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2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ITER įgyvendinimo ir 

branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė  

1. 2016 m. spalio 27 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos ITER 

įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2014 

finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2015/2196(DEC)) 

 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos 

vystymo bendrosios įmonės 2014 finansinių metų galutines metines ataskaitas, 

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių 

sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2014 finansinių metų metinių ataskaitų 

kartu su bendrosios įmonės atsakymais1, 

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 

straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų 

operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą2, 

– atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad 

bendroji įmonė įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05587/2016 – C8-0052/2016), 

– atsižvelgdamas į savo 2016 m. balandžio 28 d. sprendimą3 Atidėjimas, kuriuo 

atidedamas sprendimo dėl 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

priėmimas, ir į Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo 

bendrosios įmonės direktoriaus atsakymus, 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį, 

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 

Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių 

taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/20024, 

ypač į jo 209 straipsnį, 

                                                 
1  OL C 422, 2015 12 17, p. 33. 
2  OL C 422, 2015 12 17, p. 34. 
3  OL L 246, 2016 9 14, p. 438. 
4  OL L 298, 2012 10 26, p. 1. 



– atsižvelgdamas į 2007 m. kovo 27 d. Tarybos sprendimą 2007/198/Euratomas, 

įsteigiantį Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo 

bendrąją įmonę ir suteikiantį jai lengvatas1, ypač į jo 5 straipsnio 3 dalį, 

– atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 

2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos 

reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui 

taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje2, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 

Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 

straipsnyje3, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą, 

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8–0275/2016), 

1. patvirtina Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo 

bendrosios įmonės direktoriui, kad bendrosios įmonės 2014 finansinių metų biudžetas 

įvykdytas; 

2. išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje; 

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, 

Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios 

įmonės direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų 

paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje). 

                                                 
1  OL L 90, 2007 3 30, p. 58. 
2  OL L 357, 2002 12 31, p. 72. 
3  OL L 328, 2013 12 7, p. 42. 



2. 2016 m. spalio 27 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos ITER 

įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2014 

finansinių metų sąskaitų uždarymo (2015/2196(DEC)) 

 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos 

vystymo bendrosios įmonės 2014 finansinių metų galutines metines ataskaitas, 

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių 

sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2014 finansinių metų metinių ataskaitų 

kartu su bendrosios įmonės atsakymais1, 

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 

straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų 

operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą2, 

– atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad 

bendroji įmonė įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05587/2016 – C8-0052/2016), 

– atsižvelgdamas į savo 2016 m. balandžio 28 d. sprendimą3 Atidėjimas, kuriuo 

atidedamas sprendimo dėl 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

priėmimas, ir į Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo 

bendrosios įmonės direktoriaus atsakymus, 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį, 

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 

Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių 

taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/20024, 

ypač į jo 209 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į 2007 m. kovo 27 d. Tarybos sprendimą 2007/198/Euratomas, 

įsteigiantį Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo 

bendrąją įmonę ir suteikiantį jai lengvatas5, ypač į jo 5 straipsnio 3 dalį, 

– atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 

2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos 

reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui 

taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje6, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 

Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms 

                                                 
1  OL C 422, 2015 12 17, p. 33. 
2  OL C 422, 2015 12 17, p. 34. 
3  OL L 246, 2016 9 14, p. 438. 
4  OL L 298, 2012 10 26, p. 1. 
5  OL L 90, 2007 3 30, p. 58. 
6  OL L 357, 2002 12 31, p. 72. 
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straipsnyje1, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą, 

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8–0275/2016), 

1. pritaria Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo 

bendrosios įmonės 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymui; 

2. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių 

sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės direktoriui, Tarybai, Komisijai ir 

Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame 

leidinyje (L serijoje). 

                                                 
1  OL L 328, 2013 12 7, p. 42. 



3. 2016 m. spalio 27 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis 

neatskiriamą sprendimo dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės 

energetikos vystymo bendrosios įmonės 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo 

patvirtinimo dalį (2015/2196(DEC)) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės 

energetikos vystymo bendrosios įmonės 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo 

patvirtinimo, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą, 

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8–0275/2016), 

A. kadangi Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo 

bendroji įmonė (toliau – Bendroji įmonė) įsteigta 2007 m. kovo mėn. 35 metų 

laikotarpiui; 

B. kadangi Bendrosios įmonės nariai yra Euratomas, kuriam atstovauja Komisija, 

Euratomo valstybės narės ir kitos trečiosios šalys, sudariusios su Euratomu 

bendradarbiavimo susitarimus valdomos branduolių sintezės srityje; 

C. kadangi Bendroji įmonė pradėjo savarankiškai dirbti 2008 m. kovo mėn.; 

1. pažymi, kad Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Bendrosios įmonės 2014 finansinių 

metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) konstatavo, jog 

Bendrosios įmonės metinėse finansinėse ataskaitose jos finansinė būklė 2014 m. 

gruodžio 31 d. ir su tą dieną pasibaigusiais finansiniais metais susijusių operacijų 

rezultatai ir pinigų srautai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to 

reikalaujama jos finansinių taisyklių nuostatose; 

2. pažymi, kad 2014 m. galutinį vykdymui skirtą biudžetą sudarė 1 168 800 000 EUR 

įsipareigojimų asignavimų ir 567 600 000 EUR mokėjimų asignavimų; įsipareigojimų ir 

mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis atitinkamai buvo 100 proc. ir 88,5 proc.; vis 

dėlto atkreipia dėmesį į tai, kad, kalbant apie pradinį 2014 m. biudžetą, mokėjimų 

asignavimų panaudojimo lygis buvo 73 proc.; 

3. pažymi, kad naujasis ITER organizacijos generalinis direktorius, atsižvelgdamas į šiuo 

metu įgyvendinant ITER projektą patiriamus sunkumus, pateikė ITER tarybai veiksmų 

planą, apimantį specialias priemones pagrindiniams ITER projekto plėtojimo 

suvaržymams šalinti; be to, pažymi, kad Bendrosios įmonės naujasis laikinai pareigas 

einantis direktorius parengė Bendrosios įmonės veiksmų planą, kuris iš esmės sutampa 

su ITER organizacijos veiksmų planu; pažymi, kad Bendrosios įmonės laikinai pareigas 

einantis direktorius 2015 m. kovo mėn. pateikė veiksmų planą Bendrosios įmonės 

valdybai, kuri tokiam planui visapusiškai pritarė, ir kad Bendrosios įmonės veiksmų 

planas daugeliu aspektų papildo ITER organizacijos veiksmų planą ir jame numatoma, 

kaip dar patobulinti pačios Bendrosios įmonės veiklą; pažymi, kad audito metu 

praktinės šių abiejų veiksmų planų įgyvendinimo priemonės dar tik buvo rengiamos; be 

to, pažymi, kad nuo 2015 m. kovo mėn. ITER organizacija ir Bendroji įmonė 

įgyvendina tuos veiksmų planus, kurie, kaip tikimasi, padės pagerinti padėtį, ir griežtai 

stebi, kaip jų laikomasi; ragina tinkamu laiku pateikti tų veiksmų planų įgyvendinimo 

ataskaitą; 



4. palankiai vertina ITER tarybos 2016 m. birželio 15–16 d. susitikimo išvadas, kuriose 

patvirtinta, kad ITER projektas dabar vykdomas tinkama linkme ir bus sudarytos 

sąlygos pateikti pagrįstą, realistišką ir išsamų pasiūlymą dėl pirmosios plazmos 

tvarkaraščio ir susijusių išlaidų, pritariama atnaujintam integruotam ITER projekto 

tvarkaraščiui, kuriame nustatyta pirmosios plazmos data – 2025 m. gruodžio mėn., 

nurodoma, kad sėkmingas visų projekto etapų užbaigimas laiku ar anksčiau laiko yra 

aiškus ženklas, kad ITER organizacija ir nacionalinės agentūros kartu sugeba toliau 

laikytis atnaujinto integruoto tvarkaraščio, ir pabrėžiama, kad akivaizdžiai 

veiksmingesnis sprendimų priėmimas, geresnis rizikos supratimas ir griežtesnis 

įsipareigojimų laikymasis suteikia naują pagrindą tikėti, kad ITER projektas išsaugos 

dabartinį teigiamą pagreitį; 

5. teigiamai vertina ITER tarybos poziciją, kad, skiriant didžiausią dėmesį svarbiausiems 

elementams pagal pirmąją plazmą, turėtų būti veiksmingai mažinama projekto rizika ir 

kad atnaujintas integruotas tvarkaraštis suteikia geriausias technines galimybes 

įgyvendinti pirmąją plazmą, ir taip užbaigti pagrindinio surinkimo ir „Tokamak“ ir 

pagalbinės infrastruktūros eksploatavimo etapus; 

6. pažymi, kad ITER tarybos per 2015 m. lapkričio 18–19 d. susitikimą numatyti etapai 

įgyvendinami gerai ir keturi iš šešių 2016 m. numatytų Branduolių sintezės energijos 

(F4E) etapų jau įvykdyti; 

7. pažymi, kad išspręsti Bendrosios įmonės patalpų nuomos klausimai, nes Ispanijos 

vyriausybė pasiūlė dabartinių patalpų ilgalaikės nuomos sutartį ir praplėtė dabar turimas 

biuro patalpas, suteikdama dar vieną papildomą aukštą; atsižvelgdamas į tai, pažymi, 

kad Bendrosios įmonės valdyba per 2016 m. birželio 29–30 d. posėdį atkreipė dėmesį į 

tai, kad Ispanijos Karalystė ir pastato savininkas sudarė F4E biuro patalpų ilgalaikės 

nuomos sutartį ir patvirtino planą renovuoti Bendrajai įmonei skirtas biuro patalpas; 

8. atkreipia dėmesį į dalinį Pareigūnų tarnybos nuostatų įgyvendinimą ir ragina Bendrąją 

įmonę toliau dirbti įgyvendinant likusius nuostatus; teigiamai vertina tai, kad nuo 

2016 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas finansinis reglamentas ir naujos Bendrosios įmonės 

įgyvendinimo taisyklės; pripažįsta, kad Bendroji įmonė nustatė darbinę apibrėžtį to, kas 

priklauso ir kas nepriklauso sintezės sričiai, o tai palengvina sutartyse nurodytų 

intelektinės nuosavybės teisių išimtinio naudojimo taikymo srities nustatymą. 


