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1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 
на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2010 година
(C7-0295/2011 – 2011/2236(DEC))

Европейският парламент,

– като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията за снабдяване към 
Евратом за финансовата 2010 година,

– като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на 
Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2010 година, придружен от 
отговорите на Агенцията1,

– като взе предвид препоръката на Съвета от … (0000/2012 – C7-0000/2012),

– като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г.
относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските 
общности2, и по-специално член 185 от него,

– като взе предвид Решение 2008/114/EО, Евратом на Съвета от 12 февруари 2008 г.
за създаване на устав на Агенцията за снабдяване към Евратом3, и по-специално 
член 8 от него,

– като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 
19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в 
член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия 
регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности4, и по-
специално член 94 от него,

– като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на 
комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A7-0000/2012),

1. …  генералния директор на Агенцията за снабдяване към Евратом във връзка с 
изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2010 година,

2. представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3. възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, 
която е неразделна част от него, на директора на Агенцията за снабдяване към 

                                               
1 OВ C 366, 15.12.2011 г., стр. 6.
2 ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
3 OВL 41, 15.2.2008 г., стр. 15.
4 ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
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Евратом, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в 
Официален вестник на Европейския съюз (серия L).
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2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Агенцията за снабдяване към Евратом за 
финансовата 2010 година
(C7 0295/2011 – 2011/2236(DEC))

Европейският парламент,

– като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията за снабдяване към 
Евратом за финансовата 2010 година,

– като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на 
Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2010 година, придружен от 
отговорите на Агенцията1,

– като взе предвид препоръката на Съвета от … (0000/2012 – C7-0000/2012),

– като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г.
относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските 
общности2, и по-специално член 185 от него,

– като взе предвид Решение 2008/114/EО, Евратом на Съвета от 12 февруари 2008 г.
за създаване на устав на Агенцията за снабдяване към Евратом3, и по-специално 
член 8 от него,

– като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 
19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в 
член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия 
регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности4, и по-
специално член 94 от него,

– като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на 
комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A7-0000/2012),

1. … приключването на сметките на Агенцията за снабдяване към Евратом за 
финансовата 2010 година;

3. възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на 
Агенцията за снабдяване към Евратом, на Съвета, Комисията и Сметната палата и 
да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

                                               
1 OВ C 366, 15.12.2011 г., стр. 6.
2 ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
3 OВL 41, 15.2.2008 г., стр. 15.
4 ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
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3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението относно 
освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на 
Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2010 година
(C7 0295/2011 – 2011/2236(DEC))

Европейският парламент,

– като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията за снабдяване към 
Евратом за финансовата 2010 година,

– като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на 
Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2010 година, придружен от 
отговорите на Агенцията1,

– като взе предвид препоръката на Съвета от … (0000/2012 – C7-0000/2012),

– като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г.
относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските 
общности2, и по-специално член 185 от него,

– като взе предвид Решение 2008/114/EО, Евратом на Съвета от 12 февруари 2008 г.
за създаване на устав на Агенцията за снабдяване към Евратом3, и по-специално 
член 8 от него,

– като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 
19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в 
член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия 
регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности4, и по-
специално член 94 от него,

– като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на 
комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A7-0000/2012),

А. като има предвид, че съгласно Решение 2008/114/ЕО, Евратом Агенцията за 
снабдяване към Евратом, създадена в Люксембург през 1958 г., има нов устав и 
придоби статут на Агенция;

Б. като има предвид декларацията на Сметната палата, че е получила достатъчна 
увереност, че годишните отчети за финансовата 2010 година са надеждни и че 

                                               
1 OВ C 366, 15.12.2011 г., стр. 6.
2 ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
3 OВL 41, 15.2.2008 г., стр. 15.
4 ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
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свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

В. като има предвид, че Сметната палата подчертава също така в своя доклад за 
финансовата 2010 година, че уставът на Агенцията не съответства на разпоредбите 
съгласно член 54 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна 
енергия;

1. отбелязва, че през 2010 г. Агенцията не получи субсидии, за да покрие разходите 
по своята дейност, и че Комисията пое всички разходи, произтичащи от 
изпълнението на дейността ѝ през 2010 г.; отбелязва, че това положение остава 
същото от създаването на Агенцията през 2008 г.;

2. отбелязва, че при липсата на самостоятелен бюджет Агенцията на практика е 
интегрирана към Комисията и че това положение противоречи на устава на 
Агенцията;

3. отбелязва при все това, че с писмо от 31 март 2011 г. генералният директор 
потвърждава гореспоменатия проблем и посочва действията, предприети по искане 
на органа по освобождаване от отговорност; отбелязва по-специално, че с цел 
справяне с положението беше постигнато споразумение да се предложи 
възстановяване на специално предназначения за Агенцията бюджетен ред в общия 
бюджет на Съюза за 2012 г.;

4. отбелязва също, че на 20 април 2011 г. Комисията предложи бюджетен ред 32 01 06 
на Агенцията да бъде заверен с 98 000 EUR от общия бюджет на Съюза; счита, че 
след като предложението бъде прието от бюджетните органи на Съюза, това ще 
представлява голям напредък за преодоляване на текущите проблеми;

°

° °

5. обръща внимание на препоръките от предишните си доклади за освобождаване от 
отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, включени в приложението към 
настоящата резолюция;

6. по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от 
отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция 
от … 2012 г. относно резултатите от дейността, финансовото управление и 
контрола на агенциите.
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Приложение

Препоръки на Европейския парламент от предходни години

Агенция за снабдяване 
към Евратом 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Изпълнение n.a. n.a. n.a.

Бюджетно и финансово 
управление

-38,7 от бюджетните кредити са 
пренесени

- При липсата на самостоятелен бюджет Агенцията 
на практика е част от Комисията. Това положение 
поражда въпроси относно необходимостта да се 
запазят настоящата форма и организация на 
Агенцията.

- През 2009 г. Агенцията не получи субсидии, за да покрие 
разходите по своята дейност, и че Комисията пое всички разходи 
на Агенцията, произтичащи от изпълнението на дейността ѝ през 
2010 г. Агенцията на практика е интегрирана към Комисията.

Човешки ресурси n.a. n.a.

- Отбелязва, че в съответствие с член 3 от своя устав Агенцията е 
избрала свой вътрешен одитор, който е встъпил в длъжност едва 
на 1 юли 2009 г.

Вътрешен одит n.a. n.a. n.a.


