
 

 

Evropski parlament 
2014-2019  

 

SPREJETA BESEDILA 
 

P8_TA(2016)0149 

Razrešnica za leto 2014: 8., 9., 10. in 11. ERS  

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2016 o razrešnici glede izvrševanja 

proračuna osmega, devetega, desetega in enajstega Evropskega razvojnega sklada za 

proračunsko leto 2014 (2015/2203(DEC)) 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju računovodskih izkazov ter bilance prihodkov in odhodkov za osmi, 

deveti, deseti in enajsti evropski razvojni sklad za proračunsko leto 2014 

(COM(2015)0379 – C8-0248/2015), 

– ob upoštevanju finančnih informacij o Evropskem razvojnem skladu 

(COM(2015)0295), 

– ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča o dejavnostih, financiranih iz 8., 

9., 10. in 11. evropskega razvojnega sklada za proračunsko leto 2014 z odgovorom 

Komisije1, 

– ob upoštevanju izjave o zanesljivosti2 računovodskih izkazov ter zakonitosti in 

pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s 

členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče, 

– ob upoštevanju priporočil Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice Komisiji 

glede izvrševanja dejavnosti evropskih razvojnih skladov za proračunsko leto 2014 

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

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

– ob upoštevanju poročila Komisije o nadaljnjem ukrepanju na podlagi razrešnice za 

proračunsko leto 2013 (COM(2015)0505) in priloženih delovnih dokumentov služb 

Komisije (SWD(2015)0194 in SWD(2015)0195), 

– ob upoštevanju Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in 

pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na 

drugi, podpisanega v Cotonouju 23. junija 20003 in spremenjenega v Ouagadougouju 

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



 

 

(Burkina Faso) 22. junija 20101, 

– ob upoštevanju Sklepa Sveta 2013/755/EU z dne 25. novembra 2013 o pridružitvi 

čezmorskih držav in ozemelj Evropski skupnosti (Sklep o pridružitvi čezmorskih 

držav)2, 

– ob upoštevanju člena 33 notranjega sporazuma z dne 20. decembra 1995 med 

predstavniki vlad držav članic v Svetu o financiranju in upravljanju pomoči Skupnosti v 

okviru drugega finančnega protokola k četrti konvenciji AKP-ES3, 

– ob upoštevanju člena 32 notranjega sporazuma z dne 18. septembra 2000 med 

predstavniki vlad držav članic v Svetu o financiranju in upravljanju pomoči Skupnosti 

na podlagi finančnega protokola k Sporazumu o partnerstvu med afriškimi, karibskimi 

in pacifiškimi državami ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami, 

podpisanemu v Cotonouju (Benin) 23. junija 2000, in o dodelitvi finančne pomoči za 

čezmorske države in ozemlja, za katere se uporablja četrti del Pogodbe ES4, 

– ob upoštevanju člena 11 notranjega sporazuma z dne 17. julija 2006 med predstavniki 

vlad držav članic v Svetu o financiranju pomoči Skupnosti v večletnem finančnem 

okviru za obdobje 2008–2013 v skladu s sporazumom o partnerstvu AKP-EU, in o 

dodelitvi finančne pomoči za čezmorske države in ozemlja, za katere se uporablja četrti 

del Pogodbe ES5, 

– ob upoštevanju člena 11 notranjega sporazuma z dne 24. junija 2013 in 26. junija 2013 

med predstavniki vlad držav članic Evropske unije, ki so se sestali v okviru Sveta, o 

financiranju pomoči Evropske unije v okviru večletnega finančnega okvira za obdobje 

2014–2020 v skladu s Sporazumom o partnerstvu AKP-EU in o dodelitvi finančne 

pomoči čezmorskim državam in ozemljem, za katere se uporablja četrti del Pogodbe o 

delovanju Evropske unije6, 

– ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju člena 74 finančne uredbe z dne 16. junija 1998, ki velja za sodelovanje 

pri financiranju razvoja v okviru četrte konvencije AKP-ES7, 

– ob upoštevanju člena 119 finančne uredbe z dne 27. marca 2003, ki velja za deveti 

evropski razvojni sklad8, 

– ob upoštevanju člena 50 Uredbe Sveta (ES) št. 215/2008 z dne 18. februarja 2008 o 

finančni uredbi, ki se uporablja za 10. Evropski razvojni sklad9, 

– ob upoštevanju člena 48 Uredbe Sveta (EU) 2015/323 z dne 2. marca 2015 o finančni 

                                                 
1  UL L 287, 4.11.2010, str. 3. 
2  UL L 344, 19.12.2013, str. 1. 
3  UL L 156, 29.5.1998, str. 108. 
4  UL L 317, 15.12.2000, str. 355. 
5  UL L 247, 9.9.2006, str. 32. 
6  UL L 210, 6.8.2013, str. 1. 
7  UL L 191, 7.7.1998, str. 53. 
8  UL L 83, 1.4.2003, str. 1. 
9  UL L 78, 19.3.2008, str. 1. 



 

 

uredbi, ki se uporablja za 11. Evropski razvojni sklad1, 

– ob upoštevanju členov 93 in tretje alineje člena 94 ter Priloge V Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za razvoj 

(A8-0137/2016), 

1.  podeli razrešnico Komisiji glede izvrševanja proračuna osmega, devetega, desetega in 

enajstega evropskega razvojnega sklada za proračunsko leto 2014; 

2. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu, Komisiji, Računskemu 

sodišču in Evropski investicijski banki ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske 

unije (serija L). 

                                                 
1  UL L 58, 3.3.2015, str. 17. 



 

 

2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2016 o zaključnem računu za osmi, 

deveti in deseti Evropski razvojni sklad za proračunsko leto 2014 (2015/2203(DEC)) 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju računovodskih izkazov ter bilance prihodkov in odhodkov za osmi, 

deveti, deseti in enajsti evropski razvojni sklad za proračunsko leto 2014 

(COM(2015)0379 – C8-0248/2015), 

– ob upoštevanju finančnih informacij o Evropskem razvojnem skladu 

(COM(2015)0295), 

– ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča o dejavnostih, financiranih iz 8., 

9., 10. in 11. evropskega razvojnega sklada za proračunsko leto 2014 z odgovorom 

Komisije1, 

– ob upoštevanju izjave o zanesljivosti2 računovodskih izkazov ter zakonitosti in 

pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s 

členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče, 

– ob upoštevanju priporočil Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice Komisiji 

glede izvrševanja dejavnosti evropskih razvojnih skladov za proračunsko leto 2014 

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

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

– ob upoštevanju poročila Komisije o nadaljnjem ukrepanju na podlagi razrešnice za 

proračunsko leto 2013 (COM(2015)0505) in priloženih delovnih dokumentov služb 

Komisije (SWD(2015)0194, SWD(2015)0195), 

– ob upoštevanju Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in 

pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na 

drugi, podpisanega v Cotonouju 23. junija 20003 in spremenjenega v Ouagadougouju 

(Burkina Faso) 22. junija 20104, 

– ob upoštevanju Sklepa Sveta 2013/755/EU z dne 25. novembra 2013 o pridružitvi 

čezmorskih držav in ozemelj Evropski skupnosti (Sklep o pridružitvi čezmorskih 

držav)5, 

– ob upoštevanju člena 33 notranjega sporazuma z dne 20. decembra 1995 med 

predstavniki vlad držav članic v Svetu o financiranju in upravljanju pomoči Skupnosti v 

okviru drugega finančnega protokola k četrti konvenciji AKP-ES6, 

– ob upoštevanju člena 32 notranjega sporazuma z dne 18. septembra 2000 med 

predstavniki vlad držav članic v Svetu o financiranju in upravljanju pomoči Skupnosti 

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



 

 

na podlagi finančnega protokola k Sporazumu o partnerstvu med afriškimi, karibskimi 

in pacifiškimi državami ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami, 

podpisanemu v Cotonouju (Benin) 23. junija 2000, in o dodelitvi finančne pomoči za 

čezmorske države in ozemlja, za katere se uporablja četrti del Pogodbe ES1, 

– ob upoštevanju člena 11 notranjega sporazuma z dne 17. julija 2006 med predstavniki 

vlad držav članic v Svetu o financiranju pomoči Skupnosti v večletnem finančnem 

okviru za obdobje 2008–2013 v skladu s sporazumom o partnerstvu AKP-EU, in o 

dodelitvi finančne pomoči za čezmorske države in ozemlja, za katere se uporablja četrti 

del Pogodbe ES2, 

– ob upoštevanju člena 11 notranjega sporazuma z dne 24. junija 2013 in 26. junija 2013 

med predstavniki vlad držav članic Evropske unije, ki so se sestali v okviru Sveta, o 

financiranju pomoči Evropske unije v okviru večletnega finančnega okvira za obdobje 

2014–2020 v skladu s Sporazumom o partnerstvu AKP-EU in o dodelitvi finančne 

pomoči čezmorskim državam in ozemljem, za katere se uporablja četrti del Pogodbe o 

delovanju Evropske unije3, 

– ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju člena 74 finančne uredbe z dne 16. junija 1998, ki velja za sodelovanje 

pri financiranju razvoja v okviru četrte konvencije AKP-ES4, 

– ob upoštevanju člena 119 finančne uredbe z dne 27. marca 2003, ki velja za deveti 

evropski razvojni sklad5, 

– ob upoštevanju člena 50 Uredbe Sveta (ES) št. 215/2008 z dne 18. februarja 2008 o 

finančni uredbi, ki se uporablja za deseti evropski razvojni sklad6, 

– ob upoštevanju člena 48 Uredbe Sveta (EU) 2015/323 z dne 2. marca 2015 o finančni 

uredbi, ki se uporablja za enajsti evropski razvojni sklad7, 

– ob upoštevanju členov 93 in tretje alineje člena 94 ter Priloge V Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za razvoj 

(A8-0137/2016), 

1. ugotavlja, da so podatki v končnem zaključnem računu osmega, devetega, desetega in 

enajstega evropskega razvojnega sklada takšni kot v tabeli št. 2 letnega poročila 

Računskega sodišča; 

2. odobri zaključni račun za osmi, deveti, deseti in enajsti evropski razvojni sklad za 

proračunsko leto 2014; 

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



 

 

3. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu, Komisiji, Sodišču Evropske 

unije, Računskemu sodišču in Evropski investicijski banki ter poskrbi za objavo v 

Uradnem listu Evropske unije (serija L). 



 

 

 


