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Absolutorium za rok 2014: 8., 9., 10. i 11. EFR 

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie 

absolutorium z wykonania budżetu ósmego, dziewiątego, dziesiątego i jedenastego 

Europejskiego Funduszu Rozwoju na rok budżetowy 2014 (2015/2203(DEC)) 

 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając bilanse i sprawozdania finansowe ósmego, dziewiątego, dziesiątego i 

jedenastego Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok budżetowy 2014 

(COM(2015)0379 – C8-0248/2015), 

– uwzględniając informacje finansowe dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

(COM(2015)0295), 

– uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące działań 

finansowanych z ósmego, dziewiątego, dziesiątego i jedenastego Europejskiego 

Funduszu Rozwoju za rok budżetowy 2014 wraz z odpowiedziami Komisji1, 

– uwzględniając poświadczenie wiarygodności2 rachunków, jak również legalności i 

prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał 

Obrachunkowy za rok budżetowy 2014 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej, 

– uwzględniając zalecenia Rady z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia Komisji 

absolutorium z wykonania działań w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok 

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

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

– uwzględniając sprawozdanie Komisji w sprawie działań podjętych w następstwie 

udzielenia absolutorium za rok budżetowy 2013 (COM(2015)0505) oraz dokumenty 

robocze służb Komisji dołączone do tego sprawozdania (SWD(2015)0194 i 

SWD(2015)0195), 

– uwzględniając Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, 

Karaibów i Pacyfiku z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej państwami 

                                                 
1  Dz.U. C 373 z 10.11.2015, s. 289. 
2  Dz.U. C 379 z 13.11.2015, s. 124. 



 

 

członkowskimi z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r.1 i 

zmienioną w Wagadugu (Burkina Faso) dnia 22 czerwca 2010 r.2, 

– uwzględniając decyzję Rady 2013/755/UE z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie 

stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską („decyzja o 

stowarzyszeniu zamorskim”)3, 

– uwzględniając art. 33 umowy wewnętrznej z dnia 20 grudnia 1995 r. między 

przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie 

finansowania pomocy Wspólnoty i zarządzania nią na mocy drugiego protokołu 

finansowego do czwartej Konwencji AKP-WE4, 

– uwzględniając art. 32 umowy wewnętrznej z dnia 18 września 2000 r. między 

przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie 

finansowania pomocy wspólnotowej i zarządzania nią na mocy protokołu finansowego 

do Umowy o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku 

a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi podpisanej w Kotonu (Benin) 

w dniu 23 czerwca 2000 r. oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów 

i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu WE5, 

– uwzględniając art. 11 umowy wewnętrznej z dnia 17 lipca 2006 r. między 

przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie 

finansowania pomocy wspólnotowej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 

2008–2013 zgodnie z umową o partnerstwie AKP-WE oraz w sprawie przydzielania 

pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część 

czwartą Traktatu WE6, 

– uwzględniając art. 11 umowy wewnętrznej z dnia 24 czerwca 2013 r. i z dnia 26 

czerwca 2013 r. między przedstawicielami rządów państw członkowskich Unii 

Europejskiej, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy unijnej na 

podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 zgodnie z umową o 

partnerstwie AKP–UE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i 

terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej7, 

– uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając art. 74 rozporządzenia finansowego z dnia 16 czerwca 1998 r. 

dotyczącego rozwoju współpracy finansowej w ramach czwartej Konwencji AKP-WE8, 

– uwzględniając art. 119 rozporządzenia finansowego z dnia 27 marca 2003 r. mającego 

                                                 
1 Dz.U. L 317 z 15.12.2000, s. 3. 
2 Dz.U. L 287 z 4.11.2010, s. 3. 
3 Dz.U. L 344 z 19.12.2013, s. 1. 
4 Dz.U. L 156 z 29.5.1998, s. 108. 
5 Dz.U. L 317 z 15.12.2000, s. 355. 
6 Dz.U. L 247 z 9.9.2006, s. 32. 
7 Dz.U. L 210 z 6.8.2013, s. 1. 
8  Dz.U. L 191 z 7.7.1998, s. 53. 



 

 

zastosowanie do 9. Europejskiego Funduszu Rozwoju1, 

– uwzględniając art. 50 rozporządzenia Rady (WE) nr 215/2008 z dnia 18 lutego 2008 r. 

w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do 10. Europejskiego 

Funduszu Rozwoju2, 

– uwzględniając art. 48 rozporządzenia Rady (UE) 2015/323 z dnia 2 marca 2015 r. w 

sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do 11. Europejskiego 

Funduszu Rozwoju3, 

– uwzględniając art. 93 i art. 94 tiret trzecie Regulaminu, jak również załącznik V do 

Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji 

Rozwoju (A8-0137/2016), 

1.  udziela Komisji absolutorium z wykonania budżetu ósmego, dziewiątego, dziesiątego i 

jedenastego Europejskiego Funduszu Rozwoju na rok budżetowy 2014; 

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie, 

Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu i Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu 

oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L). 

                                                 
1  Dz.U. L 83 z 1.4.2003, s. 1. 
2  Dz.U. L 78 z 19.3.2008, s. 1. 
3  Dz.U. L 58 z 3.3.2015, s. 17. 



 

 

2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zamknięcia 

ksiąg dochodów i wydatków ósmego, dziewiątego, dziesiątego i jedenastego 

Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok budżetowy 2014 (2015/2203(DEC)) 

 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając bilanse i sprawozdania finansowe ósmego, dziewiątego, dziesiątego i 

jedenastego Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok budżetowy 2014 

(COM(2015)0379 – C8-0248/2015), 

– uwzględniając informacje finansowe dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

(COM(2015)0295), 

– uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące działań 

finansowanych z ósmego, dziewiątego, dziesiątego i jedenastego Europejskiego 

Funduszu Rozwoju za rok budżetowy 2014 wraz z odpowiedziami Komisji1, 

– uwzględniając poświadczenie wiarygodności2 rachunków, jak również legalności i 

prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał 

Obrachunkowy za rok budżetowy 2014 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej, 

– uwzględniając zalecenia Rady z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia Komisji 

absolutorium z wykonania działań w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok 

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

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

– uwzględniając sprawozdanie Komisji w sprawie działań podjętych w następstwie 

udzielenia absolutorium za rok budżetowy 2013 (COM(2015)0505) oraz dokumenty 

robocze służb Komisji dołączone do tego sprawozdania (SWD(2015)0194 i 

SWD(2015)0195), 

– uwzględniając Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, 

Karaibów i Pacyfiku z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej państwami 

członkowskimi z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r.3 i 

zmienioną w Wagadugu (Burkina Faso) dnia 22 czerwca 2010 r.4, 

– uwzględniając decyzję Rady 2013/755/UE z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie 

stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską („decyzja o 

stowarzyszeniu zamorskim”)5, 

– uwzględniając art. 33 umowy wewnętrznej z dnia 20 grudnia 1995 r. między 

przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie 

finansowania pomocy Wspólnoty i zarządzania nią na mocy drugiego protokołu 

                                                 
1  Dz.U. C 373 z 10.11.2015, s. 289. 
2  Dz.U. C 379 z 13.11.2015, s. 124. 
3  Dz.U. L 317 z 15.12.2000, s. 3. 
4  Dz.U. L 287 z 4.11.2010, s. 3. 
5  Dz.U. L 344 z 19.12.2013, s. 1. 



 

 

finansowego do czwartej Konwencji AKP-WE1, 

– uwzględniając art. 32 umowy wewnętrznej z dnia 18 września 2000 r. między 

przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie 

finansowania pomocy wspólnotowej i zarządzania nią na mocy protokołu finansowego 

do Umowy o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku 

a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi podpisanej w Kotonu (Benin) 

w dniu 23 czerwca 2000 r. oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów 

i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu WE2, 

– uwzględniając art. 11 umowy wewnętrznej z dnia 17 lipca 2006 r. między 

przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie 

finansowania pomocy wspólnotowej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 

2008–2013 zgodnie z umową o partnerstwie AKP-WE oraz w sprawie przydzielania 

pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część 

czwartą Traktatu WE3, 

– uwzględniając art. 11 umowy wewnętrznej z dnia 24 czerwca 2013 r. i z dnia 26 

czerwca 2013 r. między przedstawicielami rządów państw członkowskich Unii 

Europejskiej, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy unijnej na 

podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 zgodnie z umową o 

partnerstwie AKP–UE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i 

terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej4, 

– uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając art. 74 rozporządzenia finansowego z dnia 16 czerwca 1998 r. 

dotyczącego rozwoju współpracy finansowej w ramach czwartej Konwencji AKP-WE5, 

– uwzględniając art. 119 rozporządzenia finansowego z dnia 27 marca 2003 r. mającego 

zastosowanie do 9. Europejskiego Funduszu Rozwoju6, 

– uwzględniając art. 50 rozporządzenia Rady (WE) nr 215/2008 z dnia 18 lutego 2008 r. 

w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do 10. Europejskiego 

Funduszu Rozwoju7, 

– uwzględniając art. 48 rozporządzenia Rady (UE) 2015/323 z dnia 2 marca 2015 r. w 

sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do 11. Europejskiego 

Funduszu Rozwoju8, 

– uwzględniając art. 93 i art. 94 tiret trzecie Regulaminu, jak również załącznik V do 

Regulaminu, 

                                                 
1 Dz.U. L 156 z 29.5.1998, s. 108. 
2 Dz.U. L 317 z 15.12.2000, s. 355. 
3 Dz.U. L 247 z 9.9.2006, s. 32. 
4 Dz.U. L 210 z 6.8.2013, s. 1. 
5 Dz.U. L 191 z 7.7.1998, s. 53. 
6 Dz.U. L 83 z 1.4.2003, s. 1. 
7 Dz.U. L 78 z 19.3.2008, s. 1. 
8 Dz.U. L 58 z 3.3.2015, s. 17. 



 

 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji 

Rozwoju (A8-0137/2016), 

1. stwierdza, że ostateczne sprawozdanie finansowe ósmego, dziewiątego, dziesiątego i 

jedenastego Europejskiego Funduszu Rozwoju jest przedstawione w tabeli 2 

sprawozdania rocznego Trybunału Obrachunkowego; 

2. zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków ósmego, dziewiątego, dziesiątego i 

jedenastego Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok budżetowy 2014; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie, 

Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu i Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu 

oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L). 


