
 

 

Европейски парламент 
2014—2019  

 

ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ 
 

P8_TA(2016)0149 

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Осми, девети, десети и 

единадесети ЕФР  

1. Решение на Европейския парламент от 28 април 2016 г. относно 

освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Осмия, 

Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 

2014 година (2015/2203(DEC)) 

Европейският парламент, 

— като взе предвид финансовите отчети и отчетите за приходите и разходите на 

Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за 

финансовата 2014 година (COM(2015)0379 — C8-0248/2015), 

— като взе предвид финансовата информация за Европейските фондове за развитие 

(COM(2015)0295), 

— като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно дейностите, 

финансирани от Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за 

развитие за финансовата 2014 година, придружен от отговорите на Комисията1, 

— като взе предвид декларацията за достоверност2 относно надеждността и 

точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните 

с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в 

съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС, 

— като взе предвид препоръките на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно 

освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на 

операциите на Европейските фондове за развитие за финансовата 2014 година 

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

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

— като взе предвид доклада на Комисията относно последващите действия във 

връзка с освобождаването от отговорност за финансовата 2013 година 

                                                 
1  ОВ C 373, 10.11.2015 г., стр. 289. 
2  ОВ C 379, 13.11.2015 г., стр. 124. 



 

 

(COM(2015)0505) и работните документи на службите на Комисията, които го 

придружават (SWD(2015)0194 и SWD(2015)0195), 

— като взе предвид Споразумението за партньорство между държавите от Африка, 

Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ), от една страна, и Европейската 

общност и нейните държави членки, от друга страна, подписано в Котону на 

23 юни 2000 г.1 и изменено в Уагадугу (Буркина Фасо) на 22 юни 2010 г.2, 

— като взе предвид Решение 2013/755/ЕС на Съвета от 25 ноември 2013 г. за 

асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз 

(„Решение за отвъдморско асоцииране“)3, 

— като взе предвид член 33 от вътрешното споразумение от 20 декември 1995 г. 

между представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в 

рамките на Съвета, относно финансирането и управлението на помощите на 

Общността в рамките на втория финансов протокол към Четвъртата конвенция 

АКТБ—ЕО4, 

— като взе предвид член 32 от вътрешното споразумение от 18 септември 2000 г. 

между представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в 

рамките на Съвета, относно финансирането и управлението на помощите на 

Общността в рамките на финансовия протокол към Споразумението за 

партньорство между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн 

(АКТБ) и Европейската общност и нейните държави членки, подписано в Котону 

(Бенин) на 23 юни 2000 г., и относно отпускането на финансови помощи за 

отвъдморските държави и територии, за които се прилагат разпоредбите на 

четвъртата част от Договора за ЕО5, 

— като взе предвид член 11 от вътрешното споразумение от 17 юли 2006 г. между 

представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките 

на Съвета, относно финансирането на помощите на Общността по 

многогодишната финансова рамка за периода 2008—2013 г. съгласно 

Споразумението за партньорство АКТБ—ЕО и относно отпускането на 

финансови помощи за отвъдморските държави и територии, за които се прилагат 

разпоредбите на четвъртата част от Договора за ЕО6, 

— като взе предвид член 11 от вътрешното споразумение от 24 юни 2013 г. и от 26 

юни 2013 г. между представителите на правителствата на държавите — членки на 

Европейския съюз, заседаващи в рамките на Съвета, относно финансирането на 

помощта от Европейския съюз съгласно многогодишната финансова рамка за 

периода 2014—2020 г. в съответствие със Споразумението за партньорство 

АКТБ—ЕС и за разпределението на финансовата помощ за отвъдморските страни 

                                                 
1  ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 3. 
2  ОВ L 287, 4.11.2010 г., стр. 3. 
3  OВ L 344, 19.12.2013 г., стр. 1. 
4  ОВ L 156, 29.5.1998 г., стр. 108. 
5  ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 355. 
6  ОВ L 247, 9.9.2006 г., стр. 32. 



 

 

и територии, за които се прилага част четвърта от Договора за функционирането 

на Европейския съюз1, 

— като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС, 

— като взе предвид член 74 от Финансовия регламент от 16 юни 1998 г., приложим 

за сътрудничеството за финансиране на развитието съгласно четвъртата 

конвенция АКТБ—ЕО2, 

— като взе предвид член 119 от Финансовия регламент от 27 март 2003 г., приложим 

за Деветия европейски фонд за развитие3, 

— като взе предвид член 50 от Регламент (ЕО) № 215/2008 на Съвета от 18 февруари 

2008 г. относно Финансовия регламент, приложим за 10-ия Европейски фонд за 

развитие4, 

— като взе предвид член 48 от Регламент (ЕС) 2015/323 на Съвета от 2 март 2015 г. 

относно финансовия регламент, приложим за 11-ия Европейски фонд за 

развитие5, 

— като взе предвид член 93, член 94, трето тире и приложение V към своя 

правилник, 

— като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на 

комисията по развитие (A8-0137/2016), 

1. Освобождава от отговорност Комисията във връзка с изпълнението на бюджета на 

Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за 

финансовата 2014 година; 

2. Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета, 

Комисията, Сметната палата и Европейската инвестиционна банка и да осигури 

публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L). 

                                                 
1  OВ L 210, 6.8.2013 г., стр. 1. 
2  ОВ L 191, 7.7.1998 г., стр. 53. 
3  ОВ L 83, 1.4.2003 г., стр. 1. 
4  ОВ L 78, 19.3.2008 г., стр. 1. 
5  ОВ L 58, 3.3.2015 г., стр. 17. 



 

 

2. Решение на Европейския парламент от 28 април 2016 г. относно приключването 

на сметките на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за 

развитие за финансовата 2014 година (2015/2203(DEC)) 

 

Европейският парламент, 

— като взе предвид финансовите отчети и отчетите за приходите и разходите на 

Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за 

финансовата 2014 година (COM(2015)0379 – C8-0248/2015), 

— като взе предвид финансовата информация за Европейските фондове за развитие 

(COM(2015)0295), 

— като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно дейностите, 

финансирани от Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за 

развитие за финансовата 2014 година, придружен от отговорите на Комисията1, 

— като взе предвид декларацията за достоверност2 относно надеждността и 

точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните 

с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в 

съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС, 

— като взе предвид препоръките на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно 

освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на 

операциите на Европейските фондове за развитие за финансовата 2014 година 

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

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

— като взе предвид доклада на Комисията относно последващите действия във 

връзка с освобождаването от отговорност за финансовата 2013 година 

(COM(2015)0505) и работните документи на службите на Комисията, които го 

придружават (SWD(2015)0194 и SWD(2015)0195), 

— като взе предвид Споразумението за партньорство между държавите от Африка, 

Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ), от една страна, и Европейската 

общност и нейните държави членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 

юни 2000 г.3 и изменено в Уагадугу (Буркина Фасо) на 22 юни 2010 г.4, 

— като взе предвид Решение 2013/755/ЕС на Съвета от 25 ноември 2013 г. за 

асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз 

(„Решение за отвъдморско асоцииране“)5, 

— като взе предвид член 33 от вътрешното споразумение от 20 декември 1995 г. 

между представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в 

рамките на Съвета, относно финансирането и управлението на помощите на 

                                                 
1  ОВ C 373, 10.11.2015 г., стр. 289. 
2  ОВ C 379, 13.11.2015 г., стр. 124. 
3  ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 3. 
4  ОВ L 287, 4.11.2010 г., стр. 3. 
5  OВ L 344, 19.12.2013 г., стр. 1. 



 

 

Общността в рамките на втория финансов протокол към Четвъртата конвенция 

АКТБ—ЕО1, 

— като взе предвид член 32 от вътрешното споразумение от 18 септември 2000 г. 

между представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в 

рамките на Съвета, относно финансирането и управлението на помощите на 

Общността в рамките на финансовия протокол към Споразумението за 

партньорство между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн 

(АКТБ) и Европейската общност и нейните държави членки, подписано в Котону 

(Бенин) на 23 юни 2000 г., и относно отпускането на финансови помощи за 

отвъдморските държави и територии, за които се прилагат разпоредбите на 

четвъртата част от Договора за ЕО2, 

— като взе предвид член 11 от вътрешното споразумение от 17 юли 2006 г. между 

представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките 

на Съвета, относно финансирането на помощите на Общността по 

многогодишната финансова рамка за периода 2008—2013 г. съгласно 

Споразумението за партньорство АКТБ—ЕО и относно отпускането на 

финансови помощи за отвъдморските държави и територии, за които се прилагат 

разпоредбите на четвъртата част от Договора за ЕО3, 

— като взе предвид член 11 от вътрешното споразумение от 24 юни 2013 г. и от 

26 юни 2013 г. между представителите на правителствата на държавите — членки 

на Европейския съюз, заседаващи в рамките на Съвета, относно финансирането на 

помощта от Европейския съюз съгласно многогодишната финансова рамка за 

периода 2014—2020 г. в съответствие със Споразумението за партньорство 

АКТБ—ЕС и за разпределението на финансовата помощ за отвъдморските страни 

и територии, за които се прилага част четвърта от Договора за функционирането 

на Европейския съюз4, 

— като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС, 

— като взе предвид член 74 от Финансовия регламент от 16 юни 1998 г., приложим 

за сътрудничеството за финансиране на развитието съгласно четвъртата 

конвенция АКТБ—ЕО5, 

— като взе предвид член 119 от Финансовия регламент от 27 март 2003 г., приложим 

за Деветия европейски фонд за развитие6, 

— като взе предвид член 50 от Регламент (ЕО) № 215/2008 на Съвета от 18 февруари 

2008 г. относно Финансовия регламент, приложим за 10-ия Европейски фонд за 

развитие7, 

                                                 
1  ОВ L 156, 29.5.1998 г., стр. 108. 
2  ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 355. 
3  ОВ L 247, 9.9.2006 г., стр. 32. 
4  OВ L 210, 6.8.2013 г., стр. 1. 
5  ОВ L 191, 7.7.1998 г., стр. 53. 
6  ОВ L 83, 1.4.2003 г., стр. 1. 
7  ОВ L 78, 19.3.2008 г., стр. 1. 



 

 

— като взе предвид член 48 от Регламент (ЕС) 2015/323 на Съвета от 2 март 2015 г. 

относно финансовия регламент, приложим за 11-ия Европейски фонд за 

развитие1, 

— като взе предвид член 93, член 94, трето тире и приложение V към своя 

правилник, 

— като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на 

комисията по развитие (A8-0137/2016), 

1. Констатира, че окончателните годишни отчети за Осмия, Деветия, Десетия и 

Единадесетия европейски фонд за развитие са посочени в таблица 2 от годишния 

доклад на Сметната палата; 

2. Одобрява приключването на сметките на Осмия, Деветия, Десетия и 

Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2014 година; 

3. Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета, 

Комисията, Сметната палата и Европейската инвестиционна банка и да осигури 

публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L). 

 

                                                 
1  ОВ L 58, 3.3.2015 г., стр. 17. 


