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Descărcarea de gestiune 2014: al 8-lea, al 9-lea, al 10-lea și al 11-lea FED  

1. Decizia Parlamentului European din 28 aprilie 2016 privind descărcarea de gestiune 

pentru execuția bugetului celui de al optulea, al nouălea, al zecelea și al unsprezecelea 

Fond european de dezvoltare aferent exercițiului financiar 2014 (2015/2203(DEC)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere situațiile financiare și conturile de venituri și cheltuieli pentru cel de 

optulea, al nouălea, al zecelea și al unsprezecelea Fond european de dezvoltare aferente 

exercițiului financiar 2014 (COM(2015)0379 – C8-0248/2015), 

– având în vedere informațiile financiare cu privire la Fondul european de dezvoltare 

(COM(2015)0295), 

– având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la activitățile finanțate de 

al optulea, al nouălea, al zecelea și al unsprezecelea Fond european de dezvoltare în 

cadrul exercițiului financiar 2014, însoțit de răspunsurile Comisiei1, 

– având în vedere declarația de asigurare2 privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și 

regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 

2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

– având în vedere Recomandările Consiliului din 12 februarie 2016 referitoare la 

descărcarea de gestiune a Comisiei pentru execuția operațiunilor Fondului european de 

dezvoltare aferente exercițiului financiar 2014 (05219/2016 – C8-0036/2016, 

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

0039/2016), 

– având în vedere raportul Comisiei privind acțiunile întreprinse în urma descărcării de 

gestiune pentru exercițiul 2013 (COM(2015)0505) și documentele de lucru ale 

serviciilor Comisiei care îl însoțesc (SWD(2015)0194 și SWD(2015)0195), 

– având în vedere Acordul de parteneriat dintre membrii grupului statelor din Africa, 

Caraibe și Pacific (ACP), pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale 

acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 20003, astfel cum a fost 
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modificat la Ouagadougou (Burkina Faso) la 22 iunie 20101, 

– având în vedere Decizia 2013/755/UE a Consiliului din 25 noiembrie 2013 privind 

asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană („Decizia de asociere 

peste mări”)2, 

– având în vedere articolul 33 din Acordul intern din 20 decembrie 1995 dintre 

reprezentanții guvernelor statelor membre, reuniți în Consiliu, privind finanțarea și 

administrarea ajutoarelor comunitare în temeiul celui de-al doilea Protocol financiar la 

cea de-a patra Convenție ACP-CE3, 

– având în vedere articolul 32 din Acordul intern din 18 septembrie 2000 dintre 

reprezentanții guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, privind 

finanțarea și gestionarea ajutoarelor comunitare în cadrul Protocolului financiar la 

Acordul de parteneriat dintre statele din Africa, zona Caraibelor și Pacific și 

Comunitatea Europeană și statele sale membre, semnat la Cotonou (Benin) la 23 iunie 

2000, și privind alocarea de asistență financiară pentru țările și teritoriile de peste mări 

cărora li se aplică partea a patra din Tratatul CE4, 

– având în vedere articolul 11 din Acordul intern din 17 iulie 2006 dintre reprezentanții 

guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, privind finanțarea ajutoarelor 

comunitare în baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2008-2013, în 

conformitate cu Acordul de parteneriat ACP-CE, și privind alocarea de asistență 

financiară pentru țările și teritoriile de peste mări cărora li se aplică dispozițiile părții a 

patra din Tratatul CE5, 

– având în vedere articolul 11 din Acordul intern din 24 iunie 2013 și din 26 iunie 2013 

dintre reprezentanții guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniți în cadrul 

Consiliului, privind finanțarea ajutoarelor Uniunii Europene în baza cadrului financiar 

multianual pentru perioada 2014-2020, în conformitate cu Acordul de parteneriat ACP-

UE, și privind alocarea de asistență financiară pentru țările și teritoriile de peste mări 

cărora li se aplică partea a patra din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene6, 

– având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

– având în vedere articolul 74 din Regulamentul financiar din 16 iunie 1998 aplicabil 

cooperării în vederea finanțării dezvoltării în temeiul celei de-a patra Convenții ACP-

CE7, 

– având în vedere articolul 119 din Regulamentul financiar din 27 martie 2003 aplicabil 

celui de al nouălea Fond european de dezvoltare8, 

– având în vedere articolul 50 din Regulamentul (CE) nr. 215/2008 al Consiliului din 18 

februarie 2008 privind regulamentul financiar aplicabil celui de al zecelea Fond 
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european de dezvoltare1, 

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul (UE) 2015/323 al Consiliului din 2 

martie 2015 privind regulamentul financiar aplicabil celui de al 11-lea Fond european 

de dezvoltare2, 

– având în vedere articolul 93, articolul 94 a treia liniuță și anexa V la Regulamentul său 

de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru 

dezvoltare (A8-0137/2016), 

1.  acordă Comisiei descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului celui de al optulea, al 

nouălea, al zecelea și al unsprezecelea Fond european de dezvoltare aferent exercițiului 

financiar 2014; 

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie  Consiliului, 

Comisiei, Curții de Conturi și Băncii Europene de Investiții și de a asigura publicarea 

acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L). 
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2. Decizia Parlamentului European din 28 aprilie 2016 privind închiderea conturilor 

celui de al optulea, al nouălea, al zecelea și al unsprezecelea Fond european de 

dezvoltare pentru exercițiul financiar 2014 (2015/2203(DEC)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere situațiile financiare și conturile de venituri și cheltuieli pentru cel de 

optulea, al nouălea, al zecelea și al unsprezecelea Fond european de dezvoltare aferente 

exercițiului financiar 2014 (COM(2015)0379 – C8-0248/2015), 

– având în vedere informațiile financiare cu privire la Fondul european de dezvoltare 

(COM(2015)0295), 

– având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la activitățile finanțate de 

al optulea, al nouălea, al zecelea și al unsprezecelea Fond european de dezvoltare în 

cadrul exercițiului financiar 2014, însoțit de răspunsurile Comisiei1, 

– având în vedere declarația de asigurare2 privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și 

regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 

2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

– având în vedere Recomandările Consiliului din 12 februarie 2016 referitoare la 

descărcarea de gestiune a Comisiei pentru execuția operațiunilor Fondului european de 

dezvoltare aferente exercițiului financiar 2014 (05219/2016 – C8-0036/2016, 

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

0039/2016), 

– având în vedere raportul Comisiei privind acțiunile întreprinse în urma descărcării de 

gestiune pentru exercițiul 2013 (COM(2015)0505) și documentele de lucru ale 

serviciilor Comisiei care îl însoțesc (SWD(2015)0194 și SWD(2015)0195), 

– având în vedere Acordul de parteneriat dintre membrii grupului statelor din Africa, 

Caraibe și Pacific (ACP), pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale 

acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 20003, astfel cum a fost 

modificat la Ouagadougou (Burkina Faso) la 22 iunie 20104, 

– având în vedere Decizia 2013/755/UE a Consiliului din 25 noiembrie 2013 privind 

asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană („Decizia de asociere 

peste mări”)5, 

– având în vedere articolul 33 din Acordul intern din 20 decembrie 1995 dintre 

reprezentanții guvernelor statelor membre, reuniți în Consiliu, privind finanțarea și 

administrarea ajutoarelor comunitare în temeiul celui de-al doilea Protocol financiar la 
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cea de-a patra Convenție ACP-CE1, 

– având în vedere articolul 32 din Acordul intern din 18 septembrie 2000 dintre 

reprezentanții guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, privind 

finanțarea și gestionarea ajutoarelor comunitare în cadrul Protocolului financiar la 

Acordul de parteneriat dintre statele din Africa, zona Caraibelor și Pacific și 

Comunitatea Europeană și statele sale membre, semnat la Cotonou (Benin) la 23 iunie 

2000, și privind alocarea de asistență financiară pentru țările și teritoriile de peste mări 

cărora li se aplică partea a patra din Tratatul CE2, 

– având în vedere articolul 11 din Acordul intern din 17 iulie 2006 dintre reprezentanții 

guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, privind finanțarea ajutoarelor 

comunitare în baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2008-2013, în 

conformitate cu Acordul de parteneriat ACP-CE, și privind alocarea de asistență 

financiară pentru țările și teritoriile de peste mări cărora li se aplică dispozițiile părții a 

patra din Tratatul CE3, 

– având în vedere articolul 11 din Acordul intern din 24 iunie 2013 și din 26 iunie 2013 

dintre reprezentanții guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniți în cadrul 

Consiliului, privind finanțarea ajutoarelor Uniunii Europene în baza cadrului financiar 

multianual pentru perioada 2014-2020, în conformitate cu Acordul de parteneriat ACP-

UE, și privind alocarea de asistență financiară pentru țările și teritoriile de peste mări 

cărora li se aplică partea a patra din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene4, 

– având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

– având în vedere articolul 74 din Regulamentul financiar din 16 iunie 1998 aplicabil 

cooperării în vederea finanțării dezvoltării în temeiul celei de-a patra Convenții ACP-

CE5, 

– având în vedere articolul 119 din Regulamentul financiar din 27 martie 2003 aplicabil 

celui de al nouălea Fond european de dezvoltare6, 

– având în vedere articolul 50 din Regulamentul (CE) nr. 215/2008 al Consiliului din 18 

februarie 2008 privind regulamentul financiar aplicabil celui de al zecelea Fond 

european de dezvoltare7, 

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul (UE) 2015/323 al Consiliului din 2 

martie 2015 privind regulamentul financiar aplicabil celui de al 11-lea Fond european 

de dezvoltare8, 

– având în vedere articolul 93, articolul 94 a treia liniuță și anexa V la Regulamentul său 

de procedură, 
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– având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru 

dezvoltare (A8-0137/2016), 

1. ia act de conturile anuale finale ale celui de al optulea, al nouălea, al zecelea și al 

unsprezecelea Fond european de dezvoltare, care sunt prezentate în tabelul 2 din 

raportul anual al Curții de Conturi; 

2. aprobă închiderea conturilor celui de al optulea, al nouălea, al zecelea și al 

unsprezecelea Fond european de dezvoltare pentru exercițiul financiar 2014; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului, 

Comisiei, Curții de Conturi și Băncii Europene de Investiții și de a asigura publicarea 

acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (serie L). 

 


