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1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Euratom Ellátási Ügynökség 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének 
végrehajtására vonatkozó mentesítésről
(C7-0295/2011 – 2011/2236(DEC))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Euratom Ellátási Ügynökség 2010-es pénzügyi évre vonatkozó végleges 
éves beszámolójára,

– tekintettel a Számvevőszéknek az Euratom Ellátási Ügynökség 2010-es pénzügyi évre 
vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszaival együtt1,

– tekintettel a Tanács ...-i ajánlására (0000/2012 – C7-0000/2012),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési 
rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre2 és 
különösen annak 185. cikkére,

– tekintettel az Euratom Ellátási Ügynökség alapszabályának megállapításáról szóló, 2008. 
február 12-i 2008/114/EK tanácsi határozatra3 és különösen annak 8. cikkére,

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési 
rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett 
szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 
2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre4, és különösen annak 94. cikkére,

– tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Ipari, Kutatási és 
Energiaügyi Bizottság véleményére (A7-0000/2012),

1. ... a mentesítést az Euratom Ellátási Ügynökség főigazgatója számára az ügynökség 2010-
es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2. megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét 
képező állásfoglalást az Euratom Ellátási Ügynökség főigazgatójának, a Tanácsnak, a 
Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

                                               
1 HL C 366., 2011.12.15., 6. o.
2 HL L 248., 2002.9.16., 1.o.
3 HL L 41., 2008.2.15., 15. o.
4 HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
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2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Euratom Ellátási Ügynökség 2010-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása 
lezárásáról
(C7-0295/2011 – 2011/2236(DEC))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Euratom Ellátási Ügynökség 2010-es pénzügyi évre vonatkozó végleges 
éves beszámolójára,

– tekintettel a Számvevőszéknek az Euratom Ellátási Ügynökség 2010-es pénzügyi évre 
vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszaival együtt1,

– tekintettel a Tanács ...-i ajánlására (0000/2012 – C7-0000/2012),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési 
rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre2 és 
különösen annak 185. cikkére,

– tekintettel az Euratom Ellátási Ügynökség alapszabályának megállapításáról szóló, 2008. 
február 12-i 2008/114/EK tanácsi határozatra3 és különösen annak 8. cikkére,

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési 
rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett 
szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 
2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre4, és különösen annak 94. cikkére,

– tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Ipari, Kutatási és 
Energiaügyi Bizottság véleményére (A7-0000/2012),

1. ... az Euratom Ellátási Ügynökség 2010-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása 
lezárását;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Euratom Ellátási Ügynökség 
főigazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

                                               
1 HL C 366., 2011.12.15., 6. o.
2 HL L 248., 2002.9.16., 1.o.
3 HL L 41., 2008.2.15., 15. o.
4 HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
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3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Euratom Ellátási Ügynökség 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének 
végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező 
megjegyzésekkel
(C7-0295/2011 – 2011/2236(DEC))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Euratom Ellátási Ügynökség 2010-es pénzügyi évre vonatkozó végleges 
éves beszámolójára,

– tekintettel a Számvevőszéknek az Euratom Ellátási Ügynökség 2010-es pénzügyi évre 
vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszaival együtt1,

– tekintettel a Tanács ...-i ajánlására (0000/2012 – C7-0000/2012),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési 
rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre2 és 
különösen annak 185. cikkére,

– tekintettel az Euratom Ellátási Ügynökség alapszabályának megállapításáról szóló, 2008. 
február 12-i 2008/114/EK tanácsi határozatra3 és különösen annak 8. cikkére,

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési 
rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett 
szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 
2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre4, és különösen annak 94. cikkére,

– tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Ipari, Kutatási és 
Energiaügyi Bizottság véleményére (A7-0000/2012),

A. mivel a 2008/114/EK, Euratom határozat alapján az 1958-ban luxembourgi székhellyel 
létrehozott Euratom Ellátási Ügynökség új alapszabályt kapott és ügynökséggé alakult,

B. mivel a Számvevőszék megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott arról, 
hogy a 2010-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámoló megbízható, és hogy az annak 
alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek,

C. mivel a Számvevőszék 2010-es jelentésében arra is felhívta a figyelmet, hogy az 
ügynökség alapszabálya nincs összhangban az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó 

                                               
1 HL C 366., 2011.12.15., 6. o.
2 HL L 248., 2002.9.16., 1.o.
3 HL L 41., 2008.2.15., 15. o.
4 HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
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szerződés 54. cikkével,

1. tudomásul veszi, hogy az ügynökség 2010-ben semmilyen támogatásban nem részesült 
működése finanszírozásához, valamint hogy a 2010-es költségvetés végrehajtása 
keretében az ügynökségnél felmerülő összes kiadást a Bizottság fedezte; megállapítja, 
hogy ez a helyzet már az ügynökség 2008-as létrehozása óta fennáll;

2. megállapítja, hogy önálló költségvetés hiányában az ügynökség gyakorlatilag a 
Bizottság szerves része, és hogy ez a helyzet ellentétes az ügynökség alapszabályával;

3. ugyanakkor tudomásul veszi, hogy a főigazgató 2011. március 31-i levelében elismeri a 
fent említett problémát, és részletesen kifejti a mentesítésért felelős hatóság kérésének 
megfelelően meghozott intézkedéseket; rámutat különösen arra, hogy a helyzet 
rendezése érdekében megállapodás született arról a javaslatról, hogy az ügynökség az 
Unió 2012-es általános költségvetésében ismét külön költségvetési sort kapjon;

4. megjegyzi továbbá, hogy a Bizottság 2011. április 20-án javaslatot tett arra, hogy az 
Unió általános költségvetéséből 98 000 eurót rendeljenek az ügynökségre vonatkozó 
32 01 06. számú költségvetési sor alá; úgy véli, hogy ennek az Unió költségvetési 
hatóságai által történő elfogadása jelentős előrelépést fog jelenteni a jelenlegi 
problémák megoldása terén;

°

° °

5. felhívja a figyelmet a mentesítésről szóló korábbi jelentéseiben tett, jelen 
állásfoglaláshoz mellékelt ajánlásaira;

6. a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal 
az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2012. ...-
i állásfoglalására.
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Melléklet

Az Európai Parlament utóbbi években tett ajánlásai

Euratom Ellátási 
Ügynökség 2007 2008 2009

Teljesítmény n.a. n.a. n.a.

Költségvetési és 
pénzgazdálkodás

Az előirányzatok 38,7%-át átvitték.

Önálló költségvetés hiányában az ügynökség 
gyakorlatilag a Bizottság szerves része; ez a helyzet 
felveti annak kérdését, hogy fenn kell-e tartani az 
ügynökség jelenlegi formáját és szervezeti felépítését.

2009-ben az ügynökség semmilyen támogatást nem kapott működése 
finanszírozásához, és a 2009-es költségvetés végrehajtása keretében 
az ügynökségnél felmerülő összes kiadást a Bizottság fedezte. Az 
ügynökség gyakorlatilag a Bizottság szerves része.

Emberi erőforrások n.a. n.a.

Elismeri, hogy alapszabálya 3. cikkével összhangban az ügynökség 
kiválasztotta saját belső ellenőrét, aki 2009. július 1-jén lépett 
hivatalba.

Belső ellenőrzés n.a. n.a. n.a.


