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VASTUVÕETUD TEKSTID 
 

P8_TA(2016)0421 

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ITERi ja 

tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte 

1. Euroopa Parlamendi 27. oktoobri 2016. aasta otsus ITERi ja 

tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2014. aasta eelarve 

täitmisele heakskiidu andmise kohta (2015/2196(DEC)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 

2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet, 

– võttes arvesse kontrollikoja aruannet ITERi ja Tuumasünteesienergeetika Arendamise 

Euroopa Ühisettevõtte eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos 

ühisettevõtte vastusega1, 

– võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud 

kontrollikoja kinnitavat avaldust2 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande 

usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta, 

– võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele 

heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05587/2016 – C8-0052/2016), 

– võttes arvesse oma 28. aprilli 2016. aasta otsust3, millega lükatakse edasi otsuse 

tegemine 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, ning ITERi ja 

tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte direktori vastuseid, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319, 

– võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust 

(EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes 

kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 

                                                 
1  ELT C 422, 17.12.2015, lk 33. 
2  ELT C 422, 17.12.2015, lk 34. 
3  ELT L 246, 14.9.2016, lk 438. 



 

 

(EÜ, Euratom) nr 1605/2002)1, eriti selle artiklit 208, 

– võttes arvesse nõukogu 27. märtsi 2007. aasta otsust nr 2007/198/Euratom, millega 

luuakse ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte ning 

antakse sellele eelised2, eriti selle artikli 5 lõiget 3, 

– võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) 

nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa 

ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse 

(EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)3, 

– võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust 

(EL) nr 1271/2013 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 2084, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa, 

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni teist raportit (A8-0275/2016), 

1. annab heakskiidu ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa 

ühisettevõtte direktori tegevusele ühisettevõtte 2014. aasta eelarve täitmisel; 

2. esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis; 

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle 

lahutamatu osa, ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 

direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende 

avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias). 

                                                 
1 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1. 
2 ELT L 90, 30.3.2007, lk 58. 
3 EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72. 
4 ELT L 328, 7.12.2013, lk 42. 



 

 

2. Euroopa Parlamendi 27. oktoobri 2016. aasta otsus ITERi ja 

tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2014. aasta 

raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2015/2196(DEC)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 

2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet, 

– võttes arvesse kontrollikoja aruannet ITERi ja Tuumasünteesienergeetika Arendamise 

Euroopa Ühisettevõtte eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos 

ühisettevõtte vastusega1, 

– võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud 

kontrollikoja kinnitavat avaldust2 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande 

usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta, 

– võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele 

heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05587/2016 – C8-0052/2016), 

– võttes arvesse oma 28. aprilli 2016. aasta otsust3, millega lükatakse edasi otsuse 

tegemine 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, ning ITERi ja 

tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte direktori vastuseid, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319, 

– võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust 

(EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes 

kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 

(EÜ, Euratom) nr 1605/2002)4, eriti selle artiklit 208, 

– võttes arvesse nõukogu 27. märtsi 2007. aasta otsust nr 2007/198/Euratom, millega 

luuakse ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte ning 

antakse sellele eelised5, eriti selle artikli 5 lõiget 3, 

– võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) 

nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa 

ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse 

(EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)6, 

– võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust 

(EL) nr 1271/2013 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa 

                                                 
1  ELT C 422, 17.12.2015, lk 33. 
2  ELT C 422, 17.12.2015, lk 34. 
3  ELT L 246, 14.9.2016, lk 438. 
4  ELT L 298, 26.10.2012, lk 1. 
5  ELT L 90, 30.3.2007, lk 58. 
6  EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72. 



 

 

Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 2081, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa, 

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni teist raportit (A8-0275/2016), 

1. annab heakskiidu ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa 

ühisettevõtte 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele; 

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ITERi ja 

tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte direktorile, nõukogule, 

komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu 

Teatajas (L-seerias). 

                                                 
1  ELT L 328, 7.12.2013, lk 42. 



 

 

3. Euroopa Parlamendi 27. oktoobri 2016. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on 

ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2014. aasta 

eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2015/2196(DEC)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse oma otsust ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa 

ühisettevõtte 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa, 

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni teist raportit (A8-0275/2016), 

A. arvestades, et ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte 

(edaspidi „ühisettevõte“) loodi 2007. aasta märtsis 35 aasta pikkuseks perioodiks; 

B. arvestades, et ühisettevõtte liikmeteks on Euratom, mida esindab Euroopa Komisjon, 

Euratomi liikmesriigid ja kolmandad riigid, kes on sõlminud Euratomiga 

koostöölepingu juhitava termotuumasünteesi alal; 

C. arvestades, et ühisettevõte alustas iseseisvalt töötamist 2008. aasta märtsis; 

1. võtab teadmiseks, et kontrollikoja aruandes ühisettevõtte 2014. aasta raamatupidamise 

aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne”) öeldakse, et ühisettevõtte 

aastaaruanne kajastab kõigis olulistes aspektides õiglaselt ühisettevõtte 

finantsolukorda 31. detsembri 2014. aasta seisuga ning ühisettevõtte finantstulemusi ja 

rahavooge lõppenud aastal vastavalt tema finantseeskirjadele; 

2. võtab teadmiseks, et ühisettevõtte 2014. aasta lõplik, täitmiseks kasutada olev eelarve 

sisaldas 1 168 800 000 euro suuruses summas kulukohustuste assigneeringuid ja 

567 600 000 euro suuruses summas maksete assigneeringuid; kulukohustuste ja 

maksete assigneeringute kasutusmäärad olid vastavalt 100 % ja 88,5 %; märgib aga, et 

2014. aasta algses eelarves kajastatud maksete assigneeringute kasutusmäär oli 73 %; 

3. märgib, et ITERi projekti ees seisvate raskuste tõttu esitas ITERi organisatsiooni uus 

peadirektor ITERi nõukogule tegevuskava, mis hõlmab konkreetseid meetmeid ITERi 

projekti arengut takistavate peamiste probleemide kõrvaldamiseks; märgib lisaks, et 

ühisettevõtte uus tegevdirektor koostas ühisettevõtte tegevuskava, mis suures osas 

toetab ITERi organisatsiooni tegevuskava; võtab teadmiseks, et ühisettevõtte 

tegevdirektor esitas tegevuskava 2015. aasta märtsis ühisettevõtte juhatusele, kes selle 

täielikult heaks kiitis, ning et ühisettevõtte tegevuskava täiendab ITERi 

organisatsiooni tegevuskava mitmes aspektis ja selles osutatakse edasistele 

täiendustele ühisettevõtte tegevuses; märgib, et auditi ajal tegeleti veel mõlema 

tegevuskava rakendamise praktiliste meetmete väljatöötamisega; märgib lisaks, et 

alates 2015. aasta märtsist rakendavad ITERi organisatsioon ja ühisettevõte neid kaht 

tegevuskava ja järgivad neid hoolikalt ning et need peaks andma paremaid tulemusi; 

nõuab, et nende tegevuskavade rakendamise aruanne esitataks aegsasti; 

4. peab kiiduväärseks ITERi nõukogu 15. ja 16. juuni 2016. aasta kohtumise järeldusi, 

milles kinnitati, et ITERi projekt liigub nüüd õiges suunas ning teeb võimalikuks 



 

 

ajakava ja seotud kulude usaldusväärse, realistliku ja üksikasjaliku projekti kuni 

Esimese plasmani, kiideti heaks ITERi projekti ajakohastatud integreeritud ajakava, 

mille kohaselt on Esimese plasma tähtaeg detsembris 2025, osutati, et kõikide seniste 

vahe-eesmärkide edukas saavutamine tähtajaks või isegi varem kinnitab ITERi 

organisatsiooni ja siseriiklike ametite kollektiivset suutlikkust täita ajakohastatud 

integreeritud ajakava ka edaspidi, ning toonitati, et tõestatult tõhusam otsustusprotsess, 

riskide parem mõistmine ja kindlam kohustustele keskendumine annab suurt alust 

uskuda, et ITERi projekt säilitab oma praeguse hea hoo; 

5. peab kiiduväärseks ITERi nõukogu seisukohta, et tõsine keskendumine 

põhielementidele kogu Esimese plasma jooksul peaks tõhusalt vähendama ITERi 

projektiga seotud ohtusid ning et ajakohastatud integreeritud ajakava on tehniliselt 

kõige realistlikum ja parem viis Esimese plasma saavutamiseks, mis tähistab tokamaki 

ja abirajatiste peamiste montaaži- ja kasutuselevõtuetappide lõpuleviimist; 

6. märgib, et ITERi nõukogu 18.–19. novembril 2015 toimunud koosolekul kehtestatud 

vahe-eesmärkide osas on tehtud suuri edusamme ning 2016. aastaks Fusion for Energy 

(F4E) jaoks kehtestatud kuuest eesmärgist neli on juba saavutatud; 

7. märgib, et ühisettevõtte ruumide rendi küsimus on lahendatud, sest Hispaania valitsus 

pakkus praeguste ruumide jaoks pikaajalist rendilepingut ning senist büroopinda 

suurendati ühe korruse võrra; märgib sellega seoses, et ühisettevõtte juhatus võttis 

oma 29.–30. juuni 2016. aasta koosolekul teadmiseks F4E kontoriruumide pikaajalise 

rendilepingu sõlmimise Hispaania Kuningriigi ja hoone omanikuga ning kiitis heaks 

ühisettevõttele eraldatud büroopinna sisustamise kava; 

8. märgib ära personalieeskirjade osalise täitmise ning ergutab ühisettevõtet rakendama 

ka ülejäänud eeskirju; võtab tunnustavalt teadmiseks, et 1. jaanuaril 2016 jõustusid 

ühisettevõtte uued finantseeskirjad ja uued rakenduseeskirjad; võtab teadmiseks, et 

ühisettevõte on töötanud välja toimiva määratluse tuumasünteesi / muu kui 

tuumasünteesi rakenduse kohta, mis hõlbustab lepingute raames loodava 

intellektuaalomandi õiguste eksklusiivse kasutusala kindlaksmääramist. 


