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Razrješnica za 2018.: Agencija za opskrbu Euratoma 
1. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o razrješnici za izvršenje 
proračuna Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2018. 
(2019/2087(DEC))

Europski parlament,

– uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Agencije za 
opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2018.,

– uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o agencijama EU-a za financijsku 
godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori agencija 1,

– uzimajući u obzir izjavu o jamstvu2 u pogledu pouzdanosti računovodstvene 
dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio 
Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o 
funkcioniranju Europske unije,

– uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Agencija 
treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05761/2020 – C9-
0054/2020),

– uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

– uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku 
energiju,

– uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća 
od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun 
Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/20023, a 
posebno njezin članak 1. stavak 2.,

– uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 
18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o 
izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 
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1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 
283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) 
br. 966/20121, a posebno njezin članak 68.,

– uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2008/114/EZ, Euratom od 12. veljače 2008. kojom se 
utvrđuju statuti Agencije za opskrbu Euratoma2, a posebno njezin članak 8.,

– uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0056/2020),

1. daje razrješnicu glavnoj direktorici Agencije za opskrbu Euratoma za izvršenje 
proračuna Agencije za financijsku godinu 2018.;

2. iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3. nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, 
proslijedi glavnoj direktorici Agencije za opskrbu Euratoma, Vijeću, Komisiji i 
Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).
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2. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o zaključenju računovodstvene 
dokumentacije Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2018. 
(2019/2087(DEC))

Europski parlament,

– uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Agencije za 
opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2018.,

– uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o agencijama EU-a za financijsku 
godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori agencija 1,

– uzimajući u obzir izjavu o jamstvu2 u pogledu pouzdanosti računovodstvene 
dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio 
Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o 
funkcioniranju Europske unije,

– uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Agencija 
treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05761/2020 – C9-
0054/2020),

– uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

– uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku 
energiju,

– uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća 
od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun 
Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/20023, a 
posebno njezin članak 1. stavak 2.,

– uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 
18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o 
izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 
1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 
283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) 
br. 966/20124, a posebno njezin članak 68.,

– uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2008/114/EZ, Euratom od 12. veljače 2008. kojom se 
utvrđuju statuti Agencije za opskrbu Euratoma5, a posebno njezin članak 8.,

– uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0056/2020),

1. odobrava zaključenje računovodstvene dokumentacije Agencije za opskrbu Euratoma 
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za financijsku godinu 2018.;

2. nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi glavnoj direktorici Agencije za 
opskrbu Euratoma, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u 
Službenom listu Europske unije (serija L).



3. Rezolucija Europskog parlamenta od 14. svibnja 2020. s primjedbama koje su 
sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za opskrbu Euratoma 
za financijsku godinu 2018. (2019/2087(DEC))

Europski parlament,

– uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za 
opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2018.,

– uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0056/2020),

A. budući da je prema financijskim izvještajima prihoda i rashoda konačni proračun 
Agencije za opskrbu Euratoma („Agencija”) za financijsku godinu 2018. iznosio 
123 000 EUR, što je jednak iznos kao i 2017. godine; budući da se cijeli proračun 
Agencije financira iz proračuna Unije;

B. budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj 
dokumentaciji Agencije za financijsku godinu 2018. („izvješće Revizorskog suda”) 
izjavio da je dobio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija 
Agencije pouzdana te da su temeljne transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1. napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2018. rezultiralo stopom 
izvršenja odobrenih sredstava za preuzimanje obveza od 97,84 %, što je smanjenje od 
1,04 % u odnosu na 2017.; sa zabrinutošću, međutim, napominje da je stopa izvršenja 
odobrenih sredstava za plaćanje iznosila 72,9 %, što je smanjenje od 1,73 % u odnosu 
na 2017.;

Ukidanje prijenosa

2. izražava zabrinutost zbog činjenice da je stopa ukinutih odobrenih sredstava prenesenih 
iz 2017. u 2018. bila visoka i iznosila je 21 %, što upućuje na neopravdano preuzete 
obveze u prethodnoj godini; poziva Agenciju da prenosi odobrena proračunska sredstva 
samo u opravdanim slučajevima;

Uspješnost

3. prima na znanje da je Agencija 2018. godine obradila 331 transakciju, uključujući 
ugovore, izmjene postojećih ugovora i obavijesti te nastavila preuzimati odgovornost 
za zajedničku politiku opskrbe nuklearnom energijom u Uniji u skladu sa svojim 
zakonskim mandatom, kako bi se zajamčila sigurnost opskrbe nuklearnim 
materijalima; prima na znanje trajne napore Agencije u pogledu raznolikosti izvora 
opskrbe;

4. potiče Agenciju da provede digitalizaciju usluga koje pruža;

Kadrovska politika



5. napominje da je Agencija krajem 2018. imala 16 zaposlenika, koji su svi bili dužnosnici 
Komisije, od 25 odobrenih mjesta u okviru plana radnih mjesta, jednako koliko ih je 
bilo odobreno i 2017.;

Druge primjedbe

6. prima na znanje da se Ujedinjena Kraljevina povukla iz Unije, uključujući iz Euratoma; 
poziva Agenciju da se pobrine da ostane svjesna posljedica povlačenja Ujedinjene 
Kraljevine te da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvještava o razvoju događaja u 
tom pogledu;

7. poziva Agenciju da se usredotoči na to da javnosti prenese rezultate svojih istraživanja 
te da komunicira s javnošću preko društvenih mreža i drugih medija;

o

o     o

8. u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su 
naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 14. svibnja 2020.1 o uspješnosti, financijskom 
upravljanju i nadzoru agencija.

1 Usvojeni tekstovi, P9_TA(2020)0121.


