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Stanovisko č. 8/2015 

k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) 

č. 2015/323 z 2. března 2015 o finančním nařízení pro 

11. Evropský rozvojový fond 

 (podle čl. 287 odst. 4 Smlouvy o fungování EU) 
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ÚČETNÍ DVŮR EVROPSKÉ UNIE, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 287 odst. 4 této smlouvy, 

s ohledem na vnitřní dohodu mezi zástupci vlád členských států Evropské unie, zasedajícími 

v Radě, o financování pomoci Evropské unie v rámci víceletého finančního rámce na období 

2014–2020 v souladu s dohodou o partnerství AKT-EU a o přídělu finanční pomoci 

zámořským zemím a územím, na které se vztahuje část čtvrtá Smlouvy o fungování Evropské 

unie1

s ohledem na návrh Komise týkající se nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) 

č. 2015/323 ze dne 2. března 2015 o finančním nařízení pro 11. Evropský rozvojový fond

, a zejména na čl. 10 odst. 2 uvedené dohody, 

2

s ohledem na žádost Rady o stanovisko k výše uvedenému návrhu, kterou Účetní dvůr 

obdržel dne 3. listopadu 2015, 

, 

PŘIJAL NÁSLEDUJÍCÍ STANOVISKO: 

1. Návrh nařízení Rady, k němuž se žádá o stanovisko Účetního dvora, si klade za cíl 

upřesnit, že zvláštní účty, jež členské státy jménem Komise zřizují pro účely vkládání 

příspěvků do ERF, dokud nemají být použity k provádění plateb, musí být vedeny bez 

jakýchkoli poplatků či úroků. 

2. Účetní dvůr nemá k návrhu žádné připomínky. 

                                                      

1 Úř. věst. L 210, 6.8.2013, s. 1. 

2 COM(2015) 463 final. 
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Toto stanovisko přijal senát III, jemuž předsedá Karel PINXTEN, člen Účetního dvora, 

v Lucemburku na svém zasedání dne 8. prosince 2015. 

 Za Účetní dvůr 

 

 

 předseda 

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 
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