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P8_TA(2016)0149 

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – 8., 9., 10. ja 11. 

Euroopa Arengufond 

1. Euroopa Parlamendi 28. aprilli 2016. aasta otsus 8., 9., 10. ja 11. Euroopa 

Arengufondi 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2015/2203(DEC)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufondi 2014. aasta raamatupidamise 

aruannet ning tulude ja kulude aruandeid (COM(2015)0379 – C8-0248/2015), 

– võttes arvesse finantsteavet Euroopa Arengufondi kohta (COM(2015)0295), 

– võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufondist 

(EAF) eelarveaastal 2014 rahastatud tegevuste kohta koos komisjoni vastustega1, 

– võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud 

kontrollikoja kinnitavat avaldust2 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande 

usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta, 

– võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitusi komisjoni tegevusele 

heakskiidu andmise kohta seoses Euroopa Arengufondide meetmete rakendamisega 

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

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

– võttes arvesse komisjoni aruannet 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise 

otsuse järelmeetmete kohta (COM(2015)0505) ning sellele lisatud komisjoni talituste 

töödokumente (SWD(2015)0194 ja SWD(2015)0195), 

– võttes arvesse partnerluslepingut ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani 

piirkonna riikide rühma ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide 

vahel, millele on alla kirjutatud 23. juunil 2000 Cotonous3 ja mida on muudetud 

22. juunil 2010 Burkina Fasos Ouagadougous4, 

                                                 
1  ELT C 373, 10.11.2015, lk 289. 
2  ELT C 379, 13.11.2015, lk 124. 
3  EÜT L 317, 15.12.2000, lk 3. 
4  ELT L 287, 4.11.2010, lk 3. 



 

 

– võttes arvesse nõukogu 25. novembri 2013. aasta otsust 2013/755/EL ülemeremaade 

ja -territooriumide Euroopa Liiduga assotsieerimise kohta („ÜMTde assotsieerimise 

otsus“)1, 

– võttes arvesse nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate 

20. detsembri 1995. aasta sisekokkuleppe (neljanda AKV-EÜ konventsiooni teise 

finantsprotokolli kohase ühenduse abi finantseerimise ja haldamise kohta)2 artiklit 33, 

– võttes arvesse nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate 

18. septembri 2000. aasta sisekokkuleppe (ühenduse abi rahastamise ja haldamise 

kohta vastavalt 23. juunil 2000. aastal Cotonous (Beninis) allkirjastatud Aafrika, 

Kariibi mere ja Vaikse ookeani riikide ning Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide 

vahelise partnerluslepingu finantsprotokollile ning finantsabi eraldamise kohta 

nendele ülemeremaadele ja -territooriumidele, mille suhtes kohaldatakse EÜ 

asutamislepingu neljandat osa)3 artiklit 32, 

– võttes arvesse nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate 17. juuli 

2006. aasta sisekokkuleppe (ühenduse abi rahastamise kohta mitmeaastase 

finantsraamistiku (2008–2013) alusel vastavalt AKV-EÜ koostöölepingule ning 

finantsabi eraldamise kohta nendele ülemeremaadele ja -territooriumidele, mille 

suhtes kohaldatakse EÜ asutamislepingu neljandat osa)4 artiklit 11, 

– võttes arvesse nõukogus kokku tulnud Euroopa Liidu liikmesriikide valitsuste 

esindajate 24. ja 26. juuni 2013. aasta sisekokkuleppe (Euroopa Liidu abi rahastamise 

kohta mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) alusel vastavalt AKV-ELi 

koostöölepingule ning finantsabi eraldamise kohta nendele ülemeremaadele ja -

territooriumidele, mille suhtes kohaldatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu 

neljandat osa)5 artiklit 11, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319, 

– võttes arvesse 16. juuni 1998. aasta finantseeskirja (mida kohaldatakse arengu 

rahastamisel tehtava koostöö suhtes neljanda AKV-EÜ konventsiooni alusel)6 

artiklit 74, 

– võttes arvesse 27. märtsi 2003. aasta finantseeskirja (mida kohaldatakse 9. Euroopa 

Arengufondi suhtes)7 artiklit 119, 

– võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2008. aasta määruse (EÜ) nr 215/2008 (mis 

käsitleb 10. Euroopa Arengufondi suhtes kohaldatavat finantsmäärust)8 artiklit 50, 

– võttes arvesse nõukogu 2. märtsi 2015. aasta määruse (EL) 2015/323 (mis käsitleb 11. 

                                                 
1  ELT L 344, 19.12.2013, lk 1. 
2  EÜT L 156, 29.5.1998, lk 108. 
3  EÜT L 317, 15.12.2000, lk 355. 
4  ELT L 247, 9.9.2006, lk 32. 
5  ELT L 210, 6.8.2013, lk 1. 
6  EÜT L 191, 7.7.1998, lk 53. 
7  ELT L 83, 1.4.2003, lk 1. 
8  ELT L 78, 19.3.2008, lk 1. 



 

 

Euroopa Arengufondi suhtes kohaldatavat finantsmäärust)1 artiklit 48, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 93, artikli 94 kolmandat taanet ja V lisa, 

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja arengukomisjoni arvamust (A8-

0137/2016), 

1. annab komisjonile heakskiidu 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufondi 2014. aasta 

eelarve täitmisel; 

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule, komisjonile, 

kontrollikojale ja Euroopa Investeerimispangale ning korraldada nende avaldamine 

Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias). 

                                                 
1  ELT L 58, 3.3.2015, lk 17. 



 

 

2. Euroopa Parlamendi 28. aprilli 2016. aasta otsus 8., 9., 10. ja 11. Euroopa 

Arengufondi 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2015/2203(DEC)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufondi 2014. aasta raamatupidamise 

aruannet ning tulude ja kulude aruandeid (COM(2015)0379 – C8-0248/2015), 

– võttes arvesse finantsteavet Euroopa Arengufondi kohta (COM(2015)0295), 

– võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufondist 

(EAF) eelarveaastal 2014 rahastatud tegevuste kohta koos komisjoni vastustega1, 

– võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud 

kontrollikoja kinnitavat avaldust2 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande 

usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta, 

– võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitusi komisjoni tegevusele 

heakskiidu andmise kohta seoses Euroopa Arengufondide meetmete rakendamisega 

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

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

– võttes arvesse komisjoni aruannet 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise 

otsuse järelmeetmete kohta (COM(2015)0505) ning sellele lisatud komisjoni talituste 

töödokumente (SWD(2015)0194 ja SWD(2015)0195), 

– võttes arvesse partnerluslepingut ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani 

piirkonna riikide rühma ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide 

vahel, millele on alla kirjutatud 23. juunil 2000 Cotonous3 ja mida on muudetud 

22. juunil 2010 Burkina Fasos Ouagadougous4, 

– võttes arvesse nõukogu 25. novembri 2013. aasta otsust 2013/755/EL ülemeremaade 

ja -territooriumide Euroopa Liiduga assotsieerimise kohta („ÜMTde assotsieerimise 

otsus“)5, 

– võttes arvesse nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate 

20. detsembri 1995. aasta sisekokkuleppe (neljanda AKV-EÜ konventsiooni teise 

finantsprotokolli kohase ühenduse abi finantseerimise ja haldamise kohta)6 artiklit 33, 

– võttes arvesse nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate 18. 

septembri 2000. aasta sisekokkuleppe (ühenduse abi rahastamise ja haldamise kohta 

vastavalt 23. juunil 2000. aastal Cotonous (Beninis) allkirjastatud Aafrika, Kariibi 

mere ja Vaikse ookeani riikide ning Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise 

partnerluslepingu finantsprotokollile ning finantsabi eraldamise kohta nendele 

                                                 
1  ELT C 373, 10.11.2015, lk 289. 
2  ELT C 379, 13.11.2015, lk 124. 
3  EÜT L 317, 15.12.2000, lk 3. 
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ülemeremaadele ja -territooriumidele, mille suhtes kohaldatakse EÜ asutamislepingu 

neljandat osa)1 artiklit 32, 

– võttes arvesse nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate 17. juuli 

2006. aasta sisekokkuleppe (ühenduse abi rahastamise kohta mitmeaastase 

finantsraamistiku (2008–2013) alusel vastavalt AKV-EÜ koostöölepingule ning 

finantsabi eraldamise kohta nendele ülemeremaadele ja -territooriumidele, mille 

suhtes kohaldatakse EÜ asutamislepingu neljandat osa)2 artiklit 11, 

– võttes arvesse nõukogus kokku tulnud Euroopa Liidu liikmesriikide valitsuste 

esindajate 24. ja 26. juuni 2013. aasta sisekokkuleppe (Euroopa Liidu abi rahastamise 

kohta mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) alusel vastavalt AKV-ELi 

koostöölepingule ning finantsabi eraldamise kohta nendele ülemeremaadele ja -

territooriumidele, mille suhtes kohaldatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu 

neljandat osa)3 artiklit 11, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319, 

– võttes arvesse 16. juuni 1998. aasta finantseeskirja (mida kohaldatakse arengu 

rahastamisel tehtava koostöö suhtes neljanda AKV-EÜ konventsiooni alusel)4 artiklit 

74, 

– võttes arvesse 27. märtsi 2003. aasta finantseeskirja (mida kohaldatakse 9. Euroopa 

Arengufondi suhtes)5 artiklit 119, 

– võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2008. aasta määruse (EÜ) nr 215/2008 (mis 

käsitleb 10. Euroopa Arengufondi suhtes kohaldatavat finantsmäärust)6 artiklit 50, 

– võttes arvesse nõukogu 2. märtsi 2015. aasta määruse (EL) 2015/323 (mis käsitleb 11. 

Euroopa Arengufondi suhtes kohaldatavat finantsmäärust)7 artiklit 48, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 93, artikli 94 kolmandat taanet ja V lisa, 

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja arengukomisjoni arvamust (A8-

0137/2016), 

1. märgib, et 8., 9. 10. ja 11. Euroopa Arengufondi lõplikku raamatupidamise 

aastaaruannet iseloomustavad kontrollikoja aastaaruande tabelis 2 esitatud näitajad; 

2. annab heakskiidu 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufondi 2014. aasta 

raamatupidamiskontode sulgemisele; 

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule, komisjonile, 

kontrollikojale ja Euroopa Investeerimispangale ning korraldada selle avaldamine 

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



 

 

Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias). 

 


