
REZOLUCJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

z dnia 10 maja 2011 r. 

zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania 
budżetu Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju 

Energii Termojądrowej za rok budżetowy 2009 

PARLAMENT EUROPEJSKI, 

— uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na 
rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej za rok budżetowy 2009, 

— uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europej
skiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej 
za rok budżetowy zakończony dnia 31 grudnia 2009 r., wraz z odpowiedziami Wspólnego Przedsięw
zięcia ( 1 ), 

— uwzględniając zalecenie Rady z dnia 15 lutego 2011 r. (05894/2011 – C7-0051/2011), 

— uwzględniając art. 276 Traktatu WE oraz art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

— uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie 
rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich ( 2 ), 
w szczególności jego art. 185, 

— 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 korzyści ( 3 ), w szczególności jej art. 5, 

— uwzględniając regulamin finansowy Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji 
Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej przyjęty decyzją rady zarządzającej wspólnego przed
sięwzięcia z dnia 22 października 2007 r. (dalej zwany „regulaminem finansowym ITER”), 

— 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 Europejskich ( 4 ), w szczególności jego art. 94, 

— uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI do Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A7-0131/2011), 

A. mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że spra
wozdanie roczne za rok budżetowy 2009 jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są legalne 
i prawidłowe,
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( 1 ) Dz.U. C 342 z 16.12.2010, s. 22. 
( 2 ) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. 
( 3 ) Dz.U. L 90 z 30.3.2007, s. 58. 
( 4 ) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.



B. mając na uwadze, że Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju 
Energii Termojądrowej dopiero rozpoczyna działalność i że w 2009 r. nie w pełni wdrożyło system 
kontroli wewnętrznej oraz system informacji finansowej, 

C. mając na uwadze, że regulamin finansowy ITER opiera się na ramowym rozporządzeniu finansowym, 
które niedawno zmieniono w celu dostosowania go do zmian wprowadzonych w ogólnym rozporzą
dzeniu finansowym, 

D. mając na uwadze, że w dniu 9 października 2008 r. Trybunał Obrachunkowy wydał opinię nr 4/2008 
w sprawie regulaminu finansowego wspólnego przedsięwzięcia ITER, 

Wykonanie budżetu 

1. zauważa, że ostateczny budżet wspólnego przedsięwzięcia na rok 2009 wyniósł 173 600 000 EUR, 
a ogólna stopa wykorzystania środków na płatności wyniosła 65,3 %; 

2. uznaje, że wspólne przedsięwzięcie znajduje się wciąż na początkowym etapie funkcjonowania oraz że 
problem niepełnego wykorzystania środków dotyczy głównie opóźnień w realizacji programu energii 
syntezy jądrowej Euratom, co odnotował również Trybunał Obrachunkowy w 2008 r.; 

3. zauważa, że depozyty bankowe na kwotę 42 000 000 EUR wg stanu na koniec roku stanowią naru
szenie zasady równowagi budżetu; 

4. uważa, że istotne jest ustanowienie warunków włączenia do budżetu wspólnego przedsięwzięcia na 
kolejny rok budżetowy salda rachunku dochodów i wydatków, jeśli jest ono dodatnie, aby sprecyzować 
stosowanie tego odstępstwa od ogólnej zasady równowagi budżetu; 

Prezentacja sprawozdania 

5. wzywa wspólne przedsięwzięcie do harmonizacji jego sprawozdania zgodnie ze wskazówkami Komisji; 

6. zauważa, że – w odróżnieniu od innych wspólnych przedsięwzięć Unii – ITER jest finansowany 
w całości ze środków publicznych; 

Systemy kontroli wewnętrznej 

7. wzywa wspólne przedsięwzięcie do ukończenia wdrażania systemu kontroli wewnętrznej i systemu 
informacji finansowej; 

8. wzywa ponadto wspólne przedsięwzięcie do uwzględnienia w regulaminie finansowym konkretnego 
zapisu, zgodnie z którym Służba Audytu Wewnętrznego (SAW) ma uprawnienia audytora wewnętrz
nego wspólnego przedsięwzięcia, na podstawie przepisu zawartego w ramowym rozporządzeniu finan
sowym dotyczącym organów Wspólnoty; 

9. uznaje w szczególności, że zadaniem (SAW) jako audytora wewnętrznego powinno być doradzanie 
wspólnemu przedsięwzięciu w sprawach związanych z ryzykiem, poprzez wydawanie niezależnych 
opinii na temat jakości zarządzania i systemów kontrolnych oraz poprzez wydawanie zaleceń mających 
na celu poprawę warunków wykonywania operacji i wspieranie należytego zarządzania finansami; jest 
ponadto zdania, że istotne jest, by wspólne przedsięwzięcie przedstawiało organowi udzielającemu 
absolutorium sprawozdanie sporządzone przez dyrektora wspólnego przedsięwzięcia, podsumowujące 
liczbę i rodzaj kontroli wewnętrznych przeprowadzonych przez audytora wewnętrznego oraz zalecenia 
i działania podjęte odnośnie do tych zaleceń; 

10. jest zdania, że z uwagi na wielkość budżetu i złożoność zadań stojących przed wspólnym przedsięw
zięciem powinno ono rozważyć powołanie komisji ds. audytu, która podlegałaby bezpośrednio radzie 
zarządzającej;
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Regulamin finansowy 

11. wzywa wspólne przedsięwzięcie do zmiany regulaminu finansowego, tak aby uwzględnić w nim zale
cenia sformułowane przez Trybunał Obrachunkowy w opinii nr 4/2008 w sprawie tego regulaminu; 
uważa, że konieczne są dalsze udoskonalenia w odniesieniu do: 

— wyjątków od zasad budżetowych, 

— roli SAW, 

— powołania komisji ds. audytu, 

— opóźnienia w uiszczaniu składek członkowskich, 

— przepisów dotyczących przyznawania dotacji, 

— przepisów przejściowych, o których mowa w art. 133 regulaminu finansowego ITER.
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