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Απαλλαγή 2018: Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ 
1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με την 
απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Εφοδιασμού 
της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2087(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Εφοδιασμού 
της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2018,

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους 
οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις 
των οργανισμών1,

– 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 2018, σύμφωνα με το άρθρο 
287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με 
τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 (05761/2020 – C9-0054/2020),

– 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 1 παράγραφος 2,

1 ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 1.
2 ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 34.
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 του παραρτήματος,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-
0056/2020),

1. χορηγεί απαλλαγή στη γενική διευθύντρια του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ 
όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 
2018·

2. εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς 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 193 της 30.7.2018, σ. 1.
2 ΕΕ L 41 της 15.2.2008, σ. 15.



2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με το 
κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το 
οικονομικό έτος 2018 (2019/2087(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Εφοδιασμού 
της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2018,

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους 
οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις 
των οργανισμών1,

– 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 2018, σύμφωνα με το άρθρο 
287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με 
τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 (05761/2020 – C9-0054/2020),

– 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 1 παράγραφος 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,

– έχοντας υπόψη την απόφαση 2008/114/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 12ης 
Φεβρουαρίου 2008, σχετικά με την θέσπιση του καταστατικού του Οργανισμού 
Εφοδιασμού της Ευρατόμ5, και ιδίως το άρθρο 8 του παραρτήματος,

1 ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 1.
2 ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 34.
3 ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
4 ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
5 ΕΕ L 41 της 15.2.2008, σ. 15.



– έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-
0056/2020),

1. εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για 
το οικονομικό έτος 2018·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στη γενική 
διευθύντρια 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 14ης Μαΐου 2020 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 2018 (2019/2087(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 
2018,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-
0056/2020),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές καταστάσεις εσόδων και 
δαπανών του, ο οριστικός προϋπολογισμός του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ 
(«ο Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2018 ανήλθε σε 123 000 EUR, ποσό που 
παραμένει το ίδιο σε σύγκριση με το 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός 
του Οργανισμού προέρχεται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους 
λογαριασμούς του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2018 («η έκθεση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δηλώνει πως 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 ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια 
του οικονομικού έτους 2018 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων 
αναλήψεων υποχρεώσεων 97,84 %, που συνιστά μείωση κατά 1,04 % σε σύγκριση με 
το 2017· ωστόσο, επισημαίνει με ανησυχία ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων 
πληρωμών ήταν 72,90 %, που συνιστά μείωση κατά 1,73 % σε σύγκριση με το 2017·

Ακυρώσεις μεταφορών πιστώσεων στο επόμενο έτος

2. εκφράζει ανησυχία για το υψηλό ποσοστό ακύρωσης των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού που μεταφέρθηκαν από το 2017 στο 2018 (21 %), πράγμα που 
καταδεικνύει την ανάληψη μη δικαιολογημένων υποχρεώσεων το προηγούμενο έτος· 
καλεί τον Οργανισμό να μεταφέρει πιστώσεις του προϋπολογισμού μόνον όταν είναι 
αιτιολογημένη η μεταφορά·

Επιδόσεις

3. επισημαίνει ότι το 2018 ο Οργανισμός διεκπεραίωσε 331 συναλλαγές, 
συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων, τροποποιήσεων και κοινοποιήσεων, και συνέχισε 
να είναι αρμόδιος για την κοινή ενωσιακή πολιτική στον τομέα του πυρηνικού 
εφοδιασμού, σύμφωνα με τη θεσμική του εντολή, προκειμένου να εγγυάται την 



ασφάλεια του εφοδιασμού με πυρηνικά υλικά· αναγνωρίζει τις συνεχιζόμενες 
προσπάθειες που καταβάλλει ο Οργανισμός για τη διαφοροποίηση των πηγών 
εφοδιασμού·

4. προτρέπει τον Οργανισμό να συνεχίσει την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του·

Πολιτική προσωπικού

5. επισημαίνει ότι, στο τέλος του 2018, ο Οργανισμός είχε προσωπικό 16 μέλη, 
αποκλειστικά υπαλλήλους της Επιτροπής, μολονότι ο πίνακας προσωπικού 
περιλαμβάνει 25 εγκεκριμένες θέσεις, όπως και το 2017·

Λοιπά σχόλια

6. επισημαίνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αποχωρήσει από την Ένωση και την 
Ευρατόμ· καλεί τον Οργανισμό να διασφαλίσει ότι παρακολουθεί τις επιπτώσεις που 
έχει η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, και να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για 
την απαλλαγή αρχή όσον αφορά σχετικές εξελίξεις·

7. καλεί τον Οργανισμό να επικεντρωθεί στη διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνάς 
του στο κοινό, και να αξιοποιήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλα μέσα 
ενημέρωσης για να προσεγγίσει το κοινό·

o

o o

8. παραπέμπει, όσον αφορά τις άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που 
συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 14ης Μαΐου 20201 σχετικά 
με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0121.


