegyedik Európai Fejlesztési Alap 

2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását; 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak, a Bizottságnak, az 

Európai Unió Bíróságának, a Számvevőszéknek és az Európai Beruházási Banknak, 

valamint gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való 

közzétételéről. 


