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SISSEJUHATUS 

1. Brüsselis asuv Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõte 

(edaspidi „FCH ühisettevõte”) asutati mais 20081

2. FCH ühisettevõtte ülesanneteks on muu hulgas toetada liikmesriikides ja 

seitsmenda raamprogrammiga

 ajavahemikuks kuni 

31. detsember 2017. 

2 assotsieerunud riikides teadusuuringuid, 

tehnoloogiaarendust ja tutvustamistegevust koostöös tööstuse ja 

teadusasutustega ning keskenduda turukõlblike rakenduste väljatöötamisele, 

soodustades seeläbi täiendavaid tööstuslikke jõupingutusi kütuseelemendi- ja 

vesinikutehnoloogiate kiireks kasutuselevõtuks3

3. FCH ühisettevõtte asutajaliikmed on Euroopa Liit, keda esindab komisjon, ja 

Euroopa kütuseelementide ja vesiniku ühise tehnoloogiaalgatuse 

tööstusrühmitus. Teadusrühmitus N.ERGHY sai ühisettevõtte liikmeks 

2008. aasta juulis. 

. 

4. ELi maksimaalne toetus FCH ühisettevõtte jooksvateks kuludeks ja 

teadustegevuseks on 470 miljonit eurot. See makstakse seitsmenda 

raamprogrammi eelarvest ning kogutoetus jooksvate kulude katteks ei tohi 

ületada 20 miljonit eurot. Tööstus- ja teadusuuringute rühmitused peaksid 

katma 50% jooksvatest kuludest ning osalema tegevuses osalevate juriidiliste 

                                            
1 Nõukogu 30. mai 2008. aasta määrus (EÜ) nr 521/2008, millega asutatakse 

Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõte (ELT L 153, 12.6.2008, 
lk 1), ning mida on muudetud nõukogu 14. novembri 2011. aasta määrusega (EL) 
nr 1183/2011 (ELT L 302, 19.11.2011, lk 3). 

2 Seitsmes raamprogramm, mis võeti vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
otsusega nr 1982/2006/EÜ (ELT L 412, 30.12.2006, lk 1), koondab enda alla kõik 
ELi uurimistegevusega seotud algatused ning sellel on tähtis roll majanduskasvu, 
konkurentsivõime ja tööhõive alaste eesmärkide saavutamisel. Seitsmes 
raamprogramm on ka Euroopa teadusruumi üks tugisammastest. 

3 Lisas esitatakse teavitaval eesmärgil kokkuvõte ühisettevõtte pädevusest, 
tegevusest ja ressurssidest. 
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isikute tegevuskulude finantseerimises mitterahalise toetusega4

5. Ühisettevõte sai majanduslikult sõltumatuks 15. novembril 2010. 

, mis on 

vähemalt võrdväärne ELi toetusega. 

KINNITAVAT AVALDUST TOETAV TEAVE 

6. Kontrollikoja auditi lähenemisviis koosneb analüütilistest 

auditiprotseduuridest, tehingute testimisest ühisettevõtte tasandil ning 

järelevalve- ja kontrollisüsteemide peamiste kontrollimehhanismide 

hindamisest. Lisaks kasutatakse vajaduse korral teiste audiitorite tööst saadud 

auditi tõendusmaterjali ning analüüsitakse juhtkonna esitisi. 

KINNITAV AVALDUS  

7. Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 287 sätetele auditeeris 

kontrollikoda: 

a) FCH ühisettevõtte raamatupidamise aastaaruannet, mis koosneb 

finantsaruannetest5 ja eelarve täitmise aruannetest6

b) raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja 

korrektsust. 

 31. detsembril 

2013. aastal lõppenud eelarveaasta kohta; ning 

                                            
4 Määruse (EÜ) nr 521/2008 lisa artikli 12 lõikes 3 sätestatakse, et „FCH 

ühisettevõtte tegevuskulusid rahastatakse ühenduse rahalise toetuse ning 
ühisettevõtte tegevuses osalevate juriidiliste isikute mitterahalise toetusega”. 

5  Finantsaruanded sisaldavad bilanssi ja tulemiaruannet, rahavoogude aruannet, 
netovara muutuste aruannet, oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid 
selgitavaid lisasid. 

6  Need koosnevad eelarve täitmise aruannetest, eelarvepõhimõtete kokkuvõttest 
ning muudest selgitavatest lisadest. 
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Juhtkonna kohustused 

8. Vastavalt komisjoni määruse (EÜ, Euratom) nr 2343/20027

a) juhtkonna kohustused seoses ühisettevõtte raamatupidamise 

aastaaruandega hõlmavad finantsaruannete koostamiseks ja õiglaseks 

esitamiseks vajaliku sisekontrollisüsteemi kavandamist, rakendamist ja 

käigushoidmist nii, et neis ei esineks pettusest või vigadest tingitud olulisi 

väärkajastamisi; komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud 

raamatupidamiseeskirjadel

 artiklitele 33 ja 

43 vastutab juhtkond ühisettevõtte raamatupidamise aastaaruande koostamise 

ja õiglase esitamise eest ning aastaaruande aluseks olevate tehingute 

seaduslikkuse ja korrektsuse eest: 

8

b) alustehingute seaduslikkuse ja korrektsuse tagamiseks ning 

usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtte järgimiseks on juhtkond 

kohustatud kavandama, rakendama ja käigus hoidma mõjusat ja tõhusat 

sisekontrollisüsteemi, mis hõlmab piisavat järelevalvet ja asjakohaseid 

meetmeid eeskirjade eiramise ja pettuse ärahoidmiseks ning vajaduse 

 põhinevate asjakohaste arvestuspõhimõtete 

valimist ja rakendamist ning arvestushinnangute koostamist, mis on 

asjaolusid arvestades mõistlikud. Direktor kiidab ühisettevõtte 

raamatupidamise aastaaruande heaks pärast seda, kui peaarvepidaja on 

selle kogu olemasoleva teabe põhjal koostanud ning lisanud teatise, 

milles ta muu hulgas kinnitab, et omab piisavat kindlust selle kohta, et 

raamatupidamise aastaaruanne annab ühisettevõtte finantsolukorra kohta 

kõikides olulistes aspektides õige ja õiglase ülevaate; 

                                            
7  EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72. 

8 Komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud raamatupidamiseeskirjad põhinevad 
Rahvusvahelise Arvestusekspertide Föderatsiooni koostatud rahvusvahelistel 
avaliku sektori raamatupidamisstandarditel (IPSAS), või vajaduse korral 
Rahvusvahelise Arvestusstandardite Nõukogu koostatud rahvusvahelistel 
arvestusstandarditel (IAS) / rahvusvahelistel finantsaruandlusstandarditel (IFRS). 
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korral õiguslikke menetlusi valesti makstud või kasutatud vahendite 

tagasinõudmiseks. 

Audiitori kohustused 

9. Kontrollikoja kohustuseks on esitada oma auditi põhjal Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule9

10. Auditi käigus viiakse läbi protseduure auditi tõendusmaterjali kogumiseks 

aruandes esitatud summade ja andmete ning alustehingute seaduslikkuse ja 

korrektsuse kohta. Valitud protseduurid sõltuvad audiitori otsustusest, mis 

põhineb hinnangul riskidele, et aruanne võib sisaldada pettusest või vigadest 

tulenevaid olulisi väärkajastamisi ning alustehingute mittevastavust Euroopa 

Liidu õigusraamistikust tulenevatele nõuetele. Asjakohaste auditiprotseduuride 

kavandamiseks võtab audiitor nimetatud riskide hindamisel arvesse 

raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamisega seonduvaid 

mistahes sisekontrollimehhanisme, samuti alustehingute seaduslikkuse ja 

korrektsuse tagamiseks rakendatud järelevalve- ja kontrollisüsteeme. Audit 

hõlmab ka arvestuspõhimõtete asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute 

põhjendatuse ning raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist. 

 kinnitav avaldus raamatupidamise aastaaruande 

usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja 

korrektsuse kohta. Kontrollikoda viib auditi läbi kooskõlas IFACi 

rahvusvaheliste auditeerimisstandardite ja eetikanormidega ning INTOSAI 

kõrgeimate kontrolliasutuste rahvusvaheliste standarditega. Nende standardite 

kohaselt peab kontrollikoda auditi planeerima ja läbi viima viisil, mis annab talle 

piisava kindluse selle kohta, et ühisettevõtte raamatupidamise aastaaruanne ei 

sisalda olulisi väärkajastamisi ja selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud 

ja korrektsed. 

                                            
9 Nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1) 

artikli 185 lõige 2. 
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11. Kontrollikoda on seisukohal, et kogutud auditi tõendusmaterjal on piisav ja 

asjakohane kinnitava avalduse esitamiseks. 

Arvamus raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse kohta 

12. Kontrollikoja hinnangul kajastab ühisettevõtte raamatupidamise 

aastaaruanne kõigis olulistes aspektides õiglaselt ühisettevõtte finantsolukorda 

31. detsembri 2013. aasta seisuga ning ühisettevõtte finantstulemusi ja 

rahavooge lõppenud aastal vastavalt ühisettevõtte finantsmääruse sätetele ja 

komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud raamatupidamiseeskirjadele. 

Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute 
seaduslikkuse ja korrektsuse kohta 

13. Kontrollikoja hinnangul on 2013. aasta 31. detsembril lõppenud aasta 

raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud kõigis olulistes 

aspektides seaduslikud ja korrektsed. 

14. Järgnevad kommentaarid ei sea kontrollikoja esitatud arvamusi kahtluse 

alla. 

KOMMENTAARID EELARVE HALDAMISE JA FINANTSJUHTIMISE KOHTA 

Eelarve täitmine 

15. Juhatuse heakskiidetud 2013. aasta lõplik eelarve sisaldas kulukohustuste 

assigneeringuid summas 74,5 miljonit eurot ja maksete assigneeringuid 

summas 59,7 miljonit eurot. Kulukohustuste ja maksete assigneeringute 

kasutusmäärad olid vastavalt 98,9 % ja 56,7 %. Viimane tulenes kolme projekti 

rahastamise edasilükkamisest.  

Projektikonkursid 

16. 2013. aasta 31. detsembri seisuga koosnes FCH ühisettevõtte programm 

viie iga-aastase projektikonkursi (2008–2012) põhjal sõlmitud 

130 toetuslepingust, millele lisandub 2013-1 projektikonkursi 21 toetuslepingut, 
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mille üle hetkel käivad läbirääkimised. Viimase, 2013-2 projektikonkursi 

käivitamise tulemusel sõlmitakse eeldatavasti 5–10 toetuslepingut. 

17. 2008., 2009., 2010., 2011. ja 2012. aastal korraldatud projektikonkursside 

tulemusel kirjutati alla toetuslepingud summas 365 miljonit eurot, mis 

moodustab 81 % ühisettevõttele teadusuuringuteks ette nähtud ELi 

maksimaalsest toetusest (454,5 miljonit eurot). Ülejäänud 19 % eraldati 2013-1. 

ja 2013-2 projektikonkurssidele (vastavalt 64,5 ja 23 miljonit eurot), tagades 

sellega ELi maksimaalse toetuse täieliku ärakasutamise. 

MUUD KÜSIMUSED 

Õigusraamistik 

18. Liidu üldeelarve suhtes kohaldatav uus finantsmäärus võeti vastu 25. 

oktoobril 2012 ja see jõustus 1. jaanuaril 201310

Siseauditi funktsioon ja komisjoni siseauditi talitus 

. Uue finantsmääruse artiklis 

209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste 

näidisfinantsmäärus jõustus aga alles 8. veebruaril 2014. Ühisettevõtte 

finantseeskirju muudeti nende muudatuste kajastamiseks 30. juunil 2014. 

19. Komisjoni siseauditi talituse ja ühisettevõtte siseauditi üksuse vahelise 

koordineerimise tulemusel ühisettevõtte FCH jaoks koostatud perioodi 2012–

2014 strateegilise auditiplaani raames auditeeris siseauditi talitus 2013. aastal 

toetuste haldamist (läbirääkimised, lepingute sõlmimine ja eelrahastamine) ning 

osutas muid nõustamis- ja kindlustandvaid teenuseid11

                                            
10 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, 25. oktoober 

2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju 
ning millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 
(ELT L 298, 26.10.2011, lk 1). 

. Toetuste haldamist 

11 Nagu mitterahaliste sissemaksete iga-aastane hindamine, nõustamine aasta 
tegevusaruannete koostamise protsessi osas ning osalemine ühisettevõtte 
teavituskampaaniates finantskontrolli ja auditiküsimuste alal. 



9 

AEI002451ET04-14PP-CH143-14APCFIN-RAS-FCH-TR.DOC 21.10.2014 

käsitlevas aruandes märgiti vajadust vähendada toetuste eraldamiseks ja 

läbirääkimiste lõpetamiseks kuluvat aega ning vajadust selgitada ühisettevõtte 

finantssuutlikkuse kontrollide menetluse mõningaid aspekte. 

20. Komisjoni siseauditi talitus12

Teadusuuringute tulemuste alane järelevalve ja aruandlus 

 viis FCH, Artemise, Clean Sky, Eniac ja IMI 

ühisettevõtete suhtes läbi nende kasutatavate ühise IT-taristu riskide 

hindamise. 

21. Seitsmendat raamprogrammi käsitlevas otsuses13

22. 2013. aastal suurendas ühisettevõte oma suutlikkust teha järelevalvet ja 

esitada aruandeid oma projektitulemuste üle ning hinnata programmide 

saavutatud tulemusi, palgates selleks teabehaldusametniku. Kasutusele võeti 

ka uus IT-vahend, TEMONAS (tehnoloogia-alane järelevalve ja hindamine), 

mille abil analüüsida ja sünteesida lõpetatud projektide tulemusi. Veebisaidil 

teatati esimestest avalikest teadusuuringute tulemustest, mis põhinesid 

lõpetatud projektidel. 

 on kehtestatud 

teadusuuringute tulemuste kaitset, levitamist ja edastamist hõlmav järelevalve- 

ja aruandlussüsteem. 

23. FCH ühisettevõte uurib ka võimalust kasutada komisjoni IT-süsteemi 

eelnimetatud järelevalve-eesmärgil ning täiustada tulemustest aru andmist 

                                            
12  22. novembri 2013. aasta lõpparuandes märgiti vajadust IT-turbepoliitika 

formaliseerimise järele ning üksikasjalike meetmete/kontrollide lisamise järele IT-
teenusepakkujatega sõlmitavatesse lepingutesse. 

13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta otsuse 
nr 1982/2006/EÜ, mis käsitleb Euroopa Ühenduse teadusuuringute, 
tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendat raamprogrammi (2007–
2013) artiklis 7 sätestatakse, et komisjon teostab seitsmenda raamprogrammi ja 
selle eriprogrammide rakendamise üle pidevat ja süstemaatilist järelevalvet ning 
avaldab ja levitab korrapäraselt nimetatud järelevalve tulemusi. 
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vastavalt ühiste tehnoloogiaalgatuse ühisettevõtete 2012. aasta eduaruandes14

Huvide konflikt 

 

esitatud kommentaaridele. 

24. Ühisettevõte on kohaldanud erimeetmed, et hoida ära huvide konflikti kolme 

peamise sidusrühmaga: juhatuse liikmed, töötajad ja eksperdid. 

25. Need dokumenteeritakse asjakohaselt üksikasjalikus kirjalikus menetluses, 

mis võetakse eeldatavasti vastu 2014. aasta teises pooles. Menetlus hõlmab 

huvide konflikti selget määratlust, regulaarselt ajakohastatavat andmebaasi, 

mis sisaldab huvide konfliktidega seonduvat teavet ning nende haldamise 

protsessi. 

Komisjoni teine vahehindamine15

26. Komisjon viis ühisettevõtte FCH teise vahehindamise läbi ajavahemikul 

november 2012 kuni mai 2013. Aruandes esitati FCH ühisettevõttele mitu 

soovitust. Need hõlmavad suuremate ressursside eraldamist tegevusele 

haldusülesannete jagamise kaudu teiste ühisettevõtetega ja/või nende 

tagastamisega komisjoni talitustele, teadusuuringute strateegia paremat 

suunamist ühisettevõtte jätkamiseks raamprogrammis Horisont 2020 kooskõlas 

kolme peamise põhimõttega (ELi poliitikaga vastavusse viimine, valdkonnad, 

kus Euroopa on saavutanud või suudab saavutada juhtpositsiooni, valdkonna 

muutuvate vajadustega kohanemine) ja muutumissuutlikkuse parandamist. 

 

 

 

                                            
14 Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Ühiste 

tehnoloogiaalgatuse ühisettevõtete 2012. aasta eduaruanne (SWD(2013) 539 
lõplik). 

15 Ühisettevõte FCH teine vahehindamine, juuli 2013. 
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IV auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige Milan Martin CVIKL, võttis käesoleva 

aruande vastu 21. oktoobri 2014. aasta koosolekul Luxembourgis. 

  Kontrollikoja nimel 

 

president 

      Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 
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LISA 

Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõte  
(Brüssel) 

Pädevus ja tegevus 
 

Aluslepingust tulenevad 
liidu 
pädevusvaldkonnad 
(Euroopa Liidu 
toimimise lepingu 
artiklid 187 ja 188) 
 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta otsusega nr 1982/2006/EÜ, mis 
käsitleb seitsmendat raamprogrammi, nähakse ette liidu toetus pikaajaliste avaliku ja 
erasektori partnerlussuhete loomisele ühiste tehnoloogiaalgatuste vormis, mida saaks 
rakendada ühisettevõtete kaudu Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 187 tähenduses.  

Nõukogu 30. mai 2008. aasta määrus (EÜ) nr 521/2008, millega luuakse FCH ühisettevõte, 
ning mida on muudetud määrusega (EÜ) nr 1183/2011 (ELT L 302, 19.11.2011, lk 3).  

Ühisettevõtte pädevus – 
määratletud nõukogu 
määruses (EÜ) 
nr 521/2008, mida on 
muudetud määrusega 
(EL) nr 1183/2011. 
 

Eesmärgid 

FCH ühisettevõte aitab rakendada seitsmendat raamprogrammi ning eelkõige 
eriprogrammi „Koostöö” teemavaldkondi „Energeetika”, „Nanoteadused, nanotehnoloogiad, 
materjalid ja uued tootmistehnoloogiad”, „Keskkond (sealhulgas kliimamuutused)” ning 
„Transport (sealhulgas lennundus)”. 

Eelkõige on tema ülesandeks:  

a) saavutada Euroopale ülemaailmne liidripositsioon kütuseelemendi- ja 
vesinikutehnoloogiate valdkonnas ning saavutada turul kütuseelemendi- ja 
vesinikutehnoloogiate läbimurre, mis võimaldaks turumehhanismide abil 
rakendada olulist potentsiaali üldsuse huvides; 

b) toetada liikmesriikides ja seitsmenda raamprogrammiga assotsieerunud riikides 
(edaspidi „assotsieerunud riigid”) teadusuuringuid, tehnoloogiaarendust ja 
tutvustamistegevust (TTA) kooskõlastatud lähenemisviisi kaudu, et ületada 
turutõrked ning keskenduda turukõlblike rakenduste väljatöötamisele, 
soodustades seeläbi täiendavaid tööstuslikke jõupingutusi kütuseelemendi- ja 
vesinikutehnoloogiate kiireks kasutuselevõtuks; 

c) toetada TTA rakendamist, kütuseelementide ja vesiniku ühise 
tehnoloogiaalgatuse prioriteete, eelkõige toetuste andmisega projektikonkursside 
alusel; 

d) julgustada suuremaid riiklikke ja erainvesteeringuid kütuseelemendi- ja 
vesinikutehnoloogia valdkonna teadustegevusse liikmesriikides ja 
assotsieerunud riikides. 

Juhtimine – 
määratletud nõukogu 
määruses (EÜ) 
nr 521/2008, mida on 
muudetud määrusega 
(EL) nr 1183/2011 

FCH ühisettevõtte organid on: 

1 – Juhatus 

Juhatus on FCH ühisettevõtte põhiline otsustav organ.  

2 – Tegevdirektor 

Tegevdirektor on ühisettevõtte igapäevase juhtimise eest vastutav tegevjuht ning selle 
seaduslik esindaja. Tegevdirektor annab aru juhatusele. 

3 – Teaduskomitee 

Teaduskomitee koosneb maksimaalselt üheksast liikmest, kes esindavad tasakaalustatult 
teaduse, tööstuse ja reguleerivate asutuste maailmatasemel eksperte. Teaduskomiteel on 
järgmised ülesanded: 

a) nõustada iga-aastaste ja mitmeaastaste rakenduskavade ettepanekute 
teaduslike prioriteetide osas; 

b) nõustada iga-aastases tegevusaruandes kirjeldatud teaduslike saavutuste osas; 

c) nõustada vastastikuse eksperdihindamise komisjonide koosseisu osas. 

FCH ühisettevõtte nõuandvad välisorganid on: 

4 – FCH ühisettevõttes osalevate riikide esindajate rühm 

Rühma kuulub üks esindaja igast liikmesriigist ja assotsieerunud riigist. Rühma tähtsamad 
ülesanded on avaldada arvamust FCH ühisettevõtte programmi elluviimisel tehtud 
edusammude kohta, jälgida eesmärkidest kinnipidamist ja koordineerida tööd liikmesriikide 
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programmidega, vältimaks nende kattumist.   

5 – Sidusrühmade üldkogu 

Sidusrühmade üldkogul on tähtis roll FCH ühisettevõtte tegevust tutvustava teabe 
levitamisel. Üldkogu on avatud kõikidele avaliku ja erasektori sidusrühmadele ning 
liikmesriikide, assotsieerunud riikide ja kolmandate riikide rahvusvahelistele 
sidusrühmadele. Üldkogu kutsutakse kokku üks kord aastas. Sidusrühmade üldkogu 
teavitatakse FCH ühisettevõtte tegevusest ja üldkogul palutakse esitada oma märkused. 

FCH ühisettevõtte sise- ja välisaudiitor ning eelarve täitmisele heakskiidu andmise 
eest vastutav institutsioon on: 

6 – Siseaudit 

- FCH ühisettevõtte auditijuht (st siseauditi üksus); 

- Euroopa Komisjoni siseauditi talitus. 

7 – Välisaudit 

Euroopa Kontrollikoda. 

8 – Eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon 

Euroopa Parlament nõukogu soovitusel. 

2013. aastal 
ühisettevõtte 
käsutusse antud 
ressursid (ühisettevõtte 
2013. aasta lõpliku 
raamatupidamise 
aastaaruande andmed) 

 

Eelarve (kulukohustuste assigneeringud) 

82,5 miljonit eurot  

Töötajate arv seisuga 31. detsember 2013 

2013. aasta ametikohtade loetelu sisaldab 20 ametikohta (18 ajutist töötajat ning kaks 
lepingulist), millest 17 olid 2013. aasta lõpu seisuga täidetud. Ametikoha jagunesid 
järgnevalt: põhitegevuse toetamine (12) ja haldusülesanded (5). 

2013. aastal pakutud 
tooted ja teenused                

Vt FCH ühisettevõtte 2013. aasta tegevusaruanne aadressil http://www.fch-
ju.eu/page/documents. 

Allikas: FCH ühisettevõtte edastatud teave 
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Ühisettevõtte vastused 

 
 
 
Punkt 19 
 
 
Ühisettevõte FCH on koostanud tegevuskava, et täita siseauditi üksuse soovitused toetuste 

haldamise kohta (läbirääkimised, lepingute sõlmimine ja eelrahastamine). Osa tegevustest 

rakendatakse, kuid osa vaadatakse läbi seoses tegevuskava ajakohastamisega, et võtta arvesse 

uue õiguskeskkonna ja eriti raamprogrammi Horisont 2020 uute eeskirjade mõju. 

Punkt 20 
 
 
Ühisettevõte FCH on koostanud tegevuskava, et täita komisjoni siseauditi talituse korraldatud 

IT-riskihindamise soovitusi. See tegevuskava rakendatakse 2014. aasta lõpuks. 

 
Punkt 26 
 
 
Esialgset tegevuskava vaatab läbi juhatuse loodud töörühm, mis koosneb liikmete (komisjon, 

maailma uue energia tööstusrühmitus (NEW-IG) ja teadusringkonnad (N.ERGHY)), riikide 

esindajate rühma ja programmiameti esindajatest. Läbivaadatud tegevuskava tutvustatakse 

ühisettevõtte juhatuse järgmisel koosolekul. 
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