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1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový 
rok 2010
(C7-0295/2011 – 2011/2236(DEC))

Evropský parlament,

– s ohledem na roční účetní závěrku Zásobovací agentury Euratomu za rozpočtový rok 
2010,

– s ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce Zásobovací agentury 
Euratomu za rozpočtový rok 2010, spolu s odpověďmi agentury1,

– s ohledem na doporučení Rady ze dne ... (0000/2012 – C7-0000/2012),

– s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým 
se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství2, a zejména 
na článek 185 tohoto nařízení,

– s ohledem na rozhodnutí Rady 2008/114/ES, Euratom ze dne 12. února 2008, kterým se 
stanoví stanovy Zásobovací agentury Euratomu3, a zejména na článek 8 tohoto 
rozhodnutí,

– s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002
o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, 
Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu 
Evropských společenství4, a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

– s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro průmysl, 
výzkum a energetiku (A7-0000/2012),

1. … výkonnému řediteli Zásobovací agentury Euratomu absolutorium za plnění rozpočtu 
agentury na rozpočtový rok 2010;

2. předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou 
součástí, generálnímu řediteli Zásobovací agentury Euratomu, Radě, Komisi a Účetnímu 
dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

                                               
1 Úř. věst. C 366, 15.12.2011, s. 6.
2 Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
3 Úř. věst. L 41, 15.2.2008, s. 15.
4 Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
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2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Zásobovací agentury Euratomu za rozpočtový rok 2010
(C7-0295/2011 – 2011/2236(DEC))

Evropský parlament,

– s ohledem na roční účetní závěrku Zásobovací agentury Euratomu za rozpočtový rok 
2010,

– s ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce Zásobovací agentury 
Euratomu za rozpočtový rok 2010, spolu s odpověďmi agentury1,

– s ohledem na doporučení Rady ze dne ... (0000/2012 – C7-0000/2012),

– s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– having regard to Council Regulation (EC, Euratom) s ohledem na finanční nařízení (ES, 
Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002 o souhrnném rozpočtu Evropských 
společenství2, a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

– s ohledem na rozhodnutí Rady 2008/114/ES, Euratom ze dne 12. února 2008, kterým se 
stanoví stanovy Zásobovací agentury Euratomu3, a zejména na článek 8 tohoto 
rozhodnutí,

– s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002
o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, 
Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu 
Evropských společenství4, a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

– s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro průmysl, 
výzkum a energetiku (A7-0000/2012),

1. ... odkládá uzavření účtů Zásobovací agentury Euratomu za rozpočtový rok 2010;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí generálnímu řediteli Zásobovací 
agentury Euratomu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění
v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

                                               
1 Úř. věst. C 366, 15.12.2011, s. 6.
2 Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
3 Úř. věst. L 41, 15.2.2008, s. 15.
4 OJ L 357, 31.12.2002, p. 72.
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3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za 
plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok 2010,
(C7-0295/2011 – 2011/2236(DEC))

Evropský parlament,

– s ohledem na roční účetní závěrku Zásobovací agentury Euratomu za rozpočtový rok 
2010,

– s ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce Zásobovací agentury 
Euratomu za rozpočtový rok 2010, spolu s odpověďmi agentury1,

– s ohledem na doporučení Rady ze dne ... (0000/2012 – C7-0000/2012),

– s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým 
se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství2, a zejména 
na článek 185 tohoto nařízení,

– s ohledem na rozhodnutí Rady 2008/114/ES, Euratom ze dne 12. února 2008, kterým se 
stanoví stanovy Zásobovací agentury Euratomu3, a zejména na článek 8 tohoto 
rozhodnutí,

– s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002
o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, 
Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu 
Evropských společenství4, a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

– s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro průmysl, 
výzkum a energetiku (A7-0000/2012),

A. vzhledem k tomu, že na základě rozhodnutí 2008/114/ES, Euratom má Zásobovací 
agentura Euratomu, která byla založena v Lucemburku v roce 1958, nové stanovy a stala 
se agenturou;

B. vzhledem k tomu, že Účetní dvůr prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní 
závěrka za rozpočtový rok 2010 je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální
a správné;

C. vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě za rok 2010 rovněž zdůraznil, že stanovy 

                                               
1 Úř. věst. C 366, 15.12.11, s. 6.
2 Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
3 Úř. věst. L 41, 15.2.2008, s. 15.
4 Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
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agentury nejsou v souladu s článkem 54 Smlouvy o založení Evropského společenství pro
atomovou energii;

1. konstatuje, že agentura neobdržela v roce 2010 na svou činnost žádnou dotaci a že 
Komise hradila veškeré výdaje agentury v rámci plnění rozpočtu na rok 2010; 
konstatuje, že situace zůstává stejná od založení agentury v roce 2008;

2. konstatuje, že agentura nemá samostatný rozpočet, a stala se tedy de facto součástí 
Komise, což je v rozporu s jejími stanovami;

3. bere na vědomí dopis ze dne 31. března 2011, v němž generální ředitel uznává existenci 
problému a uvádí podrobné informace o opatřeních, která byla přijata na základě 
požadavků orgánu příslušného k udělení absolutoria; zejména poukazuje na to, že
v zájmu řešení této situace byla uzavřena dohoda o tom, že  v souhrnném rozpočtu Unie 
na rok 2012 bude obnovena zvláštní rozpočtová položka pro tuto agenturu;

4. konstatuje též, že dne 20. dubna 2011 Komise navrhla, aby byla v souhrnném rozpočtu 
Unie vytvořena pro agenturu položka 32 01 06 vybavená 98 000 EUR; domnívá se, že 
bude-li tento návrh schválen rozpočtovými orgány Unie, bude to znamenat velký úspěch 
při řešení současných problémů;

°

° °

5. upozorňuje na svá doporučení z předchozích zpráv o udělení absolutoria, která jsou 
uvedena v příloze k tomuto usnesení;

6. pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k jeho rozhodnutí o udělení 
absolutoria a mají horizontální povahu, odkazuje na své usnesení ze dne ... 2012
o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.



PR\880640CS.doc 7/7 PE473.981v01-00

CS

Příloha

Doporučení Evropského parlamentu z minulých let

Zásobovací agentura 
Euratomu 2007 2008 2009

Výkonnost – – –

Rozpočtové a finanční 
řízení

-přeneseno 38,7 % prostředků

-pokud agentura nemá samostatný rozpočet, je v podstatě 
součástí Komise;  tato situace nás nutí se ptát, zda je 
nezbytné, aby si agentura uchovala svou současnou 
formu a organizační strukturu; 

-agentura neobdržela v roce 2009 na svou činnost žádnou dotaci
a Komise hradila veškeré výdaje agentury v rámci plnění rozpočtu na 
rok 2009;  agentura je tedy de facto součástí Komise;

Lidské zdroje – –
-bere na vědomí, že agentura si v souladu s článkem 3 svých stanov 
zvolila svého vlastního interního auditora, který se však svých 
povinností ujal až 1. července 2009;

Interní audit – – –


