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1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový 
rok 2019
(2020/2171(DEC))

Evropský parlament,

– s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Zásobovací agentury Euratomu za 
rozpočtový rok 2019,

– s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o agenturách EU za rozpočtový rok 2019 
spolu s odpověďmi agentur1,

– s ohledem na prohlášení o věrohodnosti2 účetnictví a o legalitě a správnosti 
uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2019 podle 
článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na doporučení Rady ze dne 1. března 2021 o udělení absolutoria agentuře za 
plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2019 (05793/2021 – C9-0068/2021),

– s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou 
energii,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 
18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, 
mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 
1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 
a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/20123, a zejména 
na článek 68 tohoto nařízení,

– s ohledem na rozhodnutí Rady 2008/114/ES, Euratom ze dne 12. února 2008, kterým se 
stanoví stanovy Zásobovací agentury Euratomu4, a zejména na článek 8 přílohy tohoto 
rozhodnutí,

– s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0088/2021),

1. uděluje absolutorium generální ředitelce Zásobovací agentury Euratomu za plnění 

1 Úř. věst. C 351, 21.10.2020, s. 7. Výroční zpráva EÚD o agenturách EU za rozpočtový rok 2019: 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_CS.pdf.
2 Úř. věst. C 351, 21.10.2020, s. 7. Výroční zpráva EÚD o agenturách EU za rozpočtový rok 2019: 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_CS.pdf.
3 Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
4 Úř. věst. L 41, 15.2.2008, s. 15.
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rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2019;

2. předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou 
součástí, generální ředitelce Zásobovací agentury Euratomu, Radě, Komisi a Účetnímu 
dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).
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2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Zásobovací agentury Euratomu za rozpočtový rok 2019
(2020/2171(DEC))

Evropský parlament,

– s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Zásobovací agentury Euratomu za 
rozpočtový rok 2019,

– s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o agenturách EU za rozpočtový rok 2019 
spolu s odpověďmi agentur1,

– s ohledem na prohlášení o věrohodnosti2 účetnictví a o legalitě a správnosti 
uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2019 podle 
článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na doporučení Rady ze dne 1. března 2021 o udělení absolutoria agentuře za 
plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2019 (05793/2021 – C9-0068/2021),

– s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou 
energii,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 
18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, 
mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) 
č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 
283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/20123, 
a zejména na článek 68 tohoto nařízení,

– s ohledem na rozhodnutí Rady 2008/114/ES, Euratom ze dne 12. února 2008, kterým se 
stanoví stanovy Zásobovací agentury Euratomu4, a zejména na článek 8 přílohy tohoto 
rozhodnutí,

– s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0088/2021),

1. schvaluje uzavření účtů Zásobovací agentury Euratomu za rozpočtový rok 2019;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí generální ředitelce Zásobovací 
agentury Euratomu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění 

1 Úř. věst. C 351, 21.10.2020, s. 7. Výroční zpráva EÚD o agenturách EU za rozpočtový rok 2019: 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_CS.pdf.
2 Úř. věst. C 351, 21.10.2020, s. 7. Výroční zpráva EÚD o agenturách EU za rozpočtový rok 2019: 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_CS.pdf.
3 Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
4 Úř. věst. L 41, 15.2.2008, s. 15.
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v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).
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3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria 
za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok 2019
(2020/2171(DEC))

Evropský parlament,

– s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací 
agentury Euratomu na rozpočtový rok 2019,

– s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0088/2021),

A. vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů Zásobovací agentury Euratomu 
(dále jen „agentura“) dosahoval její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2019 částky 
223 000 EUR, což ve srovnání s rokem 2018 představuje nárůst o 81,30 %, a to 
v důsledku plnění smluv o poskytování služeb v oblasti IT, na něž agentura na konci 
roku 2019 obdržela od Komise dodatečný příspěvek; vzhledem k tomu, že celý rozpočet 
agentury se odvíjí od rozpočtu Unie;

B. vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky agentury 
za rozpočtový rok 2019 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal 
přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka agentury je spolehlivá a uskutečněné operace 
jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1. oceňuje, že díky úsilí vynaloženému na monitorování rozpočtu během rozpočtového 
roku 2019 dosáhla míra čerpání prostředků na závazky 99,86 %, což oproti roku 2018 
představuje nárůst o 2,02 %; s politováním však konstatuje, že míra čerpání prostředků 
na platby dosáhla 41,05 %, což ve srovnání s rokem 2018 představuje pokles o 31,85 %; 
vzhledem k tomu, že tento pokles je způsoben převodem zbývajících závazků ve výši 
131 137,56 EUR, tj. 59 % částek přidělených na závazky v souvislosti s podepsanými 
smlouvami o poskytování služeb v oblasti IT, které nebyly do konce roku dokončeny;

Zrušení přenosů prostředků

2. konstatuje, že pokud jde o opatření přijatá v návaznosti na zjištění Účetního dvora 
v roce 2018, míra rušení rozpočtových prostředků přenesených z roku 2018 do roku 
2019 činila 17 %, což svědčí o neopodstatněných závazcích v roce 2018; vyzývá 
agenturu, aby prováděla rozpočtové přenosy pouze v oprávněných případech;

Výkonnost

3. konstatuje, že agentura v roce 2019 v rámci svých činností podle článku 52 Smlouvy 
přidělila 178 nových registračních odkazů, které odpovídají novým smlouvám, změnám 
stávajících smluv a dodatkům ke stávajícím smlouvám, a v rámci činností podle článků 
75 a 74 Smlouvy přidělila 139 nových registračních odkazů, které se týkají transakcí 
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souvisejících s poskytováním služeb pro dodávky malého množství jaderného 
materiálu; uznává dlouhodobé úsilí agentury o diverzifikaci zdrojů dodávek;

4. vybízí agenturu, aby pokračovala v digitalizaci svých služeb jako způsobu omezení 
byrokracie;

Personální politika

5. konstatuje, že ke dni 31. prosince 2019 byl plán pracovních míst naplněn ze 100 %, a to 
17 úředníky Komise, kteří byli jmenováni na 17 pracovních míst schválených v rámci 
plánu pracovních míst (ve srovnání s 25 schválenými místy v roce 2018);

Vnitřní kontroly

6. konstatuje, že agentura v roce 2019 uplatňovala standardy vnitřní kontroly Komise pro 
účinné řízení v souladu se sdělením Komise z října 2007 o revizi standardů vnitřní 
kontroly; konstatuje, že agentura v roce 2019 provedla posouzení rizik se zvláštním 
zaměřením na finance a IT; 

7. konstatuje, že agentura začala v roce 2019 vytvářet nový rámec vnitřní kontroly 
s účinností od roku 2020; vybízí agenturu, aby v tomto úsilí pokračovala a informovala 
orgán příslušný k udělení absolutoria o dosaženém pokroku;

Další připomínky

8. s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie konstatuje, že ve společném 
politickém prohlášení se stanoví, že budoucí vztahy by měly zahrnovat rozsáhlou 
dohodu o spolupráci v oblasti jaderné energie mezi agenturou a Spojeným královstvím 
o mírovém využívání jaderné energie a obě strany se dohodly na spolupráci 
prostřednictvím výměny informací v oblasti dodávek radioizotopů pro lékařské účely; 
vyzývá agenturu, aby zajistila, že bude mít i nadále aktuální informace o dopadech 
vystoupení Spojeného království z Unie a bude informovat orgán příslušný k udělení 
absolutoria o dalším vývoji v této věci;

9. konstatuje, že agentura měla v období od ledna do března 2019 úřadujícího generálního 
ředitele a že po jmenování Komisí je od dubna 2019 ve funkci nová generální ředitelka;

10. vyzývá agenturu, aby se zaměřila na šíření výsledků svého výzkumu a svých činností 
mezi veřejností a aby s veřejností komunikovala prostřednictvím sociálních médií 
a dalších sdělovacích prostředků;

o

o o

11. pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria 
a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne ... 20211 o výkonnosti, 
finančním řízení a kontrole agentur.

1 Přijaté texty, P9_TA-PROV (2021)0000.
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