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P8_TA(2016)0149 

2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: 8-asis, 9-asis, 10-asis ir 11-asis 

EPF  

1. 2016 m. balandžio 28 d. Europos Parlamento sprendimas dėl aštuntojo, devintojo, 

dešimtojo ir vienuoliktojo Europos plėtros fondų 2014 finansinių metų biudžeto 

įvykdymo patvirtinimo (2015/2203(DEC)) 

 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į aštuntojo, devintojo, dešimtojo ir vienuoliktojo Europos plėtros fondų 

2014 finansinių metų finansines ataskaitas ir įplaukų bei išlaidų ataskaitas 

(COM(2015)0379 – C8-0248/2015), 

– atsižvelgdamas į finansinę informaciją apie Europos plėtros fondus (COM(2015)0295), 

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2014 finansinių metų iš aštuntojo, devintojo, dešimtojo 

ir vienuoliktojo Europos plėtros fondų finansuojamos veiklos metinę ataskaitą kartu su 

Komisijos atsakymais1, 

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 

straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų 

operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą2, 

– atsižvelgdamas į 2016 m. vasario 12 d. Tarybos rekomendacijas dėl patvirtinimo, kad 

Komisija įvykdė Europos plėtros fondų 2014 finansinių metų operacijas (05219/2016 – 

C8-0036/2016, 05220/2016 – C8-0037/2016, 05223/2016 – C8-0038/2016, 05224/2016 

– C8-0039/2016), 

– atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą dėl tolesnių veiksmų, susijusių su 2013 finansinių 

metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu (COM(2015)0505), ir į prie jos pridėtus 

Komisijos tarnybų darbinius dokumentus (SWD(2015)0194 ir SWD(2015)0195), 

– atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 23 d.3 Kotonu pasirašytą ir 2010 m. birželio 22 d.4 

Uagadugu (Burkina Fasas) iš dalies pakeistą Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo 

vandenyno grupės valstybių (AKR) ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių 

                                                 
1  OL C 373, 2015 11 10, p. 289. 
2  OL C 379, 2015 11 13, p. 124. 
3  OL L 317, 2000 12 15, p. 3. 
4  OL L 287, 2010 11 4, p. 3. 



partnerystės susitarimą, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. lapkričio 25 d. Tarybos sprendimą 2013/755/ES dėl užjūrio 

šalių bei teritorijų ir Europos bendrijos asociacijos (Užjūrio asociacijos sprendimas)1, 

– atsižvelgdamas į Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų 1995 m. 

gruodžio 20 d. vidaus susitarimo dėl Bendrijos paramos finansavimo ir administravimo 

pagal ketvirtosios AKR ir EB konvencijos antrąjį finansinį protokolą 2 33 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų 2000 m. 

rugsėjo 18 d. vidaus susitarimo dėl Bendrijos paramos finansavimo ir administravimo 

pagal 2000 m. birželio 23 d. Kotonu (Beninas) pasirašyto Afrikos, Karibų jūros bei 

Ramiojo vandenyno valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės 

susitarimo finansinį protokolą ir dėl finansinės paramos skyrimo užjūrio šalims ir 

teritorijoms, kurioms taikoma EB sutarties ketvirta dalis3, 32 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų 2006 m. 

liepos 17 d. vidaus susitarimo dėl Bendrijos pagalbos finansavimo pagal 2008–2013 m. 

daugiametę finansinę programą vadovaujantis AKR ir EB partnerystės susitarimu ir dėl 

finansinės pagalbos skyrimo užjūrio šalims ir teritorijoms, kurioms taikoma EB sutarties 

ketvirta dalis4, 11 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Taryboje posėdžiavusių Europos Sąjungos valstybių narių vyriausybių 

atstovų 2013 m. birželio 24 ir 26 d. vidaus susitarimo dėl Europos Sąjungos pagalbos 

finansavimo pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą vadovaujantis AKR ir 

ES partnerystės susitarimu ir dėl finansinės paramos skyrimo užjūrio šalims ir 

teritorijoms, kurioms taikoma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ketvirtoji dalis5, 

11 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į 1998 m. birželio 16 d. Finansinio reglamento, taikomo 

bendradarbiavimui finansuojant plėtrą pagal ketvirtąją AKR ir EB konvenciją6, 74 

straipsnį, 

– atsižvelgdamas į 2003 m. kovo 27 d. Finansinio reglamento, taikomo devintajam 

Europos plėtros fondui7, 119 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 18 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 215/2008 dėl 

dešimtajam Europos plėtros fondui taikomo finansinio reglamento 8 50 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į 2015 m. kovo 2 d. Tarybos reglamento (ES) 2015/323 dėl 11-ajam 
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Europos plėtros fondui taikomo finansinio reglamento 1 48 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 93 straipsnį, 94 straipsnio trečią įtrauką ir V 

priedą, 

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Vystymosi komiteto 

nuomonę (A8–0137/2016), 

1. patvirtina Komisijai, kad aštuntojo, devintojo, dešimtojo ir vienuoliktojo Europos 

plėtros fondų 2014 finansinių metų biudžetas įvykdytas; 

2. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai, Komisijai, Audito Rūmams ir 

Europos investicijų bankui ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos 

oficialiajame leidinyje (L serijoje). 

                                                 
1  OL L 58, 2015 3 3, p. 17. 



2. 2016 m. balandžio 28 d. Europos Parlamento sprendimas dėl aštuntojo, devintojo, 

dešimtojo ir vienuoliktojo Europos plėtros fondų 2014 finansinių metų sąskaitų 

uždarymo (2015/2203(DEC)) 

 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į aštuntojo, devintojo, dešimtojo ir vienuoliktojo Europos plėtros fondų 

2014 finansinių metų finansines ataskaitas ir įplaukų bei išlaidų ataskaitas 

(COM(2015)0379 – C8-0248/2015), 

– atsižvelgdamas į finansinę informaciją apie Europos plėtros fondus (COM(2015)0295), 

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2014 finansinių metų iš aštuntojo, devintojo, dešimtojo 

ir vienuoliktojo Europos plėtros fondų finansuojamos veiklos metinę ataskaitą kartu su 

Komisijos atsakymais1, 

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 

straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų 

operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą2, 

– atsižvelgdamas į 2016 m. vasario 12 d. Tarybos rekomendacijas dėl patvirtinimo, kad 

Komisija įvykdė Europos plėtros fondų 2014 finansinių metų operacijas (05219/2016 – 

C8-0036/2016, 05220/2016 – C8-0037/2016, 05223/2016 – C8-0038/2016, 05224/2016 

– C8-0039/2016), 

– atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą dėl tolesnių veiksmų, susijusių su 2013 finansinių 

metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu (COM(2015)0505), ir į prie jos pridėtus 

Komisijos tarnybų darbinius dokumentus (SWD(2015)0194 ir SWD(2015)0195), 

– atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 23 d.3 Kotonu pasirašytą ir 2010 m. birželio 22 d.4 

Uagadugu (Burkina Fasas) iš dalies pakeistą Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo 

vandenyno grupės valstybių (AKR) ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių 

partnerystės susitarimą, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. lapkričio 25 d. Tarybos sprendimą 2013/755/ES dėl užjūrio 

šalių bei teritorijų ir Europos bendrijos asociacijos (Užjūrio asociacijos sprendimas)5, 

– atsižvelgdamas į Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų 1995 m. 

gruodžio 20 d. vidaus susitarimo dėl Bendrijos paramos finansavimo ir administravimo 

pagal ketvirtosios AKR ir EB konvencijos antrąjį finansinį protokolą 6 33 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų 2000 m. 

rugsėjo 18 d. vidaus susitarimo dėl Bendrijos paramos finansavimo ir administravimo 

pagal 2000 m. birželio 23 d. Kotonu (Beninas) pasirašyto Afrikos, Karibų jūros bei 

Ramiojo vandenyno valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės 
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susitarimo finansinį protokolą ir dėl finansinės paramos skyrimo užjūrio šalims ir 

teritorijoms, kurioms taikoma EB sutarties ketvirta dalis 1, 32 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų 2006 m. 

liepos 17 d. vidaus susitarimo dėl Bendrijos pagalbos finansavimo pagal 2008–2013 m. 

daugiametę finansinę programą vadovaujantis AKR ir EB partnerystės susitarimu ir dėl 

finansinės pagalbos skyrimo užjūrio šalims ir teritorijoms, kurioms taikoma EB sutarties 

ketvirta dalis2, 11 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Taryboje posėdžiavusių Europos Sąjungos valstybių narių vyriausybių 

atstovų 2013 m. birželio 24 ir 26 d. vidaus susitarimo dėl Europos Sąjungos pagalbos 

finansavimo pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą vadovaujantis AKR ir 

ES partnerystės susitarimu ir dėl finansinės paramos skyrimo užjūrio šalims ir 

teritorijoms, kurioms taikoma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ketvirtoji dalis 3, 

11 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į 1998 m. birželio 16 d. Finansinio reglamento, taikomo 

bendradarbiavimui finansuojant plėtrą pagal ketvirtąją AKR ir EB konvenciją4, 74 

straipsnį, 

– atsižvelgdamas į 2003 m. kovo 27 d. Finansinio reglamento, taikomo devintajam 

Europos plėtros fondui5, 119 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 18 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 215/2008 dėl 

dešimtajam Europos plėtros fondui taikomo finansinio reglamento 6 50 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į 2015 m. kovo 2 d. Tarybos reglamento (ES) 2015/323 dėl 11-ajam 

Europos plėtros fondui taikomo finansinio reglamento7 48 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 93 straipsnį, 94 straipsnio trečią įtrauką ir V 

priedą, 

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Vystymosi komiteto 

nuomonę (A8–0137/2016), 

1. pažymi, kad aštuntojo, devintojo, dešimtojo ir vienuoliktojo Europos plėtros fondų 

galutinių metinių ataskaitų duomenys yra pateikti Audito Rūmų metinės ataskaitos 2 

lentelėje; 

2. pritaria aštuntojo, devintojo, dešimtojo ir vienuoliktojo Europos plėtros fondų 2014 

finansinių metų sąskaitų uždarymui; 

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai, Komisijai, Audito Rūmams ir 
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Europos investicijų bankui ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos 

oficialiajame leidinyje (L serijoje). 


