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Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia de Aprovizionare a Euratom 

1. Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la descărcarea de gestiune 

pentru execuţia bugetului Agenţiei de Aprovizionare a Euratom aferent exerciţiului 

financiar 2008 (C7-0203/2009 – 2009/2132(DEC)) 

Parlamentul European, 

– având în vedere conturile anuale finale ale Agenţiei de Aprovizionare a Euratom pentru 

exerciţiul financiar 2008, 

– având în vedere Raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Agenţiei de 

Aprovizionare a Euratom pentru exerciţiul financiar 2008, însoţit de răspunsurile 

agenţiei1, 

– având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-

0061/2010), 

– având în vedere articolul 276 din Tratatul CE şi articolul 319 din Tratatul privind 

funcţionarea Uniunii Europene, 

– având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 

2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor 

Europene2, în special articolul 185, 

– având în vedere Decizia 2008/114/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de stabilire a 

Statutului Agenţiei de Aprovizionare a Euratom3, în special articolul 8, 

– având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 

2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 

din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/20024, în special articolul 94, 

– având în vedere articolul 77 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7-0076/2010), 

1. acordă directorului general al Agenţiei de Aprovizionare a Euratom descărcarea de 

gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei aferent exerciţiului financiar 2008; 

2. îşi prezintă observaţiile în cadrul rezoluţiei de mai jos; 

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluţia 

Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului general al Agenţiei de 

Aprovizionare a Euratom, Consiliului, Comisiei şi Curţii de Conturi şi de a asigura 
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publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L). 



2. Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010 privind închiderea conturilor Agenţiei 

de Aprovizionare a Euratom pentru exerciţiul financiar 2008 (C7-0203/2009 – 

2009/2132(DEC)) 

Parlamentul European, 

– având în vedere conturile anuale finale ale Agenţiei de Aprovizionare a Euratom pentru 

exerciţiul financiar 2008, 

– având în vedere Raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Agenţiei de 

Aprovizionare a Euratom pentru exerciţiul financiar 2008, însoţit de răspunsurile 

agenţiei1, 

– având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-

0061/2010), 

– având în vedere articolul 276 din Tratatul CE şi articolul 319 din Tratatul privind 

funcţionarea Uniunii Europene, 

– având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 

2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor 

Europene2, în special articolul 185, 

– având în vedere Decizia 2008/114/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de stabilire a 

Statutului Agenţiei de Aprovizionare a Euratom3, în special articolul 8, 

– având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 

2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 

din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/20024, în special articolul 94, 

– având în vedere articolul 77 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7-0076/2010), 

1. aprobă închiderea conturilor Agenţiei de Aprovizionare a Euratom pentru exerciţiul 

financiar 2008; 

2. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului general al 

Agenţiei de Aprovizionare a Euratom, Consiliului, Comisiei şi Curţii de Conturi şi de a 

asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L). 
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3. Rezoluţia Parlamentului European din 5 mai 2010 conţinând observaţiile care fac parte 

integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei 

de Aprovizionare a Euratom aferent exerciţiului financiar 2008 (C7-0203/2009 – 

2009/2132(DEC)) 

Parlamentul European, 

– având în vedere conturile anuale finale ale Agenţiei de Aprovizionare a Euratom pentru 

exerciţiul financiar 2008, 

– având în vedere Raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Agenţiei de 

Aprovizionare a Euratom pentru exerciţiul financiar 2008, însoţit de răspunsurile 

Agenţiei1, 

– având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-

0061/2010), 

– având în vedere articolul 276 din Tratatul CE şi articolul 319 din Tratatul privind 

funcţionarea Uniunii Europene, 

– având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 

2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor 

Europene2, în special articolul 185, 

– având în vedere Decizia 2008/114/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de stabilire a 

Statutului Agenţiei de Aprovizionare a Euratom3, în special articolul 8, 

– având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 

2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 

din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/20024, în special articolul 94, 

– având în vedere articolul 77 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7-0076/2010), 

A. întrucât Curtea de Conturi a declarat că a obţinut asigurări rezonabile cu privire la 

fiabilitatea conturilor anuale pentru exerciţiul financiar 2008 şi cu privire la legalitatea şi 

regularitatea operaţiunilor subiacente; 

B. întrucât, în urma Deciziei 2008/114/CE, Euratom, Agenția de Aprovizionare a Euratom, 

cu sediul la Luxemburg din 1958, şi-a schimbat statutul şi a devenit agenţie, 

1. constată că, în 2008, Agenţia nu a primit nicio subvenţie pentru finanţarea activităţilor 

sale operaţionale şi că toate cheltuielile efectuate de aceasta în cadrul execuţiei bugetului 

aferent exerciţiului financiar 2008 au fost suportate de Comisie; constată, de asemenea, că 
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angajamentele reportate din exerciţiul financiar 2007 au fost plătite făcându-se apel la 

porțiunea neutilizată a subvenției aferente exercițiului 2007; 

2. constată. aşadar, că, deoarece nu beneficiază de un buget autonom, Agenția este, de facto, 

integrată în structurile Comisiei; 

3. subliniază totuşi că această situaţie ridică problema necesităţii de a menţine Agenţia în 

forma şi organizarea actuală; ia act, cu toate acestea, de răspunsul Agenţiei care 

argumentează că situaţia actuală reflectă echilibrul dintre, pe de o parte, o relaţie clară cu 

Comisia (de exemplu, Comisia poate să emită directive şi să numească directorul general 

al Agenţiei) şi, pe de altă parte, un anumit grad de autonomie juridică şi financiară; 

Audit intern 

4. constată că, în conformitate cu articolul 3 din Statutul său, Agenţia şi-a selecţionat un 

auditor intern, care şi-a preluat funcţiile la 1 iulie 2009; 

o 

o      o 

5. face trimitere, pentru alte observaţii cu caracter orizontal care însoţesc decizia de 

descărcare de gestiune, la Rezoluţia sa din 5 mai 20101 referitoare la performanţele, 

gestiunea financiară şi controlul agenţiilor. 
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