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1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného evropského podniku pro ITER 
a rozvoj energie z jaderné syntézy na rozpočtový rok 2019
(2020/2182(DEC))

Evropský parlament,

– s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného evropského podniku pro ITER 
a rozvoj energie z jaderné syntézy za rozpočtový rok 2019,

– s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o společných podnicích EU za rozpočtový 
rok 2019 spolu s odpověďmi společných podniků1,

– s ohledem na prohlášení o věrohodnosti2 účetnictví a o legalitě a správnosti 
uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2019 podle 
článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na doporučení Rady ze dne 1. března 2021 o udělení absolutoria společnému 
podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2019 (05795/2021 – C9-0029/2021),

– s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou 
energii,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 
18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, 
mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 
1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 
a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/20123, a zejména 
na článek 70 tohoto nařízení,

– s ohledem na rozhodnutí Rady 2007/198/Euratom ze dne 27. března 2007 o založení 
společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy a 
o poskytnutí výhod tomuto podniku4, zejména na článek 5 tohoto rozhodnutí,

– s ohledem na články 32 a 47 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 
1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené 
v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/20125, 

– s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/715 ze dne 18. 
prosince 2018 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty zřízené podle SFEU 

1 Úř. věst. C 380, 11.11.2020, s. 6.
2 Úř. věst. C 380, 11.11.2020, s. 6.
3 Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
4 Úř. věst. L 90, 30.3.2007, s. 58.
5 Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
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a Smlouvy o Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) 2018/10466,

– s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0110/2021),

1. uděluje absolutorium řediteli společného evropského podniku pro ITER a rozvoj 
energie z jaderné syntézy za plnění rozpočtu společného podniku na rozpočtový rok 
2019;

2. předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou 
součástí, řediteli společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné 
syntézy, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním 
věstníku Evropské unie (řada L).

6 Úř. věst. L 122 10.5.2019, s. 1.
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2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné 
syntézy za rozpočtový rok 2019
(2020/2182(DEC))

Evropský parlament,

– s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného evropského podniku pro ITER 
a rozvoj energie z jaderné syntézy za rozpočtový rok 2019,

– s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o společných podnicích EU za rozpočtový 
rok 2019 spolu s odpověďmi společných podniků1,

– s ohledem na prohlášení o věrohodnosti2 účetnictví a o legalitě a správnosti 
uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2019 podle 
článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na doporučení Rady ze dne 1. března 2021 o udělení absolutoria společnému 
podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2019 (05795/2021 – C9-0029/2021),

– s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou 
energii,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 
18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, 
mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 
1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 
a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/20123, a zejména 
na článek 70 tohoto nařízení,

– s ohledem na rozhodnutí Rady 2007/198/Euratom ze dne 27. března 2007 o založení 
společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy a 
o poskytnutí výhod tomuto podniku4, zejména na článek 5 tohoto rozhodnutí,

– s ohledem na články 32 a 47 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 
1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené 
v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/20125,

– s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/715 ze dne 18. 
prosince 2018 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty zřízené podle SFEU 
a Smlouvy o Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady 

1 Úř. věst. C 380, 11.11.2020, s. 6.
2 Úř. věst. C 380, 11.11.2020, s. 6.
3 Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
4 Úř. věst. L 90, 30.3.2007, s. 58.
5 Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
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(EU, Euratom) 2018/10466,

– s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0110/2021),

1. schvaluje uzavření účtů společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie 
z jaderné syntézy za rozpočtový rok 2019;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli společného evropského 
podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru 
a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

6 Úř. věst. L 122 10.5.2019, s. 1.
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3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria 
za plnění rozpočtu společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné 
syntézy na rozpočtový rok 2019
(2020/2182(DEC))

Evropský parlament,

– s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného 
evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy na rozpočtový rok 
2019,

– s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0110/2021),

A. vzhledem k tomu, že společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné 
syntézy (dále jen „společný podnik“) byl zřízen v březnu 2007 na období 35 let 
rozhodnutím 2007/198/Euratom1;

B. vzhledem k tomu, že členy společného podniku jsou Euratom, zastoupený Komisí, 
členské státy Euratomu a třetí země, které s Euratomem uzavřely dohody o spolupráci 
v oblasti kontrolované jaderné syntézy;

C. vzhledem k tomu, že cílem společného podniku je poskytovat příspěvek Unie 
k mezinárodnímu projektu ITER v oblasti energie z jaderné syntézy, provádět dohodu 
o širším přístupu mezi Euratomem a Japonskem a připravit výstavbu demonstračního 
reaktoru pro jadernou syntézu;

D. vzhledem k tomu, že společný podnik začal samostatně fungovat v březnu 2008;

Obecné souvislosti

1. konstatuje, že zpráva Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného 
podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy za rok 2019 (dále jen „zpráva 
Účetního dvora“) dospěla k závěru, že účetní závěrka zobrazuje věrně ve všech 
významných ohledech finanční situaci společného podniku pro ITER a rozvoj energie 
z jaderné syntézy k 31. prosinci 2019, výsledky jeho činností, jeho peněžní toky 
a změny čistých aktiv za daný rok v souladu s jeho finančním nařízením a s účetními 
pravidly, která přijal účetní Komise; dále konstatuje, že uskutečněné operace v účetní 
závěrce za rozpočtový rok 2019 jsou ve všech významných ohledech legální a správné;

2. bere na vědomí, že zpráva Účetního dvora obsahuje „zdůraznění skutečnosti“, jež 
upozorňuje na nový základní rozvrh projektu ITER, který schválila Rada ITER 
v listopadu 2016; konstatuje, že dosažení „první plazmy“ a zahájení provozní fáze se 
odhaduje na rok 2025 a dokončení konstrukční fáze na rok 2035, zatímco základní 
rozvrh z roku 2010 odhadoval, že konstrukční fáze bude dokončena v roce 2020, 

1 Úř. věst. L 90, 30.3.2007, s. 58.
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přičemž podle nového základního rozvrhu je to k nejbližšímu možnému technicky 
dosažitelnému datu; na základě zprávy o pokroku společného podniku předložené Radě 
a Parlamentu konstatuje, že pokrok projektu ITER dosažený ve fázi první plazmy činí 
67,3 % a v konstrukční fázi projektu ITER činí 53,3 %;

3. se znepokojením bere na vědomí, že společný podnik přepočítal svůj příspěvek na 
konstrukční fázi projektu na 12 000 000 000 EUR, což představuje nárůst oproti částce 
6 600 000 000 EUR schválené Radou v roce 2010 (v hodnotách roku 2008); konstatuje, 
že tato částka nezahrnuje rezervy na nepředvídané události, i když Komise uvedla, že by 
bylo vhodné mít rezervu pro nepředvídatelné události až na 24 měsíců, pokud jde 
o harmonogram, a v řádu 10–20 %, pokud jde o rozpočet; vyzývá společný podnik, aby 
informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o dalším vývoji situace v této oblasti;

4. konstatuje, že v dubnu 2018 Komise na základě pověření Rady schválila jménem 
Euratomu nový základní rozvrh projektu ITER a znovu potvrdila závazek zpřístupnit 
zdroje v mezích příštího víceletého finančního rámce; konstatuje, že v současné době 
platí až do roku 2035 stávající základní rozvrh projektu, který se bude v listopadu 2021 
aktualizovat;

5. bere na vědomí, že organizace ITER ještě neobdržela finanční příspěvek od některých 
členů; konstatuje, že za rok 2018 měla organizace ITER získat příspěvky ve výši 
119 363 000 EUR a za rok 2019 ve výši 166 240 000 EUR; vyzývá společný podnik, 
aby informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o dalším vývoji situace 
a konkrétním plánu činnosti v této oblasti;

6. konstatuje, že dne 29. prosince 2020 podepsalo Spojené království dohodu s Euratomem 
o spolupráci v oblasti jaderné energie, podle níž se bude tato země podílet na činnosti 
společného podniku jako jeho člen, na základě rozhodnutí Rady o F4E a statutu 
společného podniku; bere na vědomí, že se Spojené království stane přidruženým 
členem Euratomu a bude i nadále přispívat ke společnému podniku a k projektu ITER;

7. bere na vědomí, že vedle konstrukční fáze bude muset společný podnik v rámci dohody 
o projektu ITER2 přispívat po roce 2035 i na provozní fázi projektu ITER a na jeho 
následnou deaktivační fázi a fázi vyřazování z provozu; bere na vědomí, že příspěvek na 
deaktivační fázi se odhaduje na 95 540 000 EUR a příspěvek na fázi vyřazování 
z provozu na 180 200 000 EUR (v hodnotách roku 2001);

8. se znepokojením konstatuje, že při provádění projektu ITER stále existuje riziko dalšího 
zvyšování nákladů a zpoždění; konstatuje, že do března/dubna 2020 byl společný 
podnik schopen i přes určitá zpoždění zachovat jednotlivé termíny dodání součástí 
v souladu s harmonogramem pro první plazmu, jenž počítá s koncem roku 2025, avšak 
pandemie COVID-19 přinesla další rizika, která se v současné době analyzují, takže 
není jasné, zda lze harmonogram pro první plazmu zachovat; vyzývá společný podnik, 
aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o výsledku aktualizace základního 
rozvrhu, která má být provedena v listopadu 2021;

Rozpočtové a finanční řízení 

9. konstatuje, že konečný dostupný rozpočet na rok 2019 činil 729 708 445 EUR 

2 Úř. věst. L 358, 16.12.2006, s. 62.
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u prostředků na závazky a 761 187 699 EUR u prostředků na platby; konstatuje, že míra 
čerpání činila u prostředků na závazky 99,8 % a u prostředků na platby 97,1 % (oproti 
98,4 % a 96,1 % v roce 2018);

10. konstatuje, že ze zprávy Účetního dvora vyplývá, že v roce 2019 se rozpočet kapitoly 
3.4 – Ostatní provozní výdaje – zvýšil ve srovnání s rokem 2018 o 85 % na 7 372 404 
EUR a že se tento rozpočtový okruh používá pro rozličné kategorie výdajů; konstatuje, 
že ze zprávy Účetního dvora vyplývá, že má-li být zajištěno dodržování rozpočtových 
zásad transparentnosti a specifikace, měla by být pro každou kategorii výdajů vytvořena 
zvláštní rozpočtová kapitola; vyzývá společný podnik, aby přehodnotil své rozpočtové 
položky a způsob vypracovávání zpráv o rozpočtu a aby informoval orgán příslušný 
k udělení absolutoria o dalším vývoji situace v této oblasti;

11. konstatuje, že z prostředků na závazky ve výši 729 708 445 EUR bylo téměř 100 % 
čerpáno prostřednictvím přímých individuálních závazků (v roce 2018 to bylo 98,4 %), 
což představuje nárůst ve výši 1,6 %;

12. konstatuje, že v roce 2019 činil zůstatek plnění rozpočtu 824 174 EUR (v roce 2018 to 
bylo 1 316 734 EUR); 

13. se značným znepokojením konstatuje, že ze zprávy Účetního dvora vyplývá, že v roce 
2019 byly u jednoho zadávacího řízení na zakázku vysoké hodnoty původně zveřejněné 
rozvrhy a lhůty nerealistické, neboť plně nezohledňovaly složitost celého procesu 
(konkrétně návštěvy na místě) či zakázky; na základě odpovědi společného podniku 
konstatuje, že plánovaný harmonogram zadávání veřejných zakázek byl skutečně 
náročný, ale v souladu s regulačními požadavky, a že společný podnik učinil veškeré 
možné kroky k zajištění spravedlivé a transparentní soutěže; dále konstatuje, že Účetní 
dvůr ve své zprávě zjistil, že pokud jde o proces hodnocení, mohla v jednom případě 
správní zátěž spojená s prokazováním ekvivalence konkrétní certifikace, vyžadované 
v souladu s výběrovými kritérii, potenciální uchazeče s ekvivalentní certifikací od 
podání nabídky odradit; bere na vědomí odpověď společného podniku, že požadavek na 
certifikaci vycházel z jaderného regulačního rámce pro zařízení ITER podle 
francouzského práva, že společný podnik zmírnil dopad na hospodářskou soutěž tím, že 
umožnil používání ekvivalentních certifikací, a že nemohl potenciálně ekvivalentní 
certifikáty předběžně vyhodnotit; vyzývá společný podnik, aby svá zadávací řízení 
plánoval a zahajoval důkladně a realisticky, aby nedošlo k případnému přečerpání účtu 
nebo ke zpoždění ani ke ztrátě finančních prostředků; vyzývá společný podnik, aby 
v zájmu zdokonalení postupu plánování zadávacích řízení od počátku zveřejňoval 
realistický časový harmonogram a aby zlepšil svůj postup hodnocení a vyjednávání tím, 
že v zadávací dokumentaci jasně vymezí rozsah vyjednávání;

14. upozorňuje, že společný podnik provedl nápravná opatření k posílení finančního 
a kontrolního systému s cílem zlepšit transparentnost a že nový systém posoudil v rámci 
svého auditu v roce 2019 Účetní dvůr, jenž potvrdil, že nový nástroj IT nyní poskytuje 
jistotu při řízení mise a náklady na služební cesty zařazuje do odlišné rozpočtové 
kapitoly; dále bere na vědomí odpověď společného podniku, že v kapitole 3.4 – Ostatní 
provozní výdaje – zřídí zvláštní rozpočtovou položku, jež bude obsahovat náklady na 
interně zajištěné externí zdroje, ale ne jiné provozní výdaje správní povahy, a to proto, 
že ve srovnání s celkovým rozsahem provozních výdajů představují tyto výdaje velmi 
nízkou částku;
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Výkonnost

15. bere na vědomí, že podle ročního posouzení dospěl panel hodnotitelů k závěru, že 
úroveň kultury jaderné bezpečnosti v rámci společného podniku není uspokojivá; 
s potěšením konstatuje, že v roce 2019 vydal společný podnik v reakci na auditní zprávu 
nového útvaru interního auditu o řízení jaderné bezpečnosti nový akční plán a že se nyní 
má za to, že byl audit smluv týkajících se neutrálního paprsku plně proveden;

16. bere na vědomí, že podle zprávy Účetního dvora jmenovala v roce 2019 správní rada 
společného podniku skupinu ad hoc, která má přezkoumat systém podávání zpráv 
společného podniku, a že tato skupina navrhla, aby byl zaveden nový systém řízení 
získané hodnoty, což správní rada v dubnu 2019 schválila; se znepokojením však 
konstatuje, že navrhovaný systém řízení získané hodnoty nezohledňuje všechna 
doporučení nezávislých odborníků a neposkytuje jasné informace o tom, jakého 
technického pokroku bylo s dosud vzniklými náklady dosaženo, pokud jde o celkové 
realizační závazky společného podniku týkající se projektu ITER; na základě zprávy 
Účetního dvora konstatuje, že vzhledem k významu nového systému řízení získané 
hodnoty pro sledování výkonnosti je zásadně důležité, aby společný podnik během 
prováděcí fáze monitoroval jeho účinnost a aby byla informována správní rada, 
vyvstanou-li závažné problémy; zdůrazňuje, že systém řízení získané hodnoty odpovídá 
požadavkům správní rady společného podniku, která je složena z členských států a která 
pověřila zvláštní pracovní skupinu vytvořením koncepce tohoto systému v souladu se 
zvláštnostmi společného podniku; bere na vědomí odpověď společného podniku, že 
řízení získané hodnoty se nyní nachází v ustáleném stavu a je výsledkem rozsáhlé 
interakce s odbornou skupinou ad hoc pro víceleté plánování; bere na vědomí, že tato 
skupina vzhledem ke zvláštnostem společného podniku a k úsilí nezbytnému 
k provádění opatření nedoporučuje učebnicová opatření řízení získané hodnoty a že 
namísto toho by opatření řízení získané hodnoty měla být využívána ke sledování 
výkonnosti společného podniku; dále konstatuje, že společný podnik se domnívá, že 
v tomto ohledu nejsou vzhledem k plnému souladu s rozhodnutími odborné skupiny ad 
hoc pro víceleté plánování nutná žádná další opatření; vítá skutečnost, že společný 
podnik přijetím projektové brožury přijal důslednější systém podávání zpráv 
o výkonnosti projektů; vyzývá společný podnik, aby rozšířil systém řízení získané 
hodnoty o kritéria používaná při analýze doporučení nezávislých odborníků a zaručil 
přístup veřejnosti k projektové brožuře;

17. konstatuje, že společný podnik používá v různých projektech a programových oblastech 
klíčové ukazatele výkonnosti a technické i netechnické ukazatele a že zajišťuje 
zachování základního rozvrhu prostřednictvím procesů kontroly změn společně 
s organizací ITER; konstatuje, že měřitelného zvýšení efektivity bylo dosaženo díky 
zlepšovacím projektům zaměřeným na dobu potřebnou k náboru pracovníků, dobu 
potřebnou na uskutečnění zakázky a na podpis a uhrazení smluv; konstatuje, že 
společný podnik dokončil čtyři zlepšovací projekty týkající se odhadů při dokončování, 
nástroje pro odchylky od smluv, řízení dokumentace a omezování zpoždění 
v harmonogramu; vybízí společný podnik, aby přijal další kroky ke kalibraci klíčových 
ukazatelů výkonnosti, aby nejlépe měřily dosažení celkového výsledku i cílů 
jednotlivých projektů;

18. konstatuje, že správní orgány důkladně sledovaly průběh a výkonnost projektů 
týkajících se budov a vakuové nádoby, že udržely projekt týkající se budov v rámci 
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stanoveného rozpočtu a v souvislosti s projektem vakuové nádoby přijaly plán zrychlení 
výkonnosti; dále bere na vědomí novou smluvní strategii pro cívky poloidálního pole 
s cílem zlepšit výkonnost projektu a zmírnit rizika;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

19. konstatuje, že správní rada přijala koncem roku 2019 aktualizovanou strategii 
společného podniku proti podvodům spolu s akčním plánem; dále konstatuje, že byl 
zaveden nový politický rámec řízení obchodních procesů s úplným zmapováním 
procesů a sestavením úplného portfolia pracovních postupů; vyzývá společný podnik, 
aby dále posílil svůj etický rámec tím, že přepracuje a zdokonalí svá opatření proti 
obtěžování, podvodům a střetům zájmů i opatření na ochranu oznamovatelů;

20. konstatuje, že Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) a úředník pro etické 
otázky koordinovali a vypracovali strategii společného podniku pro boj proti podvodům 
včetně nového akčního plánu na období 2020–2023, jehož cílem je prosazovat řešení 
střetů zájmů, zejména pokud jde o výběr zaměstnanců a fázi realizace smluv a plateb, 
a že na konci roku 2019 přijala tuto strategii správní rada; konstatuje, že pokud jde 
o prohlášení o zájmech, byla na základě komplexního posouzení rizik, které provedl 
pracovník pro řízení rizik spolu s úředníkem pro etické otázky, vypracována na období 
2020–2023 nová opatření;

21. konstatuje, že společný podnik zveřejnil v souladu s přijatými opatřeními proti 
podvodům životopisy členů správní rady a jejich prohlášení o zájmech; vítá, že byla 
zveřejněna prohlášení o zájmech členů správní rady společného podniku; poukazuje na 
to, že některá z prohlášení je možné upravovat online, a to včetně jména; vyzývá 
k aktualizaci prohlášení, která by uvedený problém napravila;

Zaměstnanci a jejich nábor

22. konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora patřilo mezi prioritní oblasti určené 
v posouzení, které v roce 2019 vypracoval panel externích odborníků, řízení lidských 
zdrojů a že uvedený panel zjistil několik problémů a rizik na úrovni vyššího vedení a 
v oblasti podnikové kultury; na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že by tato 
situace, pokud by nebyla vyřešena, mohla negativně ovlivňovat výkonnost zaměstnanců 
společného podniku; konstatuje, že společný podnik ve své odpovědi uvádí, že vedení 
přijímá opatření a zavádí komplexní program rozvoje vedení, jenž vedle dalších 
opatření doporučených hodnotiteli zahrnuje koučování a 360° zpětnou vazbu; naléhavě 
společný podnik vyzývá, aby toto doporučení náležitě přijal a řídil se jím a aby 
nedocházelo ke snižování výkonnosti společného podniku a zhoršování podmínek jeho 
zaměstnanců;

23. bere na vědomí, že podle zprávy Účetního dvora společný podnik v důsledku omezení 
plánu pracovních míst, pokud jde o statutární zaměstnance, stále více využívá smluvní 
nebo interně zajištěné zdroje, a to i u pozic, které se považují pro kompetence 
a povinnosti společného podniku za klíčové (jak je oddělení jaderné bezpečnosti), a že 
tyto zdroje dosáhly v roce 2019 již přibližně 62 % statutárních zaměstnanců; na základě 
zprávy Účetního dvora konstatuje, že řízení lidských zdrojů společného podniku nemá 
aktuální informace o objemu těchto zdrojů, neboť toto řízení je decentralizováno na 
úrovni oddělení nebo ředitelství, a že tato situace představuje značná rizika, pokud jde 
o zachování klíčových kompetencí, nejasnou odpovědnost, případné soudní spory 
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a nižší efektivitu zaměstnanců; dále konstatuje, že náklady na interně zajištěné 
pracovníky se navíc účtují do kapitoly 3.4 – Ostatní provozní výdaje – spolu s různými 
dalšími provozními náklady, což je v rozporu s rozpočtovou zásadou specifikace 
a transparentnosti; bere na vědomí odpověď společného podniku, že počínaje rozpočtem 
na rok 2021 bude kapitola 3.4 rozdělena a bude v ní zřízena zvláštní rozpočtová položka 
zahrnující náklady na interně zajištěné externí zdroje; vyzývá společný podnik, aby 
svou politiku v oblasti lidských zdrojů a náborové postupy a odhady týkající se počtu 
zaměstnanců a rozpočtu přepracoval a náležitě je upravil; vyzývá společný podnik, aby 
Komisi a Evropský úřad pro výběr personálu okamžitě informoval o zjištěných 
potenciálních problémech, aby bylo možné situaci napravit a zabránit nedostatku 
zaměstnanců a hromadění nevykonané práce; zdůrazňuje, že je nutné, aby společný 
podnik posoudil potenciální bezpečnostní riziko a riziko spojené se ztrátou dobré 
pověsti, které může vzniknout v důsledku nadměrného externího zajišťování činnosti 
a nadměrného využívání externích firem;

24. bere na vědomí odpověď společného podniku, že rozpočtové stropy pro statutární 
zaměstnance stanovené v plánu pracovních míst jsou výrazně nižší, než odpovídá 
potřebám projektu ITER, a že společný podnik problémy zmíněné Účetním dvorem řeší 
a že záruky poskytují dílčí opatření plánovaná v rámci programu řízení rizik, jenž byl 
zahájen v dubnu 2020; dále konstatuje, že analýza nákladů a přínosů a referenční 
srovnávání, jež si správní a řídící výbor vyžádal na listopad 2020, rovněž umožní 
diskusi o tom, nakolik společný podnik spoléhá na externí zdroje a statutární 
požadavky; dále konstatuje, že společný podnik přijal opatření ke zlepšení postupů pro 
výběr zaměstnanců tím, že zlepšil dodržování a kvalitu náboru zaměstnanců a snížil 
administrativní zátěž a lhůty, a že tato opatření byla konsolidována v revidovaných 
stálých operačních postupech pro interní a externí výběr, které byly přijaty v lednu 
2020;

25. konstatuje, že společný podnik v roce 2019 zavedl a přijal vlastní systém řízení 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který vychází ze směrnice Rady 89/391/EHS3;

Vnitřní kontrola

26. s potěšením konstatuje, že správní rada společného podniku přijala v roce 2019 
aktualizaci strategie vnitřní kontroly, jejímž cílem je poskytnout řediteli společného 
podniku a externím zúčastněným stranám přiměřenou jistotu, pokud jde o stav vnitřní 
kontroly společného podniku, a že je tato aktualizovaná strategie strukturována podle tří 
hlavních obranných linií Institutu interních auditorů a kombinuje systém kvality celého 
projektu ITER a rámec vnitřní kontroly Komise; konstatuje, že společný podnik má 
systém řízení rizik na podnikové a projektové úrovni, jenž vychází z integrovaného 
systému řízení a norem řízení a vnitřní kontroly; konstatuje, že se při celkovém 
posouzení integrovaného systému řízení dospělo k závěru, že systém je celkově účinný, 
byť je třeba provést určitá zlepšení; konstatuje, že zlepšení rámce interní kontroly závisí 
na jasnosti hlavních ukazatelů výkonnosti, které se používají ke sledování účinnosti 
zavedené kontrolní činnosti; konstatuje, že většina společných podniků přijala nový 
rámec interní kontroly, který vypracovala Komise;

27. konstatuje, že během roku 2019 uzavřel společný podnik dva audity ex post týkající se 

3 Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany 
zdraví zaměstnanců při práci (Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1).
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grantů a že další dva stále probíhají; konstatuje, že granty představují minimální část 
provozního rozpočtu a že v roce 2019 představovaly závazky společného podniku 
týkající se grantů pouze 0,13 % celkových operačních prostředků na závazky; vyzývá 
společný podnik, aby zorganizoval audity ex post zaměřené na využívání 
významnějších rozpočtových prostředků;

28. bere na vědomí odpověď společného podniku, že považuje za důležitou účinnou 
komunikaci a že má jasně vymezenu politiku vnější komunikace, která stanoví klíčové 
priority, cíle a očekávané výsledky;

Operační zakázky a granty

29. konstatuje, že během roku 2019 bylo zahájeno 43 operačních zadávacích řízení, bylo 
uděleno 74 smluv na operační zakázky a 75 jich bylo podepsáno.
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