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2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ITER un 

kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotais kopuzņēmums  

1. Eiropas Parlamenta 2016. gada 27. oktobra lēmums par ITER un kodolsintēzes 

enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2014. finanšu gada 

budžeta izpildes apstiprināšanu (2015/2196(DEC)) 

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas 

kopuzņēmuma 2014. finanšu gada galīgos pārskatus, 

– ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības 

vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2014. finanšu gada pārskatiem ar 

Kopuzņēmuma atbildi1, 

– ņemot vērā deklarāciju2 par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību 

un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2014. finanšu gadu saskaņā ar Līguma 

par Eiropas Savienības darbību 287. pantu, 

– ņemot vērā Padomes 2016. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz 

kopuzņēmumiem par 2014. finanšu gada budžeta izpildi (05587/2016 – C8-0052/2016), 

– ņemot vērā 2016. gada 28. aprīļa lēmumu3 atlikt lēmuma pieņemšanu par 2014. finanšu 

gada budžeta izpildes apstiprināšanu, kā arī ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības 

vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma direktora atbildes, 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu, 

– ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, 

Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam 

budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu4 un jo īpaši 
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tās 208. pantu, 

– ņemot vērā Padomes 2007. gada 27. marta Lēmumu 2007/198/Euratom, ar ko izveido 

Eiropas Kopuzņēmumu ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām1 un 

piešķir tam priekšrocības, un jo īpaši tā 5. panta 3. punktu, 

– ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 

par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, 

Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam 

budžetam2, 

– ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 

par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā3, 

– ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu, 

– ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas otro ziņojumu (A8-0275/2016), 

1. sniedz ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas 

kopuzņēmuma direktoram apstiprinājumu par Kopuzņēmuma 2014. finanšu gada 

budžeta izpildi; 

2. izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā; 

3. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt 

ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas 

kopuzņēmuma direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to 

publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā). 
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2. Eiropas Parlamenta 2016. gada 27. oktobra lēmums par ITER un kodolsintēzes 

enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2014. finanšu gada 

pārskatu apstiprināšanu (2015/2196(DEC)) 

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas 

kopuzņēmuma 2014. finanšu gada galīgos pārskatus, 

– ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības 

vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2014. finanšu gada pārskatiem ar 

Kopuzņēmuma atbildi1, 

– ņemot vērā deklarāciju2 par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību 

un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2014. finanšu gadu saskaņā ar Līguma 

par Eiropas Savienības darbību 287. pantu, 

– ņemot vērā Padomes 2016. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz 

kopuzņēmumiem par 2014. finanšu gada budžeta izpildi (05587/2016 – C8-0052/2016), 

– ņemot vērā 2016. gada 28. aprīļa lēmumu3 atlikt lēmuma pieņemšanu par 2014. finanšu 

gada budžeta izpildes apstiprināšanu, kā arī ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības 

vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma direktora atbildes, 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu, 

– ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, 

Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam 

budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu4 un jo īpaši 

tās 208. pantu, 

– ņemot vērā Padomes 2007. gada 27. marta Lēmumu 2007/198/Euratom, ar ko izveido 

Eiropas Kopuzņēmumu ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām5 un 

piešķir tam priekšrocības, un jo īpaši tā 5. panta 3. punktu. 

– ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 

par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, 

Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam 

budžetam6, 

– ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 

par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes 
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Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā1, 

– ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu, 

– ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas otro ziņojumu (A8-0275/2016), 

1. apstiprina ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas 

kopuzņēmuma 2014. finanšu gada pārskatus; 

2. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības 

vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma direktoram, Padomei, Komisijai un 

Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā 

Vēstnesī (L sērijā). 
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3. Eiropas Parlamenta 2016. gada 27. oktobra rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir 

neatņemama daļa no lēmuma par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības 

vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2014. finanšu gada budžeta izpildes 

apstiprināšanu (2015/2196(DEC)) 

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā lēmumu par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām 

izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu, 

– ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu, 

– ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas otro ziņojumu (A8-0275/2016), 

A. tā kā ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidoto Eiropas 

Kopuzņēmumu (“Kopuzņēmums”) nodibināja 2007. gada martā uz 35 gadiem; 

B. tā kā Kopuzņēmuma dalībnieki ir Euratom, ko pārstāv Komisija, Euratom dalībvalstis 

un trešās valstis, kuras ar Euratom ir noslēgušas sadarbības nolīgumus vadāmas 

kodolsintēzes jomā; 

C. tā kā Kopuzņēmums sāka autonomi darboties 2008. gada martā, 

1. norāda, ka Revīzijas palātas ziņojumā par Kopuzņēmuma 2014. finanšu gada 

pārskatiem (“Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka Kopuzņēmuma gada pārskati 

visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Kopuzņēmuma finanšu stāvokli 2014. gada 

31. decembrī un tā darbības rezultātus un naudas plūsmas minētajā datumā noslēgtajā 

gadā, kā to nosaka Kopuzņēmuma finanšu noteikumi; 

2. pieņem zināšanai, ka izpildei pieejamajā 2014. gada galīgajā budžetā bija iekļautas 

saistību apropriācijas EUR 1 168 800 000 apmērā un maksājumu apropriācijas 

EUR 576 600 000 apmērā; saistību un maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 

attiecīgi 100 % un 88,5 %; tomēr norāda, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis 

pret 2014. gada sākotnējo budžetu bija 73 %; 

3. konstatē, ka pašreizējo saistībā ar ITER projektu risināmo sarežģīto problēmu dēļ 

jaunais ITER organizācijas ģenerāldirektors ITER padomi iepazīstināja ar rīcības plānu, 

kurā paredzēti konkrēti pasākumi to galveno ierobežojumu novēršanai, kuri pašlaik 

kavē ITER projekta attīstību; turklāt norāda, ka Kopuzņēmuma jaunais direktora 

pienākumu izpildītājs ir sagatavojis Kopuzņēmuma rīcības plānu, kas lielā mērā atbalsta 

ITER organizācijas rīcības plānu; pieņem zināšanai, ka Kopuzņēmuma direktora 

pienākumu izpildītājs 2015. gada martā ar minēto rīcības plānu iepazīstināja 

Kopuzņēmuma valdi, kas to pilnībā atbalstīja, un ka Kopuzņēmuma rīcības plāns 

papildina ITER organizācijas rīcības plānu vairākās jomās un tajā ir identificēti 

turpmāki uzlabojumi Kopuzņēmuma darbībās; konstatē, ka revīzijas laikā vēl nebija 

pilnībā noteikti praktiskie pasākumi abu rīcības plānu īstenošanai; turklāt norāda, ka 

kopš 2015. gada marta šos rīcības plānus īsteno un rūpīgi uzrauga ITER organizācija un 

Kopuzņēmums un ka ir sagaidāms, ka tie sniegs uzlabojumus; prasa savlaicīgi iesniegt 

ziņojumu par minēto rīcības plānu īstenošanu; 



4. atzinīgi vērtē ITER padomes 2016. gada 15. un 16. jūnija sanāksmes secinājumus, kuros 

tika apstiprināts, ka ITER projekts tagad ir uz pareizā ceļa un būs iespējams izstrādāt 

stabilu, reālistisku un detalizētu grafika priekšlikumu un aplēst saistītās izmaksas līdz 

pirmajai plazmai, tika pausts atbalsts ITER projekta atjauninātajam integrētajam 

grafikam, kurā paredzēts pirmo plazmu sākt izmantot 2025. gada decembrī, tika 

norādīts, ka veiksmīga visu projekta starpmērķu sasniegšana termiņā vai pirms termiņa 

ir pozitīvs rādītājs attiecībā uz ITER organizācijas un vietējo aģentūru kolektīvo spēju 

turpināt ievērot atjaunināto grafiku, un tika uzsvērts, ka pierādījumi par efektīvāku 

lēmumu pieņemšanu, labāku risku izpratni un stingrāku saistību ievērošanu rada jaunu 

pamatu pārliecībai, ka ITER projekts saglabās savu pašreizējo pozitīvo virzību; 

5. atzinīgi vērtē ITER padomes nostāju, ka, stingri koncentrējoties uz pamatelementiem 

līdz pirmajai plazmai, vajadzētu samazināties projekta riskiem, un ka atjauninātais 

grafiks ir labākais tehniski iespējamais veids pirmās plazmas sasniegšanai, kas nozīmēs 

tokamaka un atbalsta iekārtu svarīgāko montāžas un nodošanas ekspluatācijā stadiju 

noslēgšanu; 

6. norāda, ka ITER padomes 2015. gada 18. un 19. novembra sanāksmē izvirzīto 

starpmērķu īstenošana ir ievērojami pavirzījusies uz priekšu un jau ir sasniegti četri no 

sešiem Fusion for Energy (F4E) 2016. gadam izvirzītajiem starpmērķiem; 

7. norāda, ka Kopuzņēmuma telpu nomas jautājums ir atrisināts, jo Spānijas valdība ir 

piedāvājusi pašreizējo telpu ilgtermiņa nomas līgumu, kā arī pašreizējo biroja telpu 

paplašināšanu par vienu papildu stāvu; šajā sakarībā konstatē, ka Kopuzņēmuma valde 

2016. gada 29. un 30. jūnija sanāksmē pieņēma zināšanai F4E biroja telpu ilgtermiņa 

nomas līguma noslēgšanu starp Spānijas Karalisti un ēku īpašnieku un atbalstīja plānus 

atjaunot Kopuzņēmumam piešķirtās biroju telpas; 

8. norāda, ka Civildienesta noteikumi ir īstenoti daļēji, un mudina Kopuzņēmumu turpināt 

īstenot atlikušos noteikumus; ar gandarījumu pieņem zināšanai, ka, sākot ar 2016. gada 

1. janvāri, ir stājušies spēkā Kopuzņēmuma jaunie finanšu noteikumi un jaunie 

īstenošanas noteikumi; pieņem zināšanai, ka Kopuzņēmums ir noteicis darba definīciju 

tam, kas ir un kas nav uzskatāms par kodolsintēzes izmantošanu, tādējādi atvieglojot 

darbības jomas noteikšanu no līgumiem izrietošu intelektuālā īpašuma tiesību 

ekskluzīvai izmantošanai. 

 


