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1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Euratomo tiekimo agentūros  2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
(C7-0295/2011 – 2011/2236(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Euratomo tiekimo agentūros 2010 finansinių metų galutines metines 
ataskaitas,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Euratomo tiekimo agentūros 2010 finansinių 
metų galutinių metinių ataskaitų kartu su Euratomo tiekimo agentūros atsakymais1,

– atsižvelgdamas į Tarybos ... rekomendaciją (0000/2012 – C7-0000/2012),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento2, 
ypač į jo 185 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 12 d. Tarybos sprendimą 2008/114/EB, Euratomas, 
nustatantį Euratomo tiekimo agentūros įstatus3, ypač į jo 8 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) 
Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos 
reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui 
taikomo finansinio reglamento4 185 straipsnyje, ypač į jo 94 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komiteto nuomonę (A7-0000/2012),

1. ... Euratomo tiekimo agentūros direktoriui ....., kad Agentūra įvykdė 2010 finansinių metų 
biudžetą;

2. išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, 
Euratomo tiekimo agentūros direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir 
pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

                                               
1 OL C 248, 2002 9 16, p. 1.
2 OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
3 OL L 41, 2008 2 15, p. 15.
4 OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
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2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Euratomo tiekimo agentūros  2010 finansinių metų sąskaitų uždarymo
(C7-0295/2011 – 2011/2236(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Euratomo tiekimo agentūros 2010 finansinių metų galutines metines 
ataskaitas,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Euratomo tiekimo agentūros 2010 finansinių 
metų galutinių metinių ataskaitų kartu su Euratomo tiekimo agentūros atsakymais1,

– atsižvelgdamas į Tarybos ... rekomendaciją (0000/2012 – C7-0000/2012),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento2, 
ypač į jo 185 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 12 d. Tarybos sprendimą 2008/114/EB, Euratomas, 
nustatantį Euratomo tiekimo agentūros įstatus3, ypač į jo 8 straipsnį

– atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) 
Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos 
reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui 
taikomo finansinio reglamento4 185 straipsnyje, ypač į jo 94 straipsnį

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komiteto nuomonę (A7-0000/2012),

1. ... Euratomo tiekimo agentūros 2010 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Euratomo tiekimo agentūros direktoriui, 
Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

                                               
1 OL C 248, 2002 9 16, p. 1.
2 OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
3 OL L 41, 2008 2 15, p. 15.
4 OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
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3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Euratomo tiekimo agentūros 
2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį
(C7-0295/2011 – 2011/2236(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Euratomo tiekimo agentūros 2010 finansinių metų galutines metines 
ataskaitas,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Euratomo tiekimo agentūros 2010 finansinių 
metų galutinių metinių ataskaitų kartu su Euratomo tiekimo agentūros atsakymais1,

– atsižvelgdamas į Tarybos ... rekomendaciją (0000/2012 – C7-0000/2012),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento2, 
ypač į jo 185 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 12 d. Tarybos sprendimą 2008/114/EB, Euratomas, 
nustatantį Euratomo tiekimo agentūros įstatus3, ypač į jo 8 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) 
Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos 
reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui 
taikomo finansinio reglamento4 185 straipsnyje, ypač į jo 94 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komiteto nuomonę (A7-0000/2012),

A. kadangi 1958 m. Liuksemburge įsteigtas Euratomas, priėmus Sprendimą 2008/114/EB, 
Euratomas, pakeitė savo įstatus ir tapo agentūra;

B. kadangi Audito Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 
2010 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos patikimos, o ataskaitose atspindimos
operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

C. kadangi Audito Rūmai savo 2010 m. ataskaitoje atkreipė dėmesį į tai, kad Agentūros 
įstatai neatitinka Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 54 straipsnio 
nuostatų;

                                               
1 OL C 248, 2002 9 16, p. 1.
2 OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
3 OL L 41, 2008 2 15, p. 15.
4 OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
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1. pažymi, kad 2010 m. Agentūra negavo jokių subsidijų, skirtų jos veiklos išlaidoms 
padengti, ir kad Komisija padengė visas išlaidas, kurias Agentūra turėjo vykdydama 
2010 m. biudžetą; pažymi, kad ši padėtis nesikeičia nuo 2008 m., t. y. nuo Agentūros 
įsteigimo metų;

2. pažymi, kad agentūra dėl to, kad neturi atskiro biudžeto, faktiškai yra integruota į 
Komisiją ir ši padėtis prieštarauja Agentūros statutui;

3. vis dėlto atkreipia dėmesį į tai, kad generalinis direktorius 2011 m. kovo 31 d. laiške 
pripažįsta minėtą problemą ir detaliai išvardija veiksmus, kurių imtasi pareikalavus 
biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai; ypač pažymi, kad siekiant išspręsti šią 
padėtį pasiektas susitarimas į Sąjungos 2012 m. bendrąjį biudžetą įrašyti specialią 
biudžeto eilutę, skirtą Agentūrai;

4. taip pat pažymi, kad 2011 m. balandžio 20 d. Komisija pasiūlė į Agentūrai skirtą 
32 01 06 biudžeto eilutę įrašyti 98 000 EUR iš Sąjungos bendrojo biudžeto; mano, kad 
po to, kai šiam pasiūlymui pritars Sąjungos biudžeto valdymo institucijos, bus nemaža 
nuveikta sprendžiant šią problemą;

°

° °

5. atkreipia dėmesį į savo ankstesnėse biudžeto įvykdymo patvirtinimo ataskaitose 
pateiktas rekomendacijas, kurios nurodytos šios rezoliucijos priede;

6. pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios 
pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos 2012 m. ... rezoliucijoje dėl 
agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.
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Priedas

Pastaraisiais metais Europos Parlamento pateiktos rekomendacijos

Euratomo tiekimo 
agentūra 2007 2008 2009

Veikla nepateikta nepateikta nepateikta

Biudžeto ir finansų 
valdymas:

- 38,7 proc. asignavimų perkelta į kitus 
metus

- Agentūra todėl, kad neturi atskiro biudžeto, faktiškai yra 
integruota į Komisiją; dėl šios padėties kyla klausimas, ar 
reikia išlaikyti dabartinę Agentūros struktūrą ir 
organizaciją

- 2009 m. Agentūra negavo jokių subsidijų savo veiklos išlaidoms 
padengti ir Komisija padengė visas išlaidas, kurias Agentūra patyrė 
vykdydama 2009 m. biudžetą; Agentūra faktiškai integruota į 
Komisiją

Žmogiškieji ištekliai nepateikta nepateikta

- patvirtina, kad Agentūra, pagal savo įstatų 3 straipsnio nuostatas, 
pasirinko vidaus auditorių, kuris pradėjo eiti pareigas tik 2009 m. 
liepos 1 d.

Vidaus auditas nepateikta nepateikta nepateikta


