
ZALECENIE RADY (UE) 2016/213 

z dnia 12 lutego 2016 r. 

dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju 
(jedenasty EFR) za rok budżetowy 2014 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, 
a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 
23 czerwca 2000 r. (1), z późniejszymi zmianami, 

uwzględniając Umowę wewnętrzną między przedstawicielami rządów państw członkowskich Unii Europejskiej, 
zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy unijnej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 
2014–2020 zgodnie z umową o partnerstwie AKP-UE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów 
i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2) (zwaną 
dalej „umową wewnętrzną”), ustanawiającą, między innymi, jedenasty Europejski Fundusz Rozwoju (jedenasty EFR), 
w szczególności jej art. 11 ust. 7, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) 2015/323 z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie rozporządzenia finansowego 
mającego zastosowanie do 11. Europejskiego Funduszu Rozwoju (3), w szczególności jego art. 43–45, 

po zbadaniu rachunku dochodów i wydatków oraz bilansu dotyczących operacji jedenastego EFR na dzień 31 grudnia 
2014 r. oraz Sprawozdania rocznego Trybunału Obrachunkowego dotyczącego działań finansowanych z ósmego, 
dziewiątego, dziesiątego i jedenastego Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) za rok budżetowy 2014 wraz z odpowie
dziami Komisji (4) zawartymi w tym sprawozdaniu rocznym, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Zgodnie z art. 11 ust. 7 umowy wewnętrznej, Parlament Europejski, na zalecenie Rady, ma udzielić Komisji 
absolutorium z zarządzania finansowego jedenastym EFR. 

(2)  Ogólna realizacja operacji jedenastego EFR przez Komisję w roku budżetowym 2014 była zadowalająca, 

NINIEJSZYM ZALECA Parlamentowi Europejskiemu udzielenie Komisji absolutorium z realizacji operacji jedenastego EFR 
za rok budżetowy 2014. 

Sporządzono w Brukseli dnia 12 lutego 2016 r. 

W imieniu Rady 
J.R.V.A. DIJSSELBLOEM 

Przewodniczący  
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