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1. Euroopan parlamentin päätös 28. huhtikuuta 2016 vastuuvapauden myöntämisestä 

kahdeksannen, yhdeksännen, kymmenennen ja yhdennentoista Euroopan 

kehitysrahaston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 (2015/2203(DEC)) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon kahdeksannen, yhdeksännen, kymmenennen ja yhdennentoista 

Euroopan kehitysrahaston taseet ja tulostilit varainhoitovuodelta 2014 

(COM(2015)0379 – C8-0248/2015), 

– ottaa huomioon Euroopan kehitysrahastoja koskevat rahoitustiedot (COM(2015)0295), 

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen kahdeksannesta, 

yhdeksännestä, kymmenennestä ja yhdennestätoista Euroopan kehitysrahastosta (EKR) 

rahoitetuista toimista varainhoitovuodelta 2014 ja komission vastaukset1, 

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan 

lausuman2 tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 

asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta), 

– ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antamat suositukset Euroopan 

kehitysrahastojen toimien toteuttamisen osalta komissiolle myönnettäväksi 

vastuuvapaudeksi varainhoitovuodelta 2014 (05219/2016 – C8-0036/2016, 05220/2016 

– C8-0037/2016, 05223/2016 – C8-0038/2016, 05224/2016 – C8-0039/2016), 

– ottaa huomioon komission kertomuksen varainhoitovuotta 2013 koskevien 

vastuuvapauspäätösten seurannasta (COM(2015)0505) sekä kertomuksen liitteenä 

olevat komission yksiköiden valmisteluasiakirjat (SWD(2015)0194 ja 

SWD(2015)0195), 

– ottaa huomioon Cotonoussa 23. kesäkuuta 20003 allekirjoitetun ja Ouagadougoussa 

Burkina Fasossa 22. kesäkuuta 20101 muutetun Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren 

                                                 
1 EUVL C 373, 10.11.2015, s. 289. 
2 EUVL C 379, 13.11.2015, s. 124. 
3 EYVL L 317, 15.12.2000, s. 3. 



valtioiden ryhmän (AKT) jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden 

välisen kumppanuussopimuksen, 

– ottaa huomioon merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan unioniin 

25. marraskuuta 2013 annetun neuvoston päätöksen 2013/755/EU (”MMA-

assosiaatiopäätös”)2, 

– ottaa huomioon neljännen AKT–EY-yleissopimuksen toisen rahoituspöytäkirjan 

mukaisesta yhteisön tukien rahoituksesta ja hoidosta 20. joulukuuta 1995 tehdyn 

neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien sisäisen sopimuksen3 

33 artiklan, 

– ottaa huomioon Cotonoussa, Beninissä 23. kesäkuuta 2000 allekirjoitetun Afrikan, 

Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän sekä Euroopan yhteisön ja sen 

jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen rahoituspöytäkirjan mukaisesta 

yhteisön tukien rahoituksesta ja hoidosta sekä taloudellisen avun jakamisesta EY:n 

perustamissopimuksen neljännessä osassa tarkoitetuille merentakaisille maille ja alueille 

18. syyskuuta 2000 tehdyn neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten 

edustajien sisäisen sopimuksen4 32 artiklan, 

– ottaa huomioon neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien 

välillä 17. heinäkuuta 2006 tehdyn vuosia 2008–2013 koskevaan monivuotiseen 

rahoituskehykseen perustuvan yhteisön avun rahoitusta AKT–EY-

kumppanuussopimuksen mukaisesti sekä rahoitustuen myöntämistä EY:n 

perustamissopimuksen neljännessä osassa tarkoitetuille merentakaisille maille ja alueille 

koskevan sisäisen sopimuksen5 11 artiklan, 

– ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevaan monivuotiseen rahoituskehykseen 

perustuvasta Euroopan unionin avun rahoituksesta AKT–EU-kumppanuussopimuksen 

mukaisesti sekä rahoitustuen myöntämisestä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen neljännessä osassa tarkoitetuille merentakaisille maille ja alueille 24. ja 

26. kesäkuuta 2013 tehdyn neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten 

edustajien sisäisen sopimuksen6 11 artiklan, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan, 

– ottaa huomioon neljänteen AKT–EY-yleissopimukseen perustuvaan 

kehitysrahoitusyhteistyöhön sovellettavan 16. kesäkuuta 1998 annetun 

varainhoitoasetuksen7 74 artiklan, 
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– ottaa huomioon yhdeksänteen Euroopan kehitysrahastoon sovellettavan 27. maaliskuuta 

2003 annetun varainhoitoasetuksen1 119 artiklan, 

– ottaa huomioon kymmenenteen Euroopan kehitysrahastoon sovellettavasta 

varainhoitoasetuksesta 18. helmikuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 215/20082 50 artiklan, 

– ottaa huomioon yhdenteentoista Euroopan kehitysrahastoon sovellettavasta 

varainhoitoasetuksesta 2. maaliskuuta 2015 annetun neuvoston asetuksen (EU) 

2015/3233 48 artiklan, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 93 artiklan, 94 artiklan kolmannen luetelmakohdan ja 

liitteen V, 

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kehitysvaliokunnan 

lausunnon (A8-0137/2016), 

1. myöntää komissiolle vastuuvapauden kahdeksannen, yhdeksännen, kymmenennen ja 

yhdennentoista Euroopan kehitysrahaston talousarvion toteuttamisesta 

varainhoitovuonna 2014; 

2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle, komissiolle, 

tilintarkastustuomioistuimelle ja Euroopan investointipankille sekä huolehtimaan sen 

julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja). 

                                                 
1 EUVL L 83, 1.4.2003, s. 1. 
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2. Euroopan parlamentin päätös 28. huhtikuuta 2016 kahdeksannen, yhdeksännen, 

kymmenennen ja yhdennentoista Euroopan kehitysrahaston varainhoitovuoden 2014 

tilien päättämisestä (2015/2203(DEC)) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon kahdeksannen, yhdeksännen, kymmenennen ja yhdennentoista 

Euroopan kehitysrahaston taseet ja tulostilit varainhoitovuodelta 2014 

(COM(2015)0379 – C8-0248/2015), 

– ottaa huomioon Euroopan kehitysrahastoja koskevat rahoitustiedot (COM(2015)0295), 

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen kahdeksannesta, 

yhdeksännestä, kymmenennestä ja yhdennestätoista Euroopan kehitysrahastosta (EKR) 

rahoitetuista toimista varainhoitovuodelta 2014 ja komission vastaukset1, 

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan 

lausuman2 tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 

asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta), 

– ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antamat suositukset Euroopan 

kehitysrahastojen toimien toteuttamisen osalta komissiolle myönnettäväksi 

vastuuvapaudeksi varainhoitovuodelta 2014 (05219/2016 – C8-0036/2016, 05220/2016 

– C8-0037/2016, 05223/2016 – C8-0038/2016, 05224/2016 – C8-0039/2016), 

– ottaa huomioon komission kertomuksen varainhoitovuotta 2013 koskevien 

vastuuvapauspäätösten seurannasta (COM(2015)0505) sekä kertomuksen liitteenä 

olevat komission yksiköiden valmisteluasiakirjat (SWD(2015)0194 ja 

SWD(2015)0195), 

– ottaa huomioon Cotonoussa 23. kesäkuuta 20003 allekirjoitetun ja Ouagadougoussa 

Burkina Fasossa 22. kesäkuuta 20104 muutetun Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren 

valtioiden ryhmän (AKT) jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden 

välisen kumppanuussopimuksen, 

– ottaa huomioon merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan unioniin 

25. marraskuuta 2013 annetun neuvoston päätöksen 2013/755/EU (”MMA-

assosiaatiopäätös”)5, 

– ottaa huomioon neljännen AKT–EY-yleissopimuksen toisen rahoituspöytäkirjan 

mukaisesta yhteisön tukien rahoituksesta ja hoidosta 20. joulukuuta 1995 tehdyn 
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neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien sisäisen sopimuksen1 

33 artiklan, 

– ottaa huomioon Cotonoussa, Beninissä 23. kesäkuuta 2000 allekirjoitetun Afrikan, 

Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän sekä Euroopan yhteisön ja sen 

jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen rahoituspöytäkirjan mukaisesta 

yhteisön tukien rahoituksesta ja hoidosta sekä taloudellisen avun jakamisesta EY:n 

perustamissopimuksen neljännessä osassa tarkoitetuille merentakaisille maille ja alueille 

18. syyskuuta 2000 tehdyn neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten 

edustajien sisäisen sopimuksen 322 artiklan, 

– ottaa huomioon neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien 

välillä 17. heinäkuuta 2006 tehdyn vuosia 2008–2013 koskevaan monivuotiseen 

rahoituskehykseen perustuvan yhteisön avun rahoitusta AKT–EY-

kumppanuussopimuksen mukaisesti sekä rahoitustuen myöntämistä EY:n 

perustamissopimuksen neljännessä osassa tarkoitetuille merentakaisille maille ja alueille 

koskevan sisäisen sopimuksen3 11 artiklan, 

– ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevaan monivuotiseen rahoituskehykseen 

perustuvasta Euroopan unionin avun rahoituksesta AKT–EU-kumppanuussopimuksen 

mukaisesti sekä rahoitustuen myöntämisestä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen neljännessä osassa tarkoitetuille merentakaisille maille ja alueille 24. ja 

26. kesäkuuta 2013 tehdyn neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten 

edustajien sisäisen sopimuksen4 11 artiklan, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan, 

– ottaa huomioon neljänteen AKT–EY-yleissopimukseen perustuvaan 

kehitysrahoitusyhteistyöhön sovellettavan 16. kesäkuuta 1998 annetun 

varainhoitoasetuksen5 74 artiklan, 

– ottaa huomioon yhdeksänteen Euroopan kehitysrahastoon sovellettavan 27. maaliskuuta 

2003 annetun varainhoitoasetuksen6 119 artiklan, 

– ottaa huomioon kymmenenteen Euroopan kehitysrahastoon sovellettavasta 

varainhoitoasetuksesta 18. helmikuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 215/20087 50 artiklan, 

– ottaa huomioon yhdenteentoista Euroopan kehitysrahastoon sovellettavasta 

varainhoitoasetuksesta 2. maaliskuuta 2015 annetun neuvoston asetuksen (EU) 

2015/3238 48 artiklan, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 93 artiklan, 94 artiklan kolmannen luetelmakohdan ja 

liitteen V, 
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– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kehitysvaliokunnan 

lausunnon (A8-0137/2016), 

1. toteaa, että kahdeksannen, yhdeksännen, kymmenennen ja yhdennentoista Euroopan 

kehitysrahaston lopulliset tilinpäätöstiedot käyvät ilmi tilintarkastustuomioistuimen 

vuosikertomuksen taulukosta 2; 

2. hyväksyy kahdeksannen, yhdeksännen, kymmenennen ja yhdennentoista Euroopan 

kehitysrahaston varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisen; 

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle, komissiolle, 

tilintarkastustuomioistuimelle ja Euroopan investointipankille sekä huolehtimaan sen 

julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja). 


