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1. Europaparlamentets beslut av den 28 april 2016 om ansvarsfrihet för genomförandet 

av budgeten för åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden för 

budgetåret 2014 (2015/2203(DEC)) 

 

Europaparlamentet fattar detta beslut 

– med beaktande av balansräkningarna och inkomst- och utgiftsredovisningen för åttonde, 

nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2014 

(COM(2015)0379 – C8-0248/2015), 

– med beaktande av de ekonomiska uppgifterna om Europeiska utvecklingsfonden 

(COM(2015)0295), 

– med beaktande av revisionsrättens årsrapport om den verksamhet som finansieras 

genom åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 

2014, med kommissionens svar1, 

– med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande 

transaktionernas laglighet och korrekthet2, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 

2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av rådets rekommendationer av den 12 februari 2016 om beviljande av 

ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av Europeiska utvecklingsfondens 

verksamhet för budgetåret 2014 (05219/2016 – C8-0036/2016, 05220/2016 – C8-

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

–  med beaktande av kommissionens rapport om uppföljningen av 

ansvarsfrihetsförfarandet för budgetåret 2013 (COM(2015)0505), och de 

arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport 

(SWD(2015)0194 och SWD(2015)0195), 

– med beaktande av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater 

i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS), å ena sidan, och Europeiska 

gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou 
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den 23 juni 20001 och ändrat i Ouagadougou, Burkina Faso, den 22 juni 20102, 

– med beaktande av rådets beslut 2013/755/EU av den 25 november 20131 om 

associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska 

gemenskapen (ULT-beslutet)3, 

– med beaktande av artikel 33 i den interna överenskommelsen av den 20 december 1995 

mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om 

finansiering och förvaltning av gemenskapsstödet inom ramen för andra 

finansprotokollet till fjärde AVS–EG konventionen4, 

– med beaktande av artikel 32 i det interna avtalet av den 18 september 2000 mellan 

företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om finansiering och 

förvaltning av gemenskapens bistånd inom ramen för finansprotokollet till 

partnerskapsavtalet mellan staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena 

sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, 

undertecknat i Cotonou (Benin) den 23 juni 2000, och om tilldelning av ekonomiskt 

stöd till de utomeuropeiska länder och territorier på vilka den fjärde delen av EG 

fördraget är tillämplig5, 

– med beaktande av artikel 11 i det interna avtalet av den 17 juli 2006 mellan företrädarna 

för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om finansiering av gemenskapens 

bistånd inom den fleråriga finansieringsramen för perioden 2008–2013 i enlighet med 

AVS–EG-partnerskapsavtalet och om tilldelning av ekonomiskt stöd till de 

utomeuropeiska länder och territorier på vilka den fjärde delen av EG-fördraget är 

tillämplig6, 

– med beaktande av artikel 11 i det interna avtalet av den 24 juni 2013 och 

den 26 juni 2013 mellan företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens 

medlemsstater, församlade i rådet, om finansiering av Europeiska unionens bistånd 

inom den fleråriga budgetramen för perioden 2014–2020 i enlighet med AVS–EU-

partnerskapsavtalet och om tilldelning av ekonomiskt stöd till de utomeuropeiska länder 

och territorier på vilka den fjärde delen i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt är tillämplig7, 

– med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av artikel 74 i budgetförordningen av den 16 juni 1998 tillämplig på 

samarbete för utvecklingsfinansiering enligt fjärde AVS–EG konventionen8, 

– med beaktande av artikel 119 i budgetförordningen av den 27 mars 2003 för 

den nionde Europeiska utvecklingsfonden9, 
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– med beaktande av artikel 50 i rådets förordning (EG) nr 215/2008 av den 18 februari 

2008 med budgetförordning för tionde Europeiska utvecklingsfonden1, 

– med beaktande av artikel 48 i rådets förordning (EU) 2015/323 av den 2 mars 2015 med 

budgetförordning för elfte Europeiska utvecklingsfonden2, 

– med beaktande av artikel 93, artikel 94 tredje strecksatsen och bilaga V 

i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet 

för utveckling (A8-0137/2016). 

1. Europaparlamentet beviljar kommissionen ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten 

för åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2014. 

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet, 

kommissionen, revisionsrätten och Europeiska investeringsbanken, samt att se till att 

det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien). 

                                                 
1  EUT L 78, 19.3.2008, s. 1. 
2  EUT L 58, 3.3.2015, s. 17. 



2. Europaparlamentets beslut av den 28 april 2016 om avslutande av räkenskaperna för 

åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2014 

(2015/2203(DEC)) 

Europaparlamentet fattar detta beslut 

– med beaktande av balansräkningarna och inkomst- och utgiftsredovisningen för åttonde, 

nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2014 

(COM(2015)0379 – C8-0248/2015), 

– med beaktande av de ekonomiska uppgifterna om Europeiska utvecklingsfonden 

(COM(2015)0295), 

– med beaktande av revisionsrättens årsrapport om den verksamhet som finansieras 

genom åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 

2014, med kommissionens svar1, 

– med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande 

transaktionernas laglighet och korrekthet2, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 

2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av rådets rekommendationer av den 12 februari 2016 om beviljande av 

ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av Europeiska utvecklingsfondens 

verksamhet för budgetåret 2014 (05219/2016 – C8-0036/2016, 05220/2016 – C8-

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

– med beaktande av kommissionens rapport om uppföljningen av 

ansvarsfrihetsförfarandet för budgetåret 2013 (COM(2015)0505), och de 

arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport 

(SWD(2015)0194 och SWD(2015)0195), 

– med beaktande av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater 

i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS), å ena sidan, och Europeiska 

gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou 

den 23 juni 20003 och ändrat i Ouagadougou, Burkina Faso, den 22 juni 20104, 

– med beaktande av rådets beslut 2013/755/EU av den 25 november 2013 om associering 

av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska gemenskapen (ULT-

beslutet)5, 

– med beaktande av artikel 33 i den interna överenskommelsen av den 20 december 1995 

mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om 

finansiering och förvaltning av gemenskapsstödet inom ramen för andra 

finansprotokollet till fjärde AVS–EG konventionen6, 

– med beaktande av artikel 32 i det interna avtalet av den 18 september 2000 mellan 
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företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om finansiering och 

förvaltning av gemenskapens bistånd inom ramen för finansprotokollet till 

partnerskapsavtalet mellan staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena 

sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, 

undertecknat i Cotonou (Benin) den 23 juni 2000, och om tilldelning av ekonomiskt 

stöd till de utomeuropeiska länder och territorier på vilka den fjärde delen av EG-

fördraget är tillämplig1, 

– med beaktande av artikel 11 i det interna avtalet av den 17 juli 2006 mellan företrädarna 

för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om finansiering av gemenskapens 

bistånd inom den fleråriga finansieringsramen för perioden 2008–2013 i enlighet med 

AVS–EG-partnerskapsavtalet och om tilldelning av ekonomiskt stöd till de 

utomeuropeiska länder och territorier på vilka den fjärde delen av EG-fördraget är 

tillämplig2, 

– med beaktande av artikel 11 i det interna avtalet av den 24 juni 2013 och 

den 26 juni 2013 mellan företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens 

medlemsstater, församlade i rådet, om finansiering av Europeiska unionens bistånd 

inom den fleråriga budgetramen för perioden 2014–2020 i enlighet med AVS–EU-

partnerskapsavtalet och om tilldelning av ekonomiskt stöd till de utomeuropeiska länder 

och territorier på vilka den fjärde delen i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt är tillämplig3, 

– med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av artikel 74 i budgetförordningen av den 16 juni 1998 tillämplig på 

samarbete för utvecklingsfinansiering enligt fjärde AVS–EG konventionen4, 

– med beaktande av artikel 119 i budgetförordningen av den 27 mars 2003 för den 

nionde Europeiska utvecklingsfonden5, 

– med beaktande av artikel 50 i rådets förordning (EG) nr 215/2008 av den 18 februari 

2008 med budgetförordning för tionde Europeiska utvecklingsfonden6, 

– med beaktande av artikel 48 i rådets förordning (EU) 2015/323 av den 2 mars 2015 med 

budgetförordning för elfte Europeiska utvecklingsfonden7, 

– med beaktande av artikel 93, artikel 94 tredje strecksatsen och bilaga V 

i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet 

för utveckling (A8-0137/2016). 

1. Europaparlamentet konstaterar att årsredovisningarna för åttonde, nionde, tionde och 

elfte Europeiska utvecklingsfonden framgår av tabell 2 i revisionsrättens årsrapport. 
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2. Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för åttonde, nionde, tionde 

och elfte Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2014. 

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet, 

kommissionen, revisionsrätten och Europeiska investeringsbanken, samt att se till att 

det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien). 

 


