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Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji 

Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej  

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 października 2016 r. w sprawie 

absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz 

Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej na rok budżetowy 2014 

(2015/2196(DEC)) 

 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Wspólnego 

Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej za 

rok budżetowy 2014, 

– uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego 

sprawozdania finansowego Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji 

Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej za rok budżetowy 2014 wraz z 

odpowiedzią Wspólnego Przedsięwzięcia1, 

– uwzględniając poświadczenie wiarygodności2 rachunków, jak również legalności i 

prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał 

Obrachunkowy za rok budżetowy 2014 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej, 

– uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia Wspólnemu 

Przedsięwzięciu absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2014 (05587/2016 

– C8-0052/2016), 

– uwzględniając swoją decyzję z dnia 28 kwietnia 2016 r.3 odraczającą udzielenie 

absolutorium za rok budżetowy 2014, jak również odpowiedzi dyrektora Europejskiego 

Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii 

Termojądrowej, 

– uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

                                                 
1  Dz.U. C 422 z 17.12.2015, s. 33. 
2  Dz.U. C 422 z 17.12.2015, s. 34. 
3  Dz.U. L 246 z 14.9.2016, s. 438. 



 

 

– uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii 

Atomowej, 

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 

966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających 

zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, 

Euratom) nr 1605/20021, w szczególności jego art. 208, 

– uwzględniając decyzję Rady 2007/198/Euratom z dnia 27 marca 2007 r. powołującą 

Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju 

Energii Termojądrowej oraz przyznającą mu określone korzyści2, w  szczególności jej art. 

5 ust. 3, 

– uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 

2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów 

określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie 

rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot 

Europejskich3, 

– uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 

2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o 

których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 

nr 966/20124, 

– uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu, 

– uwzględniając drugie sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0275/2016), 

1. udziela dyrektorowi Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji 

Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej absolutorium z wykonania budżetu 

Wspólnego Przedsięwzięcia na rok budżetowy 2014; 

2. przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z 

rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi Europejskiego Wspólnego 

Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej, 

Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L). 

                                                 
1 Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1. 
2 Dz.U. L 90 z 30.3.2007, s. 58. 
3 Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72. 
4 Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42. 



 

 

2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 października 2016 r. w sprawie 

zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na 

rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej za rok budżetowy 

2014 (2015/2196(DEC)) 

 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Wspólnego 

Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej za 

rok budżetowy 2014, 

– uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego 

sprawozdania finansowego Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji 

Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej za rok budżetowy 2014 wraz z 

odpowiedzią Wspólnego Przedsięwzięcia1, 

– uwzględniając poświadczenie wiarygodności2 rachunków, jak również legalności i 

prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał 

Obrachunkowy za rok budżetowy 2014 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej, 

– uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia Wspólnemu 

Przedsięwzięciu absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2014 (05587/2016 

– C8-0052/2016), 

– uwzględniając swoją decyzję z dnia 28 kwietnia 2016 r.3 odraczającą udzielenie 

absolutorium za rok budżetowy 2014, jak również odpowiedzi dyrektora Europejskiego 

Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii 

Termojądrowej, 

– uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii 

Atomowej, 

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 

966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających 

zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, 

Euratom) nr 1605/20024, w szczególności jego art. 208, 

– uwzględniając decyzję Rady 2007/198/Euratom z dnia 27 marca 2007 r. powołującą 

Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju 

Energii Termojądrowej oraz przyznającą mu określone korzyści5, w  szczególności jej art. 

                                                 
1  Dz.U. C 422 z 17.12.2015, s. 33. 
2  Dz.U. C 422 z 17.12.2015, s. 34. 
3  Dz.U. L 246 z 14.9.2016, s. 438. 
4  Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1. 
5  Dz.U. L 90 z 30.3.2007, s. 58. 

 



 

 

5 ust. 3, 

– uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 

2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów 

określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie 

rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot 

Europejskich1, 

– uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 

2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o 

których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 

nr 966/20122, 

– uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu, 

– uwzględniając drugie sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0275/2016), 

1. zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego 

Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej za 

rok budżetowy 2014; 

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi 

Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju 

Energii Termojądrowej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do 

zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L). 

                                                 
1  Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72. 
2  Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42. 



 

 

3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego  z dnia 27 października 2016 r. zawierająca 

uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania 

budżetu Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i 

Rozwoju Energii Termojądrowej na rok budżetowy 2014 (2015/2196(DEC)) 

 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego 

Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii 

Termojądrowej na rok budżetowy 2014, 

– uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu, 

– uwzględniając drugie sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0275/2016), 

A. mając na uwadze, że Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu 

ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (zwane dalej „Wspólnym Przedsięwzięciem”) 

zostało ustanowione w marcu 2007 r. na okres 35 lat; 

B. mając na uwadze, że członkami Wspólnego Przedsięwzięcia są Euratom reprezentowany 

przez Komisję, państwa członkowskie Euratomu oraz kraje trzecie, które zawarły z 

Euratomem umowy o współpracy w dziedzinie kontrolowanej syntezy jądrowej; 

C. mając na uwadze, że Wspólne Przedsięwzięcie rozpoczęło autonomiczną działalność w 

marcu 2008 r.; 

1. zauważa, że Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) – w sprawozdaniu 

dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia za rok 

budżetowy 2014 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) – uznał, iż roczne 

sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia przedstawia rzetelnie we wszystkich 

istotnych aspektach jego sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2014 r. oraz wyniki 

transakcji i przepływy pieniężne za kończący się tego dnia rok, zgodnie z przepisami jego 

regulaminu finansowego; 

2. zauważa, że gotowy do wykonania ostateczny budżet na rok budżetowy 2014 

przewidywał kwotę środków na zobowiązania w wysokości 1 168 800 000 EUR oraz 

kwotę środków na płatności w wysokości 567 600 000 EUR; wskaźniki wykorzystania 

środków na zobowiązania i środków na płatności wyniosły odpowiednio 100 % i 88,5 %; 

zauważa jednak, że w odniesieniu do pierwotnego budżetu na rok 2014 poziom 

wykorzystania środków na płatności wyniósł 73 %; 

3. potwierdza, że w związku z wyzwaniami dotyczącymi realizacji projektu ITER nowy 

dyrektor generalny organizacji ITER przedłożył Radzie ITER plan działania obejmujący 

konkretne kroki zmierzające do usunięcia głównych przeszkód wstrzymujących obecnie 

realizację projektu ITER; ponadto zauważa, że jeżeli chodzi o Wspólne Przedsięwzięcie, 

jego nowy p.o. dyrektor przygotował plan działania dla Wspólnego Przedsięwzięcia, który 

jest w znacznej mierze zgodny z planem działania organizacji ITER; przyjmuje do 

wiadomości, że w marcu 2015 r. p.o. dyrektor Wspólnego Przedsięwzięcia przedstawił 

plan działania radzie zarządzającej Wspólnego Przedsięwzięcia, która wyraziła pełne 

poparcie, oraz że plan działania Wspólnego Przedsięwzięcia stanowi uzupełnienie planu 



 

 

działania organizacji ITER pod wieloma względami i zawiera szereg usprawnień w 

działaniu Wspólnego Przedsięwzięcia; zauważa, że w czasie gdy prowadzona była 

kontrola, wciąż trwało ustalanie praktycznych aspektów realizacji obu planów działania; 

zauważa ponadto, że od marca 2015 r. te plany działania są wdrażane i ściśle 

monitorowane przez organizację ITER i Wspólne Przedsięwzięcie oraz że oczekuje się, iż 

przyniosą one poprawę; wzywa do przedstawienia we właściwym czasie sprawozdania z 

wdrażania planów działania; 

4. z zadowoleniem przyjmuje konkluzje z posiedzenia Rady ITER z dni 15 i 16 czerwca 

2016 r., w których potwierdzono, że projekt ITER zmierza teraz we właściwym kierunku 

umożliwiającym przygotowanie starannej, realistycznej i szczegółowej propozycji w 

sprawie harmonogramu i powiązanych kosztów aż do pierwszej plazmy, zatwierdzono 

uaktualniony zintegrowany harmonogram projektu ITER, wyznaczający datę pierwszej 

plazmy na grudzień 2025 r., wskazano, że udane ukończenie wszystkich głównych etapów 

projektu na czas lub wcześniej to pozytywny wyznacznik wspólnej zdolności organizacji 

ITER i agencji krajowych do dalszej realizacji uaktualnionego zintegrowanego 

harmonogramu, a także podkreślono, że udowodniona większa skuteczność 

podejmowania decyzji, lepsze zrozumienie zagrożeń oraz dyscyplina w wypełnianiu 

zobowiązań stanowią nową podstawę do tego, by wierzyć, że projekt ITER zachowa swój 

obecny pozytywny rozmach; 

5. z zadowoleniem przyjmuje stanowisko Rady ITER, zgodnie z którym wyraźne skupienie 

się na podstawowych elementach za pośrednictwem pierwszej plazmy powinno 

skutecznie ograniczyć zagrożenia związane z projektem ITER, a uaktualniony 

zintegrowany harmonogram stanowi najlepszą technicznie osiągalną drogę ku pierwszej 

plazmie, oznaczającą zakończenie kluczowych etapów montażu i uruchomienia 

Tokamaka i struktur wsparcia; 

6. zauważa, że kluczowe etapy wyznaczone przez Radę ITER na posiedzeniu w dniach 18 i 

19 listopada 2015 r. są na zaawansowanym poziomie realizacji, a cztery z sześciu etapów 

wyznaczonych dla Fusion for Energy (F4E) na 2016 r. już zostały ukończone; 

7. odnotowuje, że problem najmu pomieszczeń dla Wspólnego Przedsięwzięcia został 

rozwiązany, jako że rząd Hiszpanii zaoferował długoterminową umowę najmu obecnie 

zajmowanych pomieszczeń i powiększenie obecnej przestrzeni biurowej o jedno 

dodatkowe piętro; zauważa w związku z tym, że na posiedzeniu w dniach 29 i 30 czerwca 

2016 r. rada zarządzająca Wspólnego Przedsięwzięcia odnotowała zawarcie między 

Królestwem Hiszpanii a właścicielem budynku długoterminowej umowy najmu 

dotyczącej biur F4E, a także zatwierdziła plany dotyczące renowacji przestrzeni biurowej 

przyznanej Wspólnemu Przedsięwzięciu; 

8. odnotowuje częściowe wdrożenie regulaminu pracowniczego i zachęca Wspólne 

Przedsięwzięcie do dalszego wdrażania pozostałych przepisów; z zadowoleniem 

odnotowuje fakt, że dnia 1 stycznia 2016 r. w życie weszły nowe rozporządzenie 

finansowe i nowe przepisy wykonawcze Wspólnego Przedsięwzięcia; przyjmuje do 

wiadomości, że Wspólne Przedsięwzięcie opracowało roboczą definicję zastosowania 

związanego/niezwiązanego z syntezą termojądrową, co ułatwia określenie zakresu 

wyłącznego stosowania praw własności intelektualnej wynikających z umów. 

 

 


