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1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euratomi Tarneagentuuri 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
(C7-0295/2011 – 2011/2236(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euratomi Tarneagentuuri 2010. aasta lõplikku raamatupidamise 
aastaaruannet,

– võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euratomi Tarneagentuuri eelarveaasta 2010 
raamatupidamise aastaaruande kohta koos agentuuri vastustega1,

– võttes arvesse nõukogu ... soovitust (0000/2012 – C7-0000/2012),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

– võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis 
käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust2, eriti selle 
artiklit 185,

– võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2008. aasta otsust 2008/114/EÜ, millega 
kehtestatakse Euratomi Tarneagentuuri põhikiri3, eriti selle artiklit 8,

– võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 
raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve 
suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 
1605/20024 artiklis 185, ning eriti selle artiklit 94,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjoni arvamust (A7-0000/2012),

1. ... Euratomi Tarneagentuuri peadirektori tegevusele agentuuri 2010. aasta eelarve 
täitmisel;

2. esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle 
lahutamatu osa, Euratomi Tarneagentuuri peadirektorile, nõukogule, komisjonile ja 
kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

                                               
1 ELT C 366, 15.12.2011, lk 6.
2 EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
3 ELT L 41, 15.2.2008, lk 15.
4 EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
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2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euratomi Tarneagentuuri 2010. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta
(C7-0295/2011 – 2011/2236(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euratomi Tarneagentuuri 2010. aasta lõplikku raamatupidamise 
aastaaruannet,

– võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euratomi Tarneagentuuri eelarveaasta 2010 
raamatupidamise aastaaruande kohta koos agentuuri vastustega1,

– võttes arvesse nõukogu ... soovitust (0000/2012 – C7-0000/2012),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

– võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis 
käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust2, eriti selle 
artiklit 185,

– võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2008. aasta otsust 2008/114/EÜ, millega 
kehtestatakse Euratomi Tarneagentuuri põhikiri3, eriti selle artiklit 8,

– võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 
raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve 
suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 
1605/20024 artiklis 185, ning eriti selle artiklit 94,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa;

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjoni arvamust (A7-0000/2012),

1. ... Euratomi Tarneagentuuri 2010. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euratomi Tarneagentuuri 
peadirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine 
Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

                                               
1 ELT C 366, 15.12.2011, lk 6.
2 EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
3 ELT L 41, 15.2.2008, lk 15.
4 EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
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3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euratomi Tarneagentuuri 2010. aasta eelarve täitmisele 
heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa
(C7-0295/2011 – 2011/2236(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euratomi Tarneagentuuri 2010. aasta lõplikku raamatupidamise 
aastaaruannet,

– võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euratomi Tarneagentuuri eelarveaasta 2010 
raamatupidamise aastaaruande kohta koos agentuuri vastustega1,

– võttes arvesse nõukogu ... soovitust (0000/2012 – C7-0000/2012),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

– võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis 
käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust2, eriti selle 
artiklit 185,

– võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2008. aasta otsust 2008/114/EÜ, millega 
kehtestatakse Euratomi Tarneagentuuri põhikiri3, eriti selle artiklit 8,

– võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 
raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve 
suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 
1605/20024 artiklis 185, ning eriti selle artiklit 94,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjoni arvamust (A7-0000/2012),

A. arvestades, et otsusega 2008/114/EÜ, Euratom sai 1958. aastal asutatud Luxembourgis 
asuv Euratomi Tarneagentuur uue põhikirja ja temast sai agentuur;

B. arvestades, et kontrollikoda märkis, et on leidnud piisavalt kinnitust 2010. aasta 
raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute 
seaduslikkuse ja korrektsuse kohta;

C. arvestades, et kontrollikoda rõhutas ühtlasi oma 2010. aasta aruandes, et agentuuri 
põhikiri ei ole kooskõlas Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artikliga 54;

                                               
1 ELT C 366, 15.12.2011, lk 6.
2 EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
3 ELT L 41, 15.2.2008, lk 15.
4 EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
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1. võtab teadmiseks, et agentuur ei saanud 2010. aastal oma tegevuskulude katmiseks 
toetusi ja komisjon võttis enda kanda kõik agentuuri 2010. eelarve täitmisega seotud 
kulud; märgib, et selline olukord on kestnud alates agentuuri asutamisest 2008. aastal;

2. märgib, et kuna agentuuril ei ole omaette eelarvet, on ta sisuliselt komisjoni osa ning see 
olukord on vastuolus agentuuri põhikirjaga;

3. võtab siiski teadmiseks, et peadirektor tunnistas 31. märtsi kirjas probleemi olemasolu 
ja kirjeldas üksikasjalikult meetmeid, mida on võetud eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise eest vastutava institutsiooni nõudmisel; märgib eelkõige, et olukorra 
lahendamiseks on jõutud kokkuleppele teha ettepanek taaskehtestada ELi 2012. aasta 
üldeelarves eraldi eelarverida Euratomi Tarneagentuuri jaoks;

4. märgib ühtlasi, et 20. aprillil 2011. aastal tegi komisjon ettepanku eraldada real 32 01 06 
agentuurile liidu üldeelarvest 98 000 eurot; on seisukohal, et kui liidu eelarvepädevad 
institutsioonid selle kord vastu võtavad, oleks see suur edasiminek praeguste 
mureküsimuste lahendamisel;

°

° °

5. juhib tähelepanu oma eelmistes eelarve täitmisele heakskiidu andmise raportites esitatud 
soovitustele, mis on lisatud käesolevale resolutsioonile;

6. viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete 
tähelepanekute osas oma … 2012. aasta resolutsioonile ametite tulemuste, 
finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.
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Lisa

Euroopa Parlamendi soovitused eelmistel aastatel

Euratomi Tarneagentuur 2007 2008 2009

Tulemused – – –

Eelarve haldamine ja 
finantsjuhtimine

– 38,7 assigneeringutest kanti üle

– Kuna agentuuril puudub omaette eelarve, on ta 
sisuliselt komisjoni osa. Selline olukord tekitab küsimuse, 
kui vajalik on agentuuri praegusel kujul säilitada.

- Aastal 2009 ei saanud agentuur oma tegevuskulude katmiseks 
toetusi ja komisjon võttis enda kanda kõik agentuuri 2009. eelarve 
täitmisega seotud kulud. Agentuur on sisuliselt komisjoni osa.

Inimressursid – –
– Märgib, et vastavalt oma põhikirja artiklile 3 valis agentuur ise 
siseaudiitori, kes asus kohustusi täitma alles 1. juulil 2009.

Siseaudit – – –


