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PIEŅEMTIE TEKSTI 
 

P8_TA(2016)0149 

ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — 8., 9., 

10. un 11. EAF  

1. Eiropas Parlamenta 2016. gada 28. aprīļa lēmums par astotā, devītā, desmitā un 

vienpadsmitā Eiropas Attīstības fonda 2014. finanšu gada budžeta izpildes 

apstiprināšanu (2015/2203(DEC)) 

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā astotā, devītā, desmitā un vienpadsmitā Eiropas Attīstības fonda finanšu 

pārskatus un ieņēmumu un izdevumu pārskatus par 2014. finanšu gadu 

(COM(2015)0379 – C8-0248/2015), 

– ņemot vērā finanšu informāciju par Eiropas Attīstības fondu (COM(2015)0295), 

– ņemot vērā Revīzijas palātas pārskatu par darbībām, ko finansē no 8., 9., 10. un 

11. Eiropas Attīstības fonda (EAF) 2014. finanšu gadā, ar Komisijas atbildēm1, 

– ņemot vērā deklarāciju2 par pārskatu ticamību un par pakārtoto darījumu likumību un 

pareizību, ko Revīzijas palāta ir sniegusi par 2014. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par 

Eiropas Savienības darbību 287. pantu, 

– ņemot vērā Padomes 2016. gada 12. februāra ieteikumus attiecībā uz Komisijas 

atbrīvošanu no atbildības par Eiropas Attīstības fondu darbību īstenošanu 2014. finanšu 

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

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

– ņemot vērā Komisijas ziņojumu par turpmāko rīcību saistībā ar 2013. finanšu gada 

budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2015)0505) un Komisijas dienestu darba 

dokumentus, kas tam pievienoti (SWD(2015)0194 un SWD(2015)0195), 

– ņemot vērā Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā 

okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās 

dalībvalstīm, no otras puses, kas noslēgts 2000. gada 23. jūnijā Kotonū3 un grozīts 
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2010. gada 22. jūnijā Vagadugu (Burkinafaso)1, 

– ņemot vērā Padomes 2013. gada 25. novembra Lēmumu 2013/755/ES par aizjūras 

zemju un teritoriju asociāciju ar Eiropas Savienību („Lēmums par aizjūras asociāciju”)2, 

– ņemot vērā 33. pantu Iekšējā nolīgumā, ko 1995. gada 20. decembrī noslēdza 

dalībvalstu valdību pārstāvji, tiekoties Padomē, par Kopienas atbalsta finansēšanu un 

pārvaldību saskaņā ar Otro finanšu protokolu, kurš pievienots Ceturtajai ĀKK un EK 

konvencijai3, 

– ņemot vērā 32. pantu Iekšējā nolīgumā, ko 2000. gada 18. septembrī noslēdza 

dalībvalstu valdību pārstāvji, tiekoties Padomē, par Kopienas atbalsta finansēšanu un 

pārvaldību saskaņā ar Finanšu protokolu, kurš pievienots Āfrikas, Karību jūras reģiona 

un Klusā okeāna valstu un Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu partnerattiecību 

nolīgumam, kas noslēgts 2000. gada 23. jūnijā Kotonū (Beninā), un par finansiāla 

atbalsta piešķiršanu tām aizjūras zemēm un teritorijām, uz kurām attiecas EK līguma 

ceturtā daļa4, 

– ņemot vērā 11. pantu Iekšējā nolīgumā, ko 2006. gada 17. jūlijā noslēdza dalībvalstu 

valdību pārstāvji, tiekoties Padomē, par Kopienas atbalsta finansēšanu saskaņā ar 

daudzgadu finanšu shēmu laikposmam no 2008. līdz 2013. gadam atbilstoši ĀKK un 

EK Partnerattiecību nolīgumam un par finansiāla atbalsta piešķiršanu tām aizjūras 

zemēm un teritorijām, uz kurām attiecas EK līguma ceturtā daļa5, 

– ņemot vērā 11. pantu Iekšējā nolīgumā, ko 2013. gada 24. un 26. jūnijā noslēdza 

Eiropas Savienības dalībvalstu valdību pārstāvji, tiekoties Padomē, par Eiropas 

Savienības atbalsta finansēšanu saskaņā ar daudzgadu finanšu shēmu laikposmam no 

2014. līdz 2020. gadam atbilstoši ĀKK un EK Partnerattiecību nolīgumam un par 

finansiāla atbalsta piešķiršanu tām aizjūras zemēm un teritorijām, uz kurām attiecas EK 

līguma ceturtā daļa6, 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu, 

– ņemot vērā 74. pantu 1998. gada 16. jūnija Finanšu regulā, kas attiecas uz sadarbību 

attīstības finansēšanas jomā atbilstoši Ceturtajai ĀKK un EK konvencijai7, 

– ņemot vērā 119. pantu 2003. gada 27. marta Finanšu regulā, ko piemēro 9. Eiropas 

Attīstības fondam8, 

– ņemot vērā 50. pantu Padomes 2008. gada 18. februāra Regulā (EK) Nr. 215/2008 par 

Finanšu regulu, ko piemēro 10. Eiropas Attīstības fondam9, 

– ņemot vērā 48. pantu Padomes 2015. gada 2. marta Regulā (ES) 2015/323 par finanšu 
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regulu, ko piemēro 11. Eiropas Attīstības fondam1, 

– ņemot vērā Reglamenta 93. pantu, 94. panta trešo ievilkumu un V pielikumu, 

– ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Attīstības komitejas atzinumu 

(A8-0137/2016), 

1. sniedz Komisijai apstiprinājumu par astotā, devītā, desmitā un vienpadsmitā Eiropas 

Attīstības fonda 2014. finanšu gada budžeta izpildi; 

2. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Padomei, Komisijai, Revīzijas palātai un 

Eiropas Investīciju bankai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības 

Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā). 
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2. Eiropas Parlamenta 2016. gada 28. aprīļa lēmums par astotā, devītā, desmitā un 

vienpadsmitā Eiropas Attīstības fonda 2014. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu 

(2015/2203(DEC)) 

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā astotā, devītā, desmitā un vienpadsmitā Eiropas Attīstības fonda finanšu 

pārskatus un ieņēmumu un izdevumu pārskatus par 2014. finanšu gadu 

(COM(2015)0379 – C8-0248/2015), 

– ņemot vērā finanšu informāciju par Eiropas Attīstības fondu (COM(2015)0295), 

– ņemot vērā Revīzijas palātas pārskatu par darbībām, ko finansē no 8., 9., 10. un 

11. Eiropas Attīstības fonda (EAF) 2014. finanšu gadā, ar Komisijas atbildēm1, 

– ņemot vērā deklarāciju2 par pārskatu ticamību un par pakārtoto darījumu likumību un 

pareizību, ko Revīzijas palāta ir sniegusi par 2014. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par 

Eiropas Savienības darbību 287. pantu, 

– ņemot vērā Padomes 2016. gada 12. februāra ieteikumus attiecībā uz Komisijas 

atbrīvošanu no atbildības par Eiropas Attīstības fondu darbību īstenošanu 2014. finanšu 

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

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

– ņemot vērā Komisijas ziņojumu par turpmāko rīcību saistībā ar 2013. finanšu gada 

budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2015)0505) un Komisijas dienestu darba 

dokumentus, kas tam pievienoti (SWD(2015)0194 un SWD(2015)0195), 

– ņemot vērā Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā 

okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās 

dalībvalstīm, no otras puses, kas noslēgts 2000. gada 23. jūnijā Kotonū3 un grozīts 

2010. gada 22. jūnijā Vagadugu (Burkinafaso)4, 

– ņemot vērā Padomes 2013. gada 25. novembra Lēmumu 2013/755/ES par aizjūras 

zemju un teritoriju asociāciju ar Eiropas Savienību („Lēmums par aizjūras asociāciju”)5, 

– ņemot vērā 33. pantu Iekšējā nolīgumā, ko 1995. gada 20. decembrī noslēdza 

dalībvalstu valdību pārstāvji, tiekoties Padomē, par Kopienas atbalsta finansēšanu un 

pārvaldību saskaņā ar Otro finanšu protokolu, kurš pievienots Ceturtajai ĀKK un EK 

konvencijai6, 

– ņemot vērā 32. pantu Iekšējā nolīgumā, ko 2000. gada 18. septembrī noslēdza 

dalībvalstu valdību pārstāvji, tiekoties Padomē, par Kopienas atbalsta finansēšanu un 

pārvaldību saskaņā ar Finanšu protokolu, kurš pievienots Āfrikas, Karību jūras reģiona 

un Klusā okeāna valstu un Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu partnerattiecību 
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nolīgumam, kas noslēgts 2000. gada 23. jūnijā Kotonū (Beninā), un par finansiāla 

atbalsta piešķiršanu tām aizjūras zemēm un teritorijām, uz kurām attiecas EK līguma 

ceturtā daļa1, 

– ņemot vērā 11. pantu Iekšējā nolīgumā, ko 2006. gada 17. jūlijā noslēdza dalībvalstu 

valdību pārstāvji, tiekoties Padomē, par Kopienas atbalsta finansēšanu saskaņā ar 

daudzgadu finanšu shēmu laikposmam no 2008. līdz 2013. gadam atbilstoši ĀKK un 

EK Partnerattiecību nolīgumam un par finansiāla atbalsta piešķiršanu tām aizjūras 

zemēm un teritorijām, uz kurām attiecas EK līguma ceturtā daļa2, 

– ņemot vērā 11. pantu Iekšējā nolīgumā, ko 2013. gada 24. un 26. jūnijā noslēdza 

Eiropas Savienības dalībvalstu valdību pārstāvji, tiekoties Padomē, par Eiropas 

Savienības atbalsta finansēšanu saskaņā ar daudzgadu finanšu shēmu laikposmam no 

2014. līdz 2020. gadam atbilstoši ĀKK un EK Partnerattiecību nolīgumam un par 

finansiāla atbalsta piešķiršanu tām aizjūras zemēm un teritorijām, uz kurām attiecas EK 

līguma ceturtā daļa3, 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu, 

– ņemot vērā 74. pantu 1998. gada 16. jūnija Finanšu regulā, kas attiecas uz sadarbību 

attīstības finansēšanas jomā atbilstoši Ceturtajai ĀKK un EK konvencijai4, 

– ņemot vērā 119. pantu 2003. gada 27. marta Finanšu regulā, ko piemēro 9. Eiropas 

Attīstības fondam5, 

– ņemot vērā 50. pantu Padomes 2008. gada 18. februāra Regulā (EK) Nr. 215/2008 par 

Finanšu regulu, ko piemēro 10. Eiropas Attīstības fondam6, 

– ņemot vērā 48. pantu Padomes 2015. gada 2. marta Regulā (ES) 2015/323 par finanšu 

regulu, ko piemēro 11. Eiropas Attīstības fondam7, 

– ņemot vērā Reglamenta 93. pantu, 94. panta trešo ievilkumu un V pielikumu, 

– ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Attīstības komitejas atzinumu 

(A8-0137/2016), 

1. konstatē, ka astotā, devītā, desmitā un vienpadsmitā Eiropas Attīstības fonda galīgie 

gada pārskati ir tādi, kā norādīts Revīzijas palātas gada pārskata 2. tabulā; 

2. apstiprina astotā, devītā, desmitā un vienpadsmitā Eiropas Attīstības fonda 

2014. finanšu gada pārskatus; 

3. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Padomei, Komisijai, Revīzijas palātai un 

Eiropas Investīciju bankai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības 

Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā). 
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