
PR\1196169FI.docx PE639.837v02-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

Euroopan parlamentti
2019-2024

Talousarvion valvontavaliokunta

2019/2099(DEC)

9.1.2020

MIETINTÖLUONNOS
vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä 
vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2018
(2019/2099(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Ryszard Antoni Legutko



PE639.837v02-00 2/11 PR\1196169FI.docx

FI

PR_DEC_JointUndertakings

SISÄLTÖ

Sivu

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS..........................................................3

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS..........................................................5

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS .........................................7



PR\1196169FI.docx 3/11 PE639.837v02-00

FI

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan 
eurooppalaisen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018
(2019/2099(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen 
yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2018,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen ITERistä ja fuusioenergian 
kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen tilinpäätöksestä 
varainhoitovuodelta 2018 sekä yhteisyrityksen vastauksen1,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2018 koskevan 
lausuman2 tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

– ottaa huomioon neuvoston ... helmikuuta 2020 antaman suosituksen varainhoitovuoden 
2018 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä 
yhteisyritykselle (00000/2019 – C9-0000/2019),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja 
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/20123 ja 
erityisesti sen 208 artiklan,

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, 
asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 
1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 
283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/10464 ja erityisesti sen 70 artiklan,

– ottaa huomioon eurooppalaisen yhteisyrityksen perustamisesta ITERiä ja fuusioenergian 
kehittämistä varten sekä etujen myöntämisestä perustettavalle yhteisyritykselle 
27. maaliskuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/198/Euratom5 ja erityisesti sen 
5 artiklan 3 kohdan,

1 EUVL C 452, 14.12.2018, s. 36.
2 EUVL C 452, 14.12.2018, s. 36.
3 EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
4 EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
5 EUVL L 90, 30.3.2007, s. 58.
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– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 
966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 
30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/20136,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0000/2019),

1. myöntää ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen 
yhteisyrityksen pääjohtajalle vastuuvapauden yhteisyrityksen talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 / lykkää päätöstä vastuuvapauden 
myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen 
yhteisyrityksen pääjohtajalle yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2018;

2. esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan 
päätöslauselman ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen 
yhteisyrityksen pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle 
sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä 
(L-sarja).

6 EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.
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2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen 
varainhoitovuoden 2018 tilien päättämisestä
(2019/2099(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen 
yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2018,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen ITERistä ja fuusioenergian 
kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen tilinpäätöksestä 
varainhoitovuodelta 2018 sekä yhteisyrityksen vastauksen1,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2018 koskevan 
lausuman2 tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

– ottaa huomioon neuvoston ... helmikuuta 2020 antaman suosituksen varainhoitovuoden 
2018 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä 
yhteisyritykselle (00000/2019 – C9-0000/2019),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja 
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/20123 ja 
erityisesti sen 208 artiklan,

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, 
asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 
1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 
283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/10464 ja erityisesti sen 70 artiklan,

– ottaa huomioon eurooppalaisen yhteisyrityksen perustamisesta ITERiä ja fuusioenergian 
kehittämistä varten sekä etujen myöntämisestä perustettavalle yhteisyritykselle 

1 EUVL C 452, 14.12.2018, s. 36.
2 EUVL C 452, 14.12.2018, s. 36.
3 EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
4 EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
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27. maaliskuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/198/Euratom5 ja erityisesti sen 
5 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 
966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 
30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/20136,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0000/2019),

1. hyväksyy ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen 
yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2018 tilien päättämisen / lykkää ITERistä ja 
fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen 
varainhoitovuoden 2018 tilien päättämistä;

2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ITERistä ja fuusioenergian 
kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen pääjohtajalle, neuvostolle, 
komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

5 EUVL L 90, 30.3.2007, s. 58.
6 EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.
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3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden 
myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen 
yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018
(2019/2099(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian 
kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2018,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0000/2019),

A. ottaa huomioon, että ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava eurooppalainen 
yhteisyritys (jäljempänä 'yhteisyritys') perustettiin 35 vuodeksi maaliskuussa 2007 
neuvoston päätöksellä 2007/198/Euratom1;

B. ottaa huomioon, että yhteisyrityksen osakkaita ovat Euroopan atomienergiayhteisö 
(Euratom), jota edustaa komissio, Euratomin jäsenvaltiot sekä kolmannet maat, jotka 
ovat tehneet Euratomin kanssa yhteistyösopimuksen hallitun ydinfuusion alalla;

C. ottaa huomioon, että yhteisyrityksen tavoitteena on vastata unionin osuudesta 
fuusioenergia-alan kansainvälisessä ITER-hankkeessa, panna täytäntöön Euratomin ja 
Japanin välinen laajempaa lähestymistapaa koskeva sopimus ja valmistella 
demonstraatiofuusioreaktorin rakentamista;

D. ottaa huomioon, että yhteisyritys aloitti itsenäisen toimintansa maaliskuussa 2008;

Yleistä

1. toteaa tilintarkastustuomioistuimen katsovan kertomuksessaan yhteisyrityksen 
tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2018, että tilinpäätös antaa kaikilta olennaisilta 
osiltaan oikeat ja riittävät tiedot yhteisyrityksen taloudellisesta asemasta 31. joulukuuta 
2018 sekä toimien tuloksista, rahavirroista ja nettovarallisuuden muutoksista mainittuna 
päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta yhteisyrityksen varainhoitoasetuksen ja 
komission tilinpitäjän vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti;

2. toteaa, että yhteisyrityksen varainhoitovuodelta 2018 annetun tilinpäätöksen perustana 
olevat toimet olivat olennaisilta osiltaan lailliset ja sääntöjenmukaiset;

3. korostaa, että yhteisyritys laski uudelleen osuutensa hankkeiden rakennusvaiheesta ja se 
on 12 000 000 000 euroa, kun neuvoston vuonna 2010 hyväksymä määrä oli 

1 Neuvoston päätös N:o 2007/198/Euratom, tehty 27. maaliskuuta 2007, yhteisyrityksen perustamisesta ITERiä 
ja fuusioenergian kehittämistä varten sekä etujen myöntämisestä perustettavalle yhteisyritykselle (EUVL L 90, 
30.3.2007, s. 58).
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6 600 000 000 euroa; toteaa, että tähän lukuun ei sisälly varautumisia ennakoimattomiin 
tapahtumiin, vaikka komissio ehdotti, että enintään 24 kuukauden liikkumavara 
aikataulussa ja 10–20 prosentin liikkumavara budjetissa olisi asianmukainen; 

4. panee merkille, että marraskuussa 2016 ITER-organisaation neuvosto hyväksyi ITER-
hankkeen uuden perusuran; panee merkille, että ITERin uudessa perusurassa arvioidaan, 
että ”ensimmäinen plasma” saavutetaan ja toimintavaihe alkaa vuonna 2025 ja että 
rakennusvaihe saadaan päätökseen vuonna 2035; panee kuitenkin merkille, että 
edellisessä vuoden 2010 perusurassa rakennusvaiheen arvioitiin valmistuvan vuonna 
2020; toteaa kuitenkin, että uuden perusuran katsotaan olevan teknisesti 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa saavutettavissa oleva päivämäärä; 

5. toteaa, että Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti maaliskuussa 2017 neuvostolle 
päätöksestään erota unionista ja Euratomista; panee huolestuneena merkille, että tällä 
voi olla merkittävä vaikutus yhteisyrityksen ja ITER-hankkeen vuoden 2020 jälkeisiin 
toimiin; 

6.  pitää myönteisenä, että unionin neuvosto valtuutti huhtikuussa 2018 komission 
hyväksymään ITERin uuden perusuran Euratomin puolesta ja vahvisti sitoumuksensa 
asettaa resursseja saataville seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen asettamissa 
rajoissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mahdollisia myöhempiä monivuotisesta 
rahoituskehyksestä käytäviä neuvotteluja, joissa määritetään tulevan rahoituksen 
yksityiskohdat2; 

7. korostaa, että rakennusvaiheen lisäksi yhteisyrityksen on rahoitettava ITERin 
toimintavaihetta vuodesta 2035 alkaen sekä sen jälkeen ITERin deaktivointivaihetta ja 
käytöstäpoistovaihetta; panee merkille, että deaktivointivaiheeseen maksettavaksi 
osuudeksi arvioitiin 95 540 000 euroa ja käytöstäpoistovaiheeseen maksettavaksi 
osuudeksi 180 200 000 euroa; on huolissaan siitä, ettei toimintavaiheeseen maksettavaa 
osuutta ole vielä arvioitu; panee merkille yhteisyrityksen vastauksen, jossa se raportoi 
arvioiduista kustannuksistaan vuoden 2035 loppuun asti; toteaa, että lisäksi ITER-hanke 
jatkuu vuoteen 2042, jolloin ITER-sopimus päättyy, ja EU osallistuu edelleen ITER-
hankkeen kustannuksiin siihen asti; toteaa, että näihin lisäkustannuksiin kuuluvat 
viimeiset yhden vuoden käteissuoritukset käyttövaiheeseen ja käytöstäpoistovaiheeseen 
sekä deaktivointivaiheen kokonaiskustannukset; 

8. toteaa, että on edelleen olemassa riski, että kustannukset kasvavat entisestään ja 
hankkeiden täytäntöönpano viivästyy nykyiseen hyväksyttyyn perusuraan verrattuna, 
vaikka ITER-hankkeen rakentamisvaiheen johtamista ja valvontaa on onnistuttu 
parantamaan; 

Talousarvio- ja varainhallinto 

9. panee merkille, että yhteisyrityksen käytettävissä olevaan varainhoitovuoden 2018 
lopulliseen talousarvioon sisältyi 706 200 000 euroa maksusitoumusmäärärahoja ja 
847 400 000 euroa maksumäärärahoja; toteaa, että maksusitoumusmäärärahojen 

2 Euroopan unionin neuvosto, 7881/18, hyväksytty 12. huhtikuuta 2018.
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käyttöaste oli 98,4 prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste 96,1 prosenttia 
(99,9 prosenttia ja 96,3 prosenttia vuonna 2017);

10. pitää valitettavana, että koska talousarvion suunnitteluprosessissa oli vakava puute 
vuonna 2017, vuosien 2017 ja 2018 lopulliset määrärahatarpeet olivat huomattavasti 
alkuperäiseen talousarvioon kirjattuja maksumäärärahoja suuremmat; toteaa, että 
yhteisyrityksen tarvitsemat lisämaksumäärärahat olivat 160 700 000 euroa eli 
25 prosenttia alkuperäistä talousarviota suuremmat; panee merkille yhteisyrityksen 
vastauksen, jonka mukaan yhteisyritys on kiitollinen Euratomille lisärahoitusosuudesta 
vuoden 2018 talousarvioon, ja toteaa, että yhteisyritys haluaa myös ilmoittaa, että 
maksumäärärahojen puute ei olisi vaikuttanut mitenkään eikä aiheuttanut riskiä, sillä 
ITER-organisaatiolle maksettiin 137 000 000 euroa ennakkona vuoden 2019 
käteismaksuosuudesta; panee merkille, että maksujen ennakointijärjestelmä on 
suunniteltu kokonaan uudelleen ja integroitu uuteen varainhoidon hallinnan välineeseen 
ja että tämä ja uusi organisaatiorakenne varmistaa asianmukaisen 
talousarviosuunnittelun, ja sitä on jo käytetty määritettäessä vuoden 2019 talousarvion 
tuloja; 

11. toteaa, että maksusitoumusmäärärahoihin käytettävissä olleista 706 200 000 eurosta 
98,4 prosenttia toteutettiin suorien yksittäisten sitoumusten perusteella (96,5 prosenttia 
vuonna 2017);

12. toteaa, että vuonna 2018 toteutunut saldo oli 1 316 734 euroa (17 236 192 euroa vuonna 
2017); 

13. huomauttaa, että yhteisyritys teki vuonna 2018 tasausmaksun, jolla siirrettiin 
1 000 000 euroa jo hyväksyttyihin ja tarkistettuihin henkilöstön matkakuluihin liittyviä 
maksuja hallinnollisesta talousarviosta toimintatalousarvioon; tasausmaksun osalta ei 
kuitenkaan noudatettu talousarvion erittelyperiaatetta; panee merkille yhteisyrityksen 
vastauksen, jossa katsottiin, että tasauksen maksaminen koko määrän ja 
erottelemattomien erien osalta ei ollut paras mahdollinen tapa, koska se johti todettuun 
avoimuuden puutteeseen; toteaa kuitenkin, että kaupallinen osasto aikoi vuonna 2019 
parantaa avoimuutta; 

Toiminnan tuloksellisuus

14. panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että pääjohtajan päätöstä 
muuttaa äskettäin palkatun ylemmän johtajan työskentelypaikka Barcelonasta 
Cadaracheen ei ollut dokumentoitu asianmukaisesti, mikä olisi ollut perusteena 
ylimääräisille palkkakustannuksille erilaisen korjauskertoimen vuoksi; panee merkille 
yhteisyrityksen vastauksen, jossa yhteisyritys myöntää, että paikan muutosta ei ollut 
dokumentoitu asianmukaisesti, koska nimittävällä viranomaisella oli valtuudet päättää 
siitä; huomauttaa, että yhteisyrityksellä oli edessään 200 000 000 euron poloidaalisia 
käämejä (PF) koskeva hanke, joka oli vakava riski; toteaa, että tämän vuoksi pääjohtaja 
päätti pyytää ehdokasta aloittamaan heti Cadarachessa varmistaakseen, että PF-kriisi 
saisi täyden huomion; 

15. panee merkille, että vuoden 2018 lopussa yhteisyritys käytti edelleen ITER-
hyvitysjärjestelmää hankkeen edistymisen seurantaan, vaikka yhteisyrityksen 
hallintoneuvoston nimittämät ulkopuoliset asiantuntijat suosittelivat ansaitun arvon 
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hallinnan järjestelmän (Earned Value Management, EVM) käyttöönottoa; panee 
merkille, että asiantuntijat pyysivät jälleen vuonna 2018 ottamaan käyttöön 
tuloksellisuuden mittausjärjestelmän ITER-määrärahojen sijaan; toteaa, että tämän 
tuloksena hallintoneuvosto nimitti sisäisen tilapäisryhmän, jonka tehtävänä oli 
tarkastella tulosraportointia; panee merkille yhteisyrityksen vastauksen, jonka mukaan 
se työskenteli laajasti tilapäisryhmän kanssa, joka esitti ehdotuksen uudeksi EVM-
järjestelmäksi, ja se hyväksyttiin huhtikuussa 2019; toteaa tyytyväisenä, että yhteisyritys 
on toteuttanut EVM-järjestelmän tilapäistyöryhmän ehdotuksen pohjalta, ja sen tulokset 
toimitetaan nyt rutiininomaisesti; 

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

16. panee merkille, että yhteisyrityksen hallintoneuvosto jatkoi vuonna 2017 
petostentorjuntastrategian julkisia hankintoja koskevan osan täytäntöönpanoa; toteaa, 
että yhteisyritys hyväksyi sen omiin hankintoja koskevia petosriskejä kuvaaviin 
indikaattoreihin eli hälyttäviin merkkeihin perustuvan tarkistuslistan, jota pidetään 
edellytyksenä petostentorjunnan tietoteknisen välineen kehittämiselle, ja toteaa sen 
kehittäneen nämä sisäisesti; panee merkille, että petostentorjunnasta ja eettisistä 
kysymyksistä vastaava virkamies koordinoi edelleen yhteisyrityksen 
petostentorjuntastrategian täytäntöönpanoa tiiviissä yhteistyössä kaikkien asianomaisten 
yksiköiden kanssa, ja panee tyytyväisenä merkille, että petostentorjuntastrategiaa 
käsittelevä työryhmä aloitti toimintansa vuoden 2018 lopussa; 

Henkilöstön valinta ja palvelukseenotto

17. pitää valitettavana, että tilintarkastustuomioistuin havaitsi keskeisen hallintohenkilöstön 
palvelukseenotossa merkittäviä puutteita; panee merkille yhteisyrityksen vastauksen, 
jonka mukaan tilintarkastustuomioistuimen havainnon seurauksena ja 6 Sigma -
ohjelman avulla analysoitiin, yksilöitiin ja toteutettiin parannuksia, ja toteaa, että 
yhteisyritys edisti valintaprosessinsa vakautta ja käynnissä olevia lisätoimenpiteitä; 

Sisäinen valvonta

18. toteaa, ettei yhteisyritys ole toteuttanut johdonmukaisesti jatkotoimia ylemmän johdon 
sidonnaisuuksia koskevien ilmoitusten johdosta; panee tyytyväisenä merkille, että 
yhteisyritys on laatinut ja ottanut käyttöön asiakirjoja, jotka koskevat kaikkien johtajien 
yleisten sidonnaisuuksia koskevien ilmoitusten hallinnointia ja jotka ovat 
yhteisyrityksen eturistiriitoja koskevien sääntöjen 13 artiklan mukaisia; panee lisäksi 
merkille, että eettisistä kysymyksistä vastaava virkamies järjesti tammikuussa 2019 
vastaavan esittelytilaisuuden kaikille johtajille; 

19. panee merkille, että Euroopan unionin tuomioistuin antoi tammikuussa 2018 tuomionsa, 
jolla kumottiin valintamenettelyn tulokset, mukaan lukien päätökset ottaa hakijoita 
palvelukseen varallaololuettelosta; toteaa, että yhteisyritys teki kuitenkin huhtikuussa 
2018 unionin tuomioistuimelle valituksen ja kiisti varallaololuettelon kumoamista ja 
hakijoiden palvelukseenottoa koskevat päätökset; panee merkille, että julkisasiamies 
antoi lausuntonsa tammikuussa 2019 ja että hän yhtyy yhteisyrityksen argumentteihin ja 
ehdottaa, että unionin tuomioistuin kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen tuomion 
siltä osin kuin siinä kumottiin palvelukseenottopäätökset muttei varallaololuetteloa; 
huomauttaa kuitenkin, että unionin tuomioistuin ratkaisee valituksen; 
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20. pitää valitettavana, että sisäistä tiedottamista koskevien strategioiden huomattavien 
puutteiden vuoksi organisaation sisällä ei voitu varmistaa asianmukaisen tiedon 
levittämistä käytöstäpoistovaiheen arvioiduista kustannuksista ja että siksi yhteisyritys 
ei antanut edellisten vuosien tilinpäätöksissä lainkaan tietoja näistä vastuista, joiden 
määräksi on arvioitu 85 200 000 euroa; panee kuitenkin merkille yhteisyrityksen 
vastauksen, jonka mukaan puutteet on jo korjattu kahdella toimella; toteaa, että ylin 
johto toimittaa tilinpitäjälle kaikki asiaankuuluvat tiedot; toteaa, että lisäksi sisäinen 
prosessi ”PM-76 Vuotuinen tilinpäätös – varainhoitovuoden avaaminen/sulkeminen” on 
päivitetty toukokuussa 2019; 

Operatiiviset hankinnat ja avustukset

21. toteaa, että vuonna 2018 käynnistettiin 55 operatiivista hankintamenettelyä ja 
allekirjoitettiin 69 hankintasopimusta sekä käynnistettiin yhteensä yksi 
avustusmenettely ja allekirjoitettiin kaksi.


