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1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Euratomo tiekimo agentūros 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
(2020/2171(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Euratomo tiekimo agentūros 2019 finansinių metų galutines metines 
ataskaitas,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2019 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES agentūrų 
kartu su agentūrų atsakymais1,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
287 straipsnį pateiktą 2019 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų 
operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą2,

– atsižvelgdamas į Tarybos 2021 m. vasario ... d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad 
Agentūra įvykdė 2019 finansinių metų biudžetą (00000/2021 – C9-0000/2021),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 
Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, 
kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) 
Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) 
Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas 
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/20123, ypač į jo 68 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 12 d. Tarybos sprendimą 2008/114/EB, Euratomas, 
nustatantį Euratomo tiekimo agentūros įstatus4, ypač į jo 8 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0000/2021),

1. patvirtina Euratomo tiekimo agentūros generaliniam direktoriui, kad Agentūros 2019 
finansinių metų biudžetas įvykdytas / atideda savo sprendimo, kuriuo Euratomo tiekimo 
agentūros generaliniam direktoriui patvirtinama, kad Agentūros 2019 finansinių metų 
biudžetas įvykdytas, priėmimą;

1 OL C 351, 2020 10 21, p. 7. 2019 finansinių metų Audito Rūmų metinė ataskaita dėl ES agentūrų. 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_LT.pdf.
2 OL C 351, 2020 10 21, p. 7. 2019 finansinių metų Audito Rūmų metinė ataskaita dėl ES agentūrų. 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_LT.pdf.
3 OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
4 OL L 41, 2008 2 15, p. 15.
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2. išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

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

dėl Euratomo tiekimo agentūros 2019 finansinių metų sąskaitų uždarymo
(2020/2171(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Euratomo tiekimo agentūros 2019 finansinių metų galutines metines 
ataskaitas,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2019 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES agentūrų 
kartu su agentūrų atsakymais1,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
287 straipsnį pateiktą 2019 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų 
operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą2,

– atsižvelgdamas į Tarybos 2021 m. vasario ... d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad 
Agentūra įvykdė 2019 finansinių metų biudžetą (00000/2021 – C9-0000/2021),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 
Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, 
kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) 
Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) 
Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas 
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/20123, ypač į jo 68 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 12 d. Tarybos sprendimą 2008/114/EB, Euratomas, 
nustatantį Euratomo tiekimo agentūros įstatus4, ypač į jo 8 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0000/2021),

1. pritaria Euratomo tiekimo agentūros 2019 finansinių metų sąskaitų uždarymui / atideda 
Euratomo tiekimo agentūros 2019 finansinių metų sąskaitų uždarymą;

2. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Euratomo tiekimo agentūros generaliniam 
direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas 

1 OL C 351, 2020 10 21, p. 7. 2019 finansinių metų Audito Rūmų metinė ataskaita dėl ES agentūrų. 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_LT.pdf.
2 OL C 351, 2020 10 21, p. 7. 2019 finansinių metų Audito Rūmų metinė ataskaita dėl ES agentūrų. 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_LT.pdf.
3 OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
4 OL L 41, 2008 2 15, p. 15.
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Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).
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3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Euratomo tiekimo agentūros 
2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį
(2020/2171(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Euratomo tiekimo agentūros 2019 finansinių metų 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0000/2021),

A. kadangi, remiantis Euratomo tiekimo agentūros (toliau – Agentūra) finansinėmis 
pajamų ir išlaidų ataskaitomis, galutinis jos 2019 finansinių metų biudžetas buvo 223 
000 EUR, t. y. 81,3 proc. didesnis nei 2018 m., nes įvykdytos IT paslaugų sutartys, dėl 
kurių 2019 m. pabaigoje Agentūra gavo papildomą Komisijos įnašą; kadangi visą 
Agentūros biudžetą sudaro lėšos iš Sąjungos biudžeto;

B. kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Agentūros 2019 finansinių metų metinių 
finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pažymėjo, kad gavo pagrįstą 
patikinimą, jog Agentūros metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir jose nurodytos 
operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1. džiaugdamasis pažymi, kad dėl 2019 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos 
įsipareigojimų asignavimų įvykdymo lygis buvo 99,86 proc., t. y. 2,02 proc. didesnis, 
palyginti su 2018 m.; Tačiau apgailestauja, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo 
lygis buvo 41,05 proc., t. y. 31,85 proc. mažesnis, palyginti su 2018 m.; kadangi šis 
sumažėjimas susijęs su neįvykdytais įsipareigojimais, kurie sudarė 131 137,56 EUR 
arba 59 proc. numatytų skirti sumų, susijusių su pasirašytomis IT paslaugų sutartimis, 
kurios nebuvo užbaigtos iki metų pabaigos;

Panaikinti perkėlimai

2. kalbant apie tolesnius veiksmus, kurių imtasi atsižvelgiant į 2018 m. Audito Rūmų 
nustatytus faktus, pažymi, kad iš 2018 m. į 2019 m. perkeltų biudžeto asignavimų 
panaikinimo lygis buvo 17 proc., o tai rodo nepagrįstus įsipareigojimus 2018 m.; ragina 
Agentūrą perkelti biudžeto asignavimus tik kai tam yra pagrindo;

Veikla

3. pažymi, kad 2019 m. Agentūra pagal Agentūros veiklos sutarties 52 straipsnį 
užregistravo 178 naujas sutartis ir esamų sutarčių pakeitimus ar papildymus, o pagal 
Sutarties 75 ir 74 straipsnius Agentūra sudarė 139 naujus sandorius, apimančius 
branduolinių medžiagų teikimą nedideliais kiekiais; pripažįsta nuolatines Agentūros 
pastangas įvairinti tiekimo šaltinius;
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4. ragina Agentūrą toliau skaitmeninti savo paslaugas;

Personalo politika

5. pažymi, kad 2019 m. gruodžio 31 d. etatų planas buvo įvykdytas 100 proc.: iš 17 etatų, 
kurie buvo patvirtinti pagal etatų planą (palyginti su 2018 m. patvirtintais 25 etatais), 
buvo paskirti 17 Komisijos pareigūnų;

Vidaus kontrolė

6. pažymi , kad 2019 m. Agentūra taikė Komisijos vidaus kontrolės standartus (VKS) 
veiksmingam valdymui pagal 2007 m. spalio mėn. Komisijos komunikatą dėl VKS 
peržiūros; pažymi, kad 2019 m. Agentūra atliko rizikos vertinimą, ypatingą dėmesį 
skirdama finansams ir IT; 

7. pažymi , kad 2019 m. Agentūra pradėjo kurti naują vidaus kontrolės sistemą, kuri 
įsigalios nuo 2020 m.; ragina Agentūrą toliau eiti šiuo keliu ir informuoti biudžeto 
įvykdymą tvirtinančią instituciją apie padarytą pažangą;

Kitos pastabos

8. pažymi, kad, atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės išstojimą iš Sąjungos, Bendroje 
politinėje deklaracijoje nustatyta, kad į būsimus santykius turėtų būti įtrauktas plataus 
masto Agentūros ir Jungtinės Karalystės susitarimas dėl bendradarbiavimo branduolinės 
energijos srityje ir branduolinės energijos naudojimo taikiems tikslams, o šalys susitaria 
dėl bendradarbiavimo keičiantis informacija medicininių radioaktyviųjų izotopų tiekimo 
srityje; ragina Agentūrą užtikrinti, kad ji ir toliau bus informuota apie JK išstojimo 
poveikį ir praneš biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie visus pokyčius šioje 
srityje;

9. pažymi, kad 2019 m. sausio-kovo mėn. Agentūrai vadovavo asmuo, laikinai einantis 
generalinio direktoriaus pareigas, ir kad Komisijai paskyrus naują generalinį direktorių 
nuo 2019 m. balandžio mėn. jai vadovavo naujas generalinis direktorius;

10. ragina Agentūrą sutelkti dėmesį į savo mokslinių tyrimų ir veiklos rezultatų sklaidą 
plačiajai visuomenei ir informuoti visuomenę per socialinius tinklus ir kitas 
žiniasklaidos priemones;

o

o     o

11. pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios 
pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2020 m. ... ... d. 
rezoliucijoje1 dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

1 Priimti tekstai, P9_TA-PROV(2021)0000.


