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1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Euratoms Forsyningsagentur for 
regnskabsåret 2010
(C7-0295/2011 – 2011/2236(DEC))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til det endelige årsregnskab for Euratoms Forsyningsagentur for 
regnskabsåret 2010,

– der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for Euratoms 
Forsyningsagentur for regnskabsåret 2010 med agenturets svar1,

– der henviser til Rådets henstilling af ... (0000/2012 – C7-0000/2012),

– der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om 
finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget2, særlig 
artikel 185,

– der henviser til Rådets afgørelse 2008/114/EF, Euratom af 12. februar 2008 om 
fastsættelse af vedtægterne for Euratoms Forsyningsagentur3, særlig artikel 8,

– der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 
2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets 
forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De 
Europæiske Fællesskabers almindelige budget4, særlig artikel 94,

– der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om 
Industri, Forskning og Energi (A7-0000/2012),

1. meddeler direktøren for Euratoms Forsyningsagentur decharge for gennemførelsen af 
agenturets budget for regnskabsåret 2010;

2. fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3. pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del 
heraf, til direktøren for Euratoms Forsyningsagentur, Rådet, Kommissionen og 
Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions 
Tidende (L-udgaven).

                                               
1 EUT C 366 af 15.12.2011, s. 6.
2 EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
3 EUT L 41 af 15.2.2008, s. 15.
4 EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
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2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2010
(C7-0295/2011 – 2011/2236(DEC))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til det endelige årsregnskab for Euratoms Forsyningsagentur for 
regnskabsåret 2010,

– der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for Euratoms 
Forsyningsagentur for regnskabsåret 2010 med agenturets svar1,

– der henviser til Rådets henstilling af ... (0000/2012 – C7-0000/2012),

– der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om 
finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget2, særlig 
artikel 185,

– der henviser til Rådets afgørelse 2008/114/EF, Euratom af 12. februar 2008 om 
fastsættelse af vedtægterne for Euratoms Forsyningsagentur3, særlig artikel 8,

– der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 
2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets 
forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De 
Europæiske Fællesskabers almindelige budget4, særlig artikel 94,

– der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om 
Industri, Forskning og Energi (A7-0000/2012),

1. godkender afslutningen af regnskaberne for Euratoms Forsyningsagentur for 
regnskabsåret 2010;

2. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Euratoms 
Forsyningsagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den 
offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

                                               
1 EUT C 366 af 15.12.2011, s. 6.
2 EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
3 EUT L 41 af 15.2.2008, s. 15.
4 EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
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3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for 
gennemførelsen af budgettet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2010,
(C7-0295/2011 – 2011/2236(DEC))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til det endelige årsregnskab for Euratoms Forsyningsagentur for 
regnskabsåret 2010,

– der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for Euratoms 
Forsyningsagentur for regnskabsåret 2010 med agenturets svar1,

– der henviser til Rådets henstilling af ... (0000/2012 – C7-0000/2012),

– der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om 
finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget2, særlig 
artikel 185,

– der henviser til Rådets afgørelse 2008/114/EF, Euratom af 12. februar 2008 om 
fastsættelse af vedtægterne for Euratoms Forsyningsagentur3, særlig artikel 8,

– der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 
2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets 
forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De 
Europæiske Fællesskabers almindelige budget4, særlig artikel 94,

– der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om 
Industri, Forskning og Energi (A7-0000/2012),

A. der henviser til, at Euratoms Forsyningsagentur, der har hjemsted i Luxembourg, blev 
oprettet i 1958 og ved afgørelse 2008/114/EF, Euratom har fået erstattet sin vedtægt og er 
blevet et agentur,

B. der henviser til, at Revisionsretten fastslog, at den har fået rimelig sikkerhed for, at 
årsregnskabet for regnskabsåret 2010 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er 
lovlige og formelt rigtige,

C. der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning for 2010 desuden påpegede, at 
agenturets vedtægter ikke er i overensstemmelse med artikel 54 i traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

                                               
1 EUT C 366 af 15.12.2011, s. 6.
2 EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
3 EUT L 41 af 15.2.2008, s. 15.
4 EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
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1. bemærker, at agenturet i 2010 ikke modtog noget tilskud til at dække sine transaktioner, 
og at Kommissionen afholdt alle agenturets udgifter i forbindelse med gennemførelsen 
af 2010-budgettet; bemærker, at dette forhold har været gældende lige siden agenturets 
oprettelse i 2008;

2. bemærker, at agenturet i mangel af et selvstændigt budget reelt er integreret i 
Kommissionen, og at dette forhold ikke harmonerer med agenturets vedtægt;

3. bemærker dog, at generaldirektøren i en skrivelse af 31. marts 2011 anerkender 
ovennævnte problem og redegør for, hvilke foranstaltninger der er truffet for at opfylde 
dechargemyndighedens krav; bemærker især, at der for at løse dette problem er blevet 
indgået en aftale om at foreslå at genoprette den særlige budgetpost for agenturet på 
Den Europæiske Unions almindelige budget for 2012;

4. bemærker, at Kommissionen den 20. april 2011 foreslog budgetpost 32 01 06 for 
agenturet med en bevilling på 98 000 EUR opført på Den Europæiske Unions 
almindelige budget; mener, at, hvis forslaget vedtages af EU's budgetmyndigheder, vil 
dette repræsentere et stort skridt fremad i bestræbelserne på at løse de aktuelle 
problemer;

°

° °

5. henviser til sine anbefalinger i tidligere dechargebetænkninger, der er knyttet som bilag 
til denne beslutning;

6. henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og 
som er af horisontal karakter, til sin beslutning af ... 2012 om præstationer, økonomisk 
forvaltning og kontrol med agenturer.
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Bilag

Europa-Parlamentets anbefalinger i de seneste år

Euratoms 
forsyningsagentur 2007 2008 2009

Præstation ... ... ...

Budgetmæssig og 
økonomisk forvaltning

– 38,7 af bevillingerne blev fremført.

– I mangel af et selvstændigt budget er agenturet reelt 
integreret i Kommissionen. Dette forhold giver anledning 
til at overveje, om der er behov for at opretholde 
agenturet i dets nuværende form.

– I 2009 modtog agenturet ikke noget tilskud til at dække sine 
transaktioner, og Kommissionen afholdt alle agenturets udgifter i 
forbindelse med gennemførelsen af 2009-budgettet. Agenturet er reelt 
integreret i Kommissionen.

Menneskelige ressourcer ... ...

– EP anerkendte, at agenturet i overensstemmelse med vedtægtens 
artikel 3 valgte sin egen interne revisor, der påbegyndte sit hverv den 
1. juli 2009.

Intern revision ... ... ...


