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SPREJETA BESEDILA 
 

P8_TA(2016)0421 

Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje ITER in razvoj fuzijske energije  

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 27. oktobra 2016 o razrešnici glede izvrševanja 

proračuna Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za 

proračunsko leto 2014 (2015/2196(DEC)) 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega skupnega podjetja za ITER in 

razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2014, 

– ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega 

skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2014 z 

odgovori skupnega podjetja1, 

– ob upoštevanju izjave o zanesljivosti2 računovodskih izkazov ter zakonitosti in 

pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s 

členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče, 

– ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice 

skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05587/2016 

– C8-0052/2016), 

– ob upoštevanju sklepa z dne 28. aprila 20163 o odlogu sklepa o podelitvi razrešnice za 

proračunsko leto 2014 kot tudi odgovorov direktorja Evropskega skupnega podjetja za 

ITER in razvoj fuzijske energije, 

– ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za jedrsko 

energijo, 

– ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, 

                                                 
1  UL C 422, 17.12.2015, str. 33. 
2  UL C 422, 17.12.2015, str. 34. 
3  UL L 246, 14.9.2016, str. 438. 



 

 

in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/20021, zlasti člena 208, 

– ob upoštevanju Odločbe Sveta 2007/198/Euratom z dne 27. marca 2007 o ustanovitvi 

Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije ter dodelitvi 

prednosti le-temu2, zlasti člena 5(3), 

– ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 

o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 

1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti3, 

– ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 

2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 

966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta4, 

– ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika, 

– ob upoštevanju drugega poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0275/2016), 

1. podeli razrešnico direktorju Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske 

energije glede izvrševanja proračuna skupnega podjetja za proračunsko leto 2014; 

2. navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji; 

3. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje 

direktorju Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije, Svetu, 

Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za njuno objavo v Uradnem listu Evropske 

unije (serija L). 

                                                 
1  UL L 298, 26.10.2012, str. 1. 
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2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 27. oktobra 2016 o zaključnem računu 

Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 

2014 (2015/2196(DEC)) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega skupnega podjetja za ITER in 

razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2014, 

– ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega 

skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2014 z 

odgovori skupnega podjetja1, 

– ob upoštevanju izjave o zanesljivosti2 računovodskih izkazov ter zakonitosti in 

pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s 

členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče, 

– ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice 

skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05587/2016 

– C8-0052/2016), 

– ob upoštevanju sklepa z dne 28. aprila 20163 o odlogu sklepa o podelitvi razrešnice za 

proračunsko leto 2014 kot tudi odgovorov direktorja Evropskega skupnega podjetja za 

ITER in razvoj fuzijske energije, 

– ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za jedrsko 

energijo, 

– ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, 

in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/20024, zlasti člena 208, 

– ob upoštevanju Odločbe Sveta 2007/198/Euratom z dne 27. marca 2007 o ustanovitvi 

Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije ter dodelitvi 

prednosti le-temu5, zlasti člena 5(3), 

– ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 

o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 

1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti6, 

– ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 

2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 
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966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta1, 

– ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika, 

– ob upoštevanju drugega poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0275/2016), 

1. odobri zaključni račun Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske 

energije za proračunsko leto 2014; 

2. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorju Evropskega skupnega 

podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter 

poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L). 

                                                 
1  UL L 328, 7.12.2013, str. 42. 



 

 

3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 27. oktobra 2016 s pripombami, ki so del 

sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega skupnega podjetja za ITER 

in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2014 (2015/2196(DEC)) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega skupnega 

podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2014, 

– ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika, 

– ob upoštevanju drugega poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0275/2016), 

A. ker je bilo Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije (v 

nadaljevanju: skupno podjetje) ustanovljeno marca 2007 za obdobje 35 let; 

B. ker so člani skupnega podjetja Euratom, ki ga zastopa Komisija, države članice 

Euratoma in tretje države, ki so sklenile sporazume o sodelovanju z Euratomom na 

področju nadzorovane jedrske fuzije; 

C. ker je skupno podjetje začelo samostojno delovati marca 2008; 

1. ugotavlja, da je Računsko sodišče v svojem poročilu o zaključnem računu skupnega 

podjetja za proračunsko leto 2014 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) 

navedlo, da ta v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njegov finančni položaj 

na dan 31. decembra 2014 ter njegov poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano 

leto v skladu z določbami njegovih finančnih pravil; 

2. ugotavlja, da je končni proračun za leto 2014, ki je bil na voljo za izvrševanje, 

vključeval sredstva za prevzem obveznosti v višini 1 168 800 000 EUR in sredstva za 

plačila v višini 567 600 000 EUR; stopnja porabe je za sredstva za prevzem obveznosti 

znašala 100 %, za sredstva za plačila pa 88,5 %; vseeno opaža, da je stopnja izvrševanja 

sredstev za plačila glede na prvotni proračun za leto 2014 znašala 73 %; 

3. ugotavlja, da je novi generalni direktor organizacije ITER svetu te organizacije v odziv 

na izzive, s katerimi se sedaj srečuje projekt ITER, predstavil akcijski načrt, ki vključuje 

posebne ukrepe za reševanje glavnih ovir, ki sedaj vplivajo na razvoj projekta ITER; 

nadalje ugotavlja, da je novi vršilec dolžnosti direktorja skupnega podjetja pripravil 

akcijski načrt za skupno podjetje, ki večinoma podpira akcijski načrt organizacije ITER; 

je seznanjen, da je vršilec dolžnosti direktorja skupnega podjetja ta akcijski načrt 

upravnemu odboru skupnega podjetja predstavil marca 2015, ko je dobil celovito 

podporo, ter da akcijski načrt skupnega podjetja v več vidikih dopolnjuje akcijski načrt 

organizacije ITER in navaja nadaljnje izboljšave delovanja skupnega podjetja; 

ugotavlja, da so bili v času revizije praktični ukrepi za izvajanje obeh akcijskih načrtov 

še v pripravi; poleg tega ugotavlja, da se oba akcijska načrta izvajata od marca 2015, da 

ju organizacija ITER in skupno podjetje pozorno spremljata ter da naj bi predvidoma 

privedla do izboljšav; poziva k pravočasni pripravi poročila o izvajanju teh akcijskih 

načrtov; 

4. pozdravlja sklepe sveta ITER s 15. in 16. junija 2016, s katerimi je ta potrdil, da gre 

projekt ITER sedaj v pravo smer, tako da bo mogoče predlagati dober, realističen in 

podroben urnik in z njim povezane stroške do stopnje prve plazme, podprl posodobljeni 



 

 

integrirani urnik za projekt ITER, ki za datum prve plazme določa december 2025, 

nakazal, da je dosedanje – pravočasno ali predčasno – uspešno dokončanje vseh 

vmesnih ciljev projekta pozitiven kazalec kolektivnih zmogljivosti organizacije ITER in 

nacionalnih agencij, da še naprej uresničujejo posodobljeni integrirani urnik, ter 

poudaril, da znaki večje učinkovitosti odločanja, boljše razumevanje tveganj in 

doslednost pri spoštovanju zavez kažejo, da je mogoče ponovno verjeti v to, da bo 

projekt ITER ohranil svoj sedanji pozitivni zagon; 

5. pozdravlja stališče sveta ITER, da bi moralo odločno osredotočanje na osrednje 

elemente prek prve plazme učinkovito zmanjšati tveganja projekta ter da posodobljeni 

integrirani urnik predstavlja najboljšo tehnično uresničljivo pot naprej do prve plazme, 

ki bo zaznamovala dokončanje ključnih faz montaže in naročanja naprave tokamak in 

podpornih objektov; 

6. ugotavlja, da so vmesni cilji, ki jih je določil svet ITER na seji 18. in 19. novembra 

2015, zelo napredni ter da so bili že uresničeni štirje od šestih ciljev, določenih za 

Fuzijo za energijo (F4E) za leto 2016; 

7. ugotavlja, da je bilo rešeno vprašanje najema prostorov skupnega podjetja, saj je 

španska vlada ponudila dolgoročno pogodbo o najemu sedanjih prostorov in razširitev 

sedanjih pisarniških prostorov na dodatno nadstropje; v zvezi s tem opaža, da se je 

upravni odbor skupnega podjetja na svoji seji 29. in 30. junija 2016 seznanil s 

sklenitvijo dolgoročne najemne pogodbe za F4E med Kraljevino Španijo in lastnikom 

zgradbe ter podprl načrte prenove pisarniških prostorov skupnega podjetja; 

8. je seznanjen z delnim izvajanjem kadrovskih predpisov in spodbuja skupno podjetje, naj 

še naprej izvaja preostale predpise; z zadovoljstvom opaža, da so 1. januarja 2016 začeli 

veljati nova finančna uredba in nova izvedbena pravila skupnega podjetja; je seznanjen, 

da je skupno podjetje določilo delovno opredelitev fuzijske/nefuzijske uporabe, tako da 

bo lažje določiti področje izključne uporabe pravic intelektualne lastnine, ki bodo 

nastale v okviru pogodb. 

 


