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1. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het 
Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2010
(C7-0295/2011 – 2011/2236(DEC))

Het Europees Parlement,

– gezien de definitieve jaarrekening van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het 
begrotingsjaar 2010,

– gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het 
Voorzieningsagentschap van Euratom betreffende het begrotingsjaar 2010, vergezeld van 
de antwoorden van het Agentschap1,

– gezien de aanbeveling van de Raad van... (0000/2012 – C7-0000/2012),

– gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende 
het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese 
Gemeenschappen2, en met name artikel 185 daarvan,

– gezien Besluit 2008/114/EG, Euratom van de Raad van 12 februari 2008 tot vaststelling 
van statuten voor het Voorzieningsagentschap van Euratom3, en met name artikel 8,

– gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 
2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 185 van 
Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel 
Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen4, 
en met name artikel 94,

– gezien artikel 77 en bijlage VI van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie 
industrie, onderzoek en energie (A7-0000/2012),

1. ... de directeur van het Voorzieningsagentschap van Euratom kwijting voor de uitvoering 
van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2010;

2. formuleert zijn opmerkingen in bijgaande resolutie;

3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel 
uitmaakt, te doen toekomen aan de directeur van het Voorzieningsagentschap van 

                                               
1 PB C 366 van 15.12.11, blz 6.
2 PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.
3 PB L 41 van 15.2.2008, blz. 15.
4 PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.
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Euratom, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in 
het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).



PR\880640NL.doc 5/8 PE473.981v01-00

NL

2. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de afsluiting van de rekeningen van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor 
het begrotingsjaar 2010;
(C7-0295/2011 – 2011/2236(DEC))

Het Europees Parlement,

– gezien de definitieve jaarrekening van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het 
begrotingsjaar 2010,

– gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het 
Voorzieningsagentschap van Euratom betreffende het begrotingsjaar 2010, vergezeld van 
de antwoorden van het Agentschap1,

– gezien de aanbeveling van de Raad van... (0000/2012 – C7-0000/2012),

– gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende 
het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese 
Gemeenschappen2, en met name artikel 185,

– gezien Besluit 2008/114/EG, Euratom van de Raad van 12 februari 2008 tot vaststelling 
van statuten voor het Voorzieningsagentschap van Euratom3, en met name artikel 8,

– gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 
2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 185 van 
Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel 
Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen4, 
en met name artikel 94,

– gezien artikel 77 en bijlage VI van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie 
industrie, onderzoek en energie (A7-0000/2012),

1. ... de afsluiting van de rekeningen van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het 
begrotingsjaar 2010;

2. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de directeur van het 
Voorzieningsagentschap van Euratom, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te 
zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

                                               
1 PB C 366 van 15.12.11, blz 6.
2 PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.
3 PB L 41 van 15.2.2008, blz. 15.
4 PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.
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3. ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van zijn besluit over het 
verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het 
Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2010
(C7-0295/2011 – 2011/2236(DEC))

Het Europees Parlement,

– gezien de definitieve jaarrekening van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het 
begrotingsjaar 2010,

– gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het 
Voorzieningsagentschap van Euratom betreffende het begrotingsjaar 2010, vergezeld van 
de antwoorden van het Agentschap1,

– gezien de aanbeveling van de Raad van... (0000/2012 – C7-0000/2012),

– gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende 
het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese 
Gemeenschappen2, en met name artikel 185,

– gezien Besluit 2008/114/EG, Euratom van de Raad van 12 februari 2008 tot vaststelling 
van statuten voor het Voorzieningsagentschap van Euratom3, en met name artikel 8,

– gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 
2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 185 van 
Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel 
Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen4, 
en met name artikel 94,

– gezien artikel 77 en bijlage VI van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie 
industrie, onderzoek en energie (A7-0000/2012),

A. overwegende dat als gevolg van Besluit 2008/114/EG, Euratom, het in 1958 in 
Luxemburg gevestigde Voorzieningsagentschap van Euratom zijn vorig statuut heeft 
vervangen en een Agentschap is geworden;

B. overwegende dat de Rekenkamer heeft verklaard redelijke zekerheid te hebben verkregen 
dat de jaarrekeningen voor het begrotingsjaar 2010 betrouwbaar zijn en dat de 
onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn;

                                               
1 PB C 366 van 15.12.11, blz 6.
2 PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.
3 PB L 41 van 15.2.2008, blz. 15.
4 PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.
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C. overwegende dat de Rekenkamer ook in zijn verslag over 2010 heeft benadrukt dat de 
statuten van het Agentschap in strijd zijn met artikel 54 van het Verdrag tot oprichting van 
de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie;

1. merkt op dat het Agentschap in 2010 geen subsidie voor zijn werkzaamheden heeft 
ontvangen en dat de Commissie alle uitgaven van het Agentschap ter uitvoering van de 
begroting 2010 voor haar rekening heeft genomen; merkt op dat deze situatie onveranderd 
is sinds de oprichting van het Agentschap in 2008;

2. neemt er nota van dat het Agentschap, aangezien het geen eigen begroting heeft, de facto 
deel uitmaakt van de Commissie en dat deze situatie strijdig is met de statuten van het 
Agentschap;

3. merkt echter op dat de directeur per brief van 31 maart 2011 bovengenoemd probleem 
erkent en in detail de genomen acties beschrijft zoals verzocht door de kwijtingsautoriteit; 
merkt in het bijzonder op dat, om deze situatie te verhelpen, overeenstemming is bereikt 
over een voorstel om opnieuw het specifieke begrotingsonderdeel voor het Agentschap in 
te voeren in de algemene begroting van de EU voor 2012;

4. merkt ook op dat de Commissie op 20 april 2011 heeft voorgesteld begrotingsonderdeel 
nr. 32 01 06 voor het Agentschap te crediteren met 98 000 EUR van de algemene 
begroting van de EU; overweegt dat wanneer dit is goedgekeurd door de 
begrotingsautoriteiten van de EU, dit een belangrijke stap zou zijn bij de oplossing van de 
huidige problemen;

°

° °

5. wijst op zijn aanbevelingen in eerdere kwijtingsverslagen, zoals uiteengezet in de bijlage 
bij deze resolutie;

6. verwijst voor andere, horizontale opmerkingen bij zijn kwijtingbesluit naar zijn resolutie 
van... 2012 over de prestaties en het financiële beheer van en het toezicht op de 
agentschappen.
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Bijlage

Aanbevelingen van het Europees Parlement van de afgelopen jaren

Voorzieningsagentschap 
van Euratom 2007 2008 2009

Prestaties n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Budgettair en financieel 
beheer

-38,7 van de kredieten zijn overgedragen

-Aangezien het geen eigen begroting heeft, maakt het 
Agentschap de facto deel uit van de Commissie. Deze 
situatie doet de vraag rijzen of het nodig is het 
Agentschap in zijn huidige vorm en organisatie in stand 
te houden

-In 2009 heeft het Agentschap geen subsidie voor zijn 
werkzaamheden ontvangen en dat de Commissie alle uitgaven van het 
Agentschap ter uitvoering van de begroting 2009 voor haar rekening 
heeft genomen Het Agentschap maakt de facto deel uit van de 
Commissie

Personeelszaken n.v.t. n.v.t.

-Erkent dat, in overeenstemming met artikel 3 van zijn statuut, het 
Agentschap zijn eigen intern controleur heeft gekozen, die pas op 1 
juli 2009 is gestart met zijn werkzaamheden

Interne controle n.v.t. n.v.t. n.v.t.


