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Απαλλαγή 2015: Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (ESA) 

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την 

απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Εφοδιασμού 

της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2015 (2016/2183(DEC)) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Εφοδιασμού 

της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2015, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους 

λογαριασμούς του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2015, 

που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού1, 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας2 η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των 

λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία 

ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 

287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με 

τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05873/2017 – C8-0069/2017), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους 

δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης 

                                                 
1  ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 184. 
2  ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 184. 



 

 

και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου1, 

και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 2, 

– έχοντας υπόψη την απόφαση 2008/114/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 12ης 

Φεβρουαρίου 2008, σχετικά με την θέσπιση του καταστατικού του Οργανισμού 

Εφοδιασμού της Ευρατόμ2, και ιδίως το άρθρο 8 του παραρτήματός της, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-

0126/2017), 

1. χορηγεί απαλλαγή στη γενική διευθύντρια του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ 

όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 

2015· 

2. εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί· 

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στη γενική διευθύντρια του Οργανισμού Εφοδιασμού 

της Ευρατόμ, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να 

μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(σειρά L). 

                                                 
1  ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1. 
2  ΕΕ L 41 της 15.2.2008, σ. 15. 



 

 

2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με το 

κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το 

οικονομικό έτος 2015 (2016/2183(DEC)) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Εφοδιασμού 

της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2015, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους 

λογαριασμούς του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2015, 

που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού1, 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας2 η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των 

λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία 

ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 

287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με 

τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05873/2017 – C8-0069/2017), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους 

δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης 

και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου3, 

και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 2, 

– έχοντας υπόψη την απόφαση 2008/114/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 12ης 

Φεβρουαρίου 2008, σχετικά με την θέσπιση του καταστατικού του Οργανισμού 

Εφοδιασμού της Ευρατόμ4, και ιδίως το άρθρο 8 του παραρτήματός της, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-

0126/2017), 

1. εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για 

το οικονομικό έτος 2015· 

                                                 
1  ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 184. 
2  ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 184. 
3  ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1. 
4  ΕΕ L 41 της 15.2.2008, σ. 15. 



 

 

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον γενικό 

διευθυντή του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή 

και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L). 



 

 

3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 με τις 

παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την 

απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Εφοδιασμού 

της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2015 (2016/2183(DEC)) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση 

του προϋπολογισμού του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 

2015, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-

0126/2017), 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές του καταστάσεις, ο τελικός 

προϋπολογισμός του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ («ο Οργανισμός») για το 

οικονομικό έτος 2015 ανήλθε σε 125 000 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 

20,19 % σε σχέση με το 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι ποσό 119 000 EUR (95,2 %) 

από τον προϋπολογισμό του Οργανισμού προέρχεται από τον προϋπολογισμό της 

Ένωσης και ποσό 6 000 EUR (4,8 %) από ίδια έσοδα του οργανισμού (τραπεζικοί τόκοι 

επί του καταβληθέντος κεφαλαίου)· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους 

λογαριασμούς του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2015 («έκθεση του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου»), δήλωσε πως αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί για 

το οικονομικό έτος 2015 είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι 

νόμιμες και κανονικές· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την 

απαλλαγή αρχή τονίζει την ιδιαίτερη σημασία που έχει η περαιτέρω ενίσχυση της 

δημοκρατικής νομιμοποίησης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης μέσω της ενίσχυσης 

της διαφάνειας και της λογοδοσίας και με την εφαρμογή της προσέγγισης της 

κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής διαχείρισης των 

ανθρώπινων πόρων· 

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση 

1. επισημαίνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια 

του οικονομικού έτους 2015 είχαν ως αποτέλεσμα να επιτευχθεί ποσοστό εκτέλεσης 

των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων 98,92 %, που συνιστά αύξηση κατά 7,84 % σε 

σύγκριση με το 2014· επισημαίνει ακόμη ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων 

πληρωμών ήταν 62,86 %, που αποτελεί μείωση κατά 18,27 % σε σύγκριση με το 2014· 

προτρέπει τον Οργανισμό να τηρεί την αρχή της ετήσιας διάρκειας στον μέγιστο δυνατό 

βαθμό στο μέλλον· 

2. επισημαίνει ότι, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το επίπεδο των 

μεταφορών ανειλημμένων υποχρεώσεων ανήλθε σε 41 482 EUR (50,5 %) για τον Τίτλο 

II (διοικητικές δαπάνες), έναντι 8 970 EUR το 2014 (14,9 %)· επισημαίνει ότι, κατά τον 



 

 

Οργανισμό, οι μεταφορές αυτές αφορούσαν την αγορά υλικού πληροφορικής και την 

παροχή υπηρεσιών συμβούλευσης, που ανατέθηκαν το τέταρτο τρίμηνο του 2015 και 

παραδόθηκαν μετά το τέλος του έτους αυτού, κυρίως λόγω της καθυστέρησης στη 

λήψη απόφασης σχετικά με τη δυνατότητα χρήσης συμβάσεων-πλαισίων της ΓΔ DIGIT 

της Επιτροπής· 

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης προσωπικού 

3. επισημαίνει ότι στο τέλος του 2015 ο Οργανισμός είχε 17 υπαλλήλους, που ήταν όλοι 

υπάλληλοι της Επιτροπής· επισημαίνει, ακόμα, ότι μία θέση συμβασιούχου υπαλλήλου 

δεν επαναπληρώθηκε μετά την παραίτηση του προσώπου που την κάλυπτε· 

Λοιπές παρατηρήσεις 

4. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τον Οργανισμό, το 2015 διεκπεραιώθηκαν 375 

συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων, τροποποιήσεων και κοινοποιήσεων 

δραστηριοτήτων της αρχικής φάσης του κύκλου, για την κατοχύρωση της ασφάλειας 

του εφοδιασμού με πυρηνικό υλικό· 

5. επισημαίνει ότι το 2015 ο Οργανισμός κατάρτισε και υπέβαλε στη συμβουλευτική 

επιτροπή του σχέδιο πρότασης για την τροποποίηση του κανονισμού του ώστε να 

ευθυγραμμιστεί με τις τρέχουσες πρακτικές της αγοράς· επισημαίνει, ακόμα, ότι, αν η 

πρόταση εγκριθεί, θα πρόκειται για την πρώτη αναθεώρηση του κανονισμού από το 

1975· καλεί τον Οργανισμό να ενημερώνει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά 

με τις περαιτέρω εξελίξεις όσον αφορά την τροποποίηση του κανονισμού του· 

ο 

ο ο 

6. παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν 

την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 27ης Απριλίου 20171 σχετικά με τις 

επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών. 

 

 

                                                 
1  Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2017)0155. 


