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Απαλλαγή 2017: Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (ESA) 
1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την 
απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Εφοδιασμού 
της Ευρατόμ (ESA) για το οικονομικό έτος 2017 (2018/2199(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Εφοδιασμού 
της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2017,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους 
λογαριασμούς του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2017, 
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 2017, σύμφωνα με το άρθρο 
287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με 
τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05825/2019 – C8-0089/2019),

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

– έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

– 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 2,

1 EE C 434 της 30.11.2018, σ. 188.
2 EE C 434 της 30.11.2018, σ. 188.
3 ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.



– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, 
(ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/20121, και ιδίως το άρθρο 68,

– 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,

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

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-
0132/2019),

1. χορηγεί απαλλαγή στον ασκούντα καθήκοντα γενικό διευθυντή του Οργανισμού 
Εφοδιασμού της Ευρατόμ όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 
Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2017·

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 στον ασκούντα καθήκοντα γενικό διευθυντή 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 193 της 30.7.2018, σ. 1.
2 ΕΕ L 41 της 15.2.2008, σ. 15.



2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με το 
κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ (ESA) για το 
οικονομικό έτος 2017 (2018/2199(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Εφοδιασμού 
της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2017,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους 
λογαριασμούς του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2017, 
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 2017, σύμφωνα με το άρθρο 
287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με 
τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05825/2019 – C8-0089/2019),

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

– έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

– 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 2,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, 
(ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/20124, και ιδίως το άρθρο 68,

1 EE C 434 της 30.11.2018, σ. 188.
2 EE C 434 της 30.11.2018, σ. 188.
3 ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
4 ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.



– έχοντας υπόψη την απόφαση 2008/114/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 12ης 
Φεβρουαρίου 2008, σχετικά με την θέσπιση του καταστατικού του Οργανισμού 
Εφοδιασμού της Ευρατόμ1, και ιδίως το άρθρο 8,

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

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-
0132/2019),

1. εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για 
το οικονομικό έτος 2017·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον ασκούντα 
καθήκοντα 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).

1 ΕΕ L 41 της 15.2.2008, σ. 15.



3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 με τις παρατηρήσεις 
που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά 
την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ (ESA) για 
το οικονομικό έτος 2017 (2018/2199(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 
2017,

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

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-
0132/2019),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών του, ο 
οριστικός προϋπολογισμός του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ («ο 
Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2017 ανήλθε σε 110 123 000 EUR, ποσό που 
συνιστά ελαφρά μείωση κατά 1,6 % σε σύγκριση με το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
προϋπολογισμός του Οργανισμού προέρχεται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό 
της Ένωσης·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους 
λογαριασμούς του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2017 («η έκθεση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δηλώνει ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι 
λογαριασμοί του Οργανισμού είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται 
είναι νόμιμες και κανονικές·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1. επισημαίνει με ικανοποίηση ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού 
στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2017 είχαν ως αποτέλεσμα να επιτευχθεί ποσοστό 
εκτέλεσης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων 98,88 %, που συνιστά αύξηση κατά 
4,54 % σε σύγκριση με το 2016· επισημαίνει ωστόσο με ανησυχία ότι το ποσοστό 
εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 74,64 %, που αποτελεί μείωση κατά 
11,48 % σε σύγκριση με το 2016·

Ακυρώσεις μεταφορών πιστώσεων στο επόμενο έτος

2. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η ακύρωση των μεταφορών πιστώσεων από το 2016 στο 
2017 ανήλθε σε 148,09 EUR, ποσό που αντιπροσωπεύει το 1,44 % του συνολικού 
μεταφερόμενου ποσού, δηλαδή μείωση κατά 2,07 % σε σύγκριση με το 2016·

Επιδόσεις

3. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τον Οργανισμό, το 2017 αυτός διεκπεραίωσε 320 
συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων, τροποποιήσεων και κοινοποιήσεων, 
και συνέχισε να έχει την ευθύνη για την κοινή πολιτική της Ένωσης στον τομέα του 
πυρηνικού εφοδιασμού, σύμφωνα με την θεσμική του εντολή, προκειμένου να εγγυηθεί 



την ασφάλεια του εφοδιασμού με πυρηνικά υλικά· αναγνωρίζει τις συνεχιζόμενες 
προσπάθειες του Οργανισμού για τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού·

Πολιτική προσωπικού

4. σημειώνει ότι στο τέλος του 2017 ο Οργανισμός είχε 17 υπαλλήλους, όλοι υπάλληλοι 
της Επιτροπής, από 25 που είχαν εγκριθεί στον πίνακα προσωπικού, όπως και το 2016·

Λοιπά σχόλια

5. σημειώνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) υπέβαλε την πρόθεσή του να αποχωρήσει 
από την Ένωση, και από την Ευρατόμ· σημειώνει ότι από την ημερομηνία αποχώρησης, 
το Ηνωμένο Βασίλειο θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης με τις διεθνείς υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη συμμετοχή του 
στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας και από διάφορες διεθνείς συνθήκες και 
συμβάσεις στις οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος· επισημαίνει ειδικότερα ότι το 
Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να θεσπίσει το δικό του καθεστώς διασφαλίσεων για τα 
πυρηνικά όπλα και να διαπραγματευθεί διμερείς συμφωνίες πυρηνικής συνεργασίας με 
τα διάφορα κράτη, οι οποίες τώρα καλύπτονται από συμφωνίες Ευρατόμ· καλεί τον 
Οργανισμό να ενημερώνεται και να παρακολουθεί την κατάσταση και να υποβάλει 
έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με οιεσδήποτε σχετικές εξελίξεις·

o

o o

6. παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν 
την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 26ης Μαρτίου 20191 σχετικά με τις 
επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0254.


