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IEVADS 

1. Kopuzņēmumu “Kurināmā elementi un ūdeņradis” (turpmāk –

“FCH kopuzņēmums”), kurš atrodas Briselē, izveidoja 2008. gada maijā1

2. FCH kopuzņēmuma mērķi ietver koordinētu atbalstu pētniecībai, tehnoloģiju 

attīstībai un demonstrējumiem dalībvalstīs un valstīs, kas iesaistītas Septītajā 

pamatprogrammā

, un 

paredzēts, ka tas darbosies līdz 2017. gada 31. decembrim. 

2, lai kopā ar nozares pārstāvjiem un pētniecības 

organizācijām pievērstos tirgū izmantojamu lietojumu izstrādei un tādējādi 

veicinātu nozares papildu centienus nodrošināt kurināmā elementu un 

ūdeņraža tehnoloģiju drīzu izmantošanu praksē3

3. Kopuzņēmuma dibinātāji ir Eiropas Savienība, kuru pārstāv Komisija, un 

“Eiropas kurināmā elementu un ūdeņraža jomā uzsāktās kopīgās tehnoloģiju 

ierosmes nozares grupa” [“European Fuel Cell and Hydrogen Joint Technology 

Initiative Industry Grouping”]. Pētniecības grupa N.ERGHY kļuva par 

Kopuzņēmuma biedri 2008. gada jūlijā. 

. 

4. ES maksimālais ieguldījums FCH kopuzņēmumā kārtējo izmaksu un 

pētniecības pasākumu segšanai ir 470 miljoni EUR, ko finansē no Septītās 

pamatprogrammas budžeta, un kārtējām izmaksām paredzētie līdzekļi nedrīkst 

pārsniegt 20 miljonus EUR no minētās summas. Paredzēts, ka nozares un 

pētniecības grupas segs 50 % no kārtējām izmaksām un pamatdarbību 
                                            
1 Padomes 2008. gada 30. maija Regula (EK) Nr. 521/2008, ar ko izveido 

kopuzņēmumu “Kurināmā elementi un ūdeņradis” (OV L 153, 12.6.2008., 1. lpp.), 
kurā grozījumi izdarīti ar Padomes 2011. gada 14. novembra Regulu (ES) 
Nr. 1183/2011 (OV L 302, 19.11.2011., 3. lpp.). 

2 Septītā pamatprogramma, kuru pieņēma ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Lēmumu Nr. 1982/2006/EK (OV L 412, 30.12.2006., 1. lpp.), apvieno visas 
ES pētniecības iniciatīvas, un tai ir nozīmīga loma izaugsmes, konkurētspējas un 
nodarbinātības mērķu sasniegšanā. Turklāt Septītā pamatprogramma ir viens no 
Eiropas pētniecības telpas pamatelementiem. 

3 Kopuzņēmuma kompetence, darbības un pieejamie resursi ir apkopoti pielikumā, 
kas pievienots šim ziņojumam informācijai. 
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finansēšanai par juridiskajām personām, kas piedalās pasākumos, to 

ieguldījumam natūrā4

5. Kopuzņēmums ieguva finansiālu patstāvību 2010. gada 15. novembrī. 

 jābūt vismaz līdzvērtīgam ar ES finanšu ieguldījumu. 

TICAMĪBAS DEKLARĀCIJU PAMATOJOŠĀ INFORMĀCIJA 

6. Palātas izmantotā revīzijas pieeja ietver analītiskās revīzijas procedūras, 

darījumu pārbaudes Kopuzņēmuma līmenī un tā pārraudzības un kontroles 

sistēmu galveno kontroles mehānismu novērtēšanu. To papildina citu revidentu 

darbā gūtie pierādījumi (atbilstīgos gadījumos) un vadības apliecinājumu 

analīze. 

TICAMĪBAS DEKLARĀCIJA 

7. Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantu 

Palāta revidēja 

a) FCH kopuzņēmuma gada pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus5 un 

ziņojumus par budžeta izpildi6

b) šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. 

 par 2013. gada 31. decembrī slēgto finanšu 

gadu, un 

                                            
4 Saskaņā ar 12. panta 3. punktu pielikumā Regulai (EK) Nr. 521/2008 

“FCH kopuzņēmuma darbības izmaksas sedz no Kopienas finanšu ieguldījuma, 
kā arī no to juridisko personu ieguldījuma natūrā, kuri piedalās pasākumos”. 

5 Finanšu pārskatos ietilpst bilance, pārskats par saimnieciskās darbības rezultātu, 
naudas plūsmas tabula, tīro aktīvu izmaiņu pārskats un kopsavilkums par 
svarīgākajām grāmatvedības metodēm un citi paskaidrojumi. 

6 Tajos ietilpst ziņojumi par budžeta izpildi un kopsavilkums par budžeta principiem, 
kā arī citi paskaidrojumi. 
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Vadības atbildība 

8. Saskaņā ar 33. un 43. pantu Komisijas Regulā (EK, Euratom) 

Nr. 2343/20027

a) Vadības atbildība saistībā ar Kopuzņēmuma gada pārskatiem ietver tādas 

iekšējās kontroles sistēmas izveidi, ieviešanu un uzturēšanu, kas ļautu 

sagatavot un patiesi izklāstīt finanšu pārskatus, kuros krāpšanas vai kļūdas 

dēļ nav sniegtas būtiski nepareizas ziņas; izraudzīties un izmantot 

piemērotas grāmatvedības metodes, pamatojoties uz grāmatvedības 

noteikumiem, ko pieņēmis Komisijas galvenais grāmatvedis

 vadība ir atbildīga par Kopuzņēmuma gada pārskatu 

sagatavošanu un patiesu izklāstu, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un 

pareizību. 

8

b) Vadības atbildība saistībā ar pakārtoto darījumu likumību un pareizību un 

atbilstību pareizas finanšu pārvaldības principam nozīmē izveidot, ieviest 

un uzturēt efektīvu un lietderīgu iekšējās kontroles sistēmu, ietverot 

pienācīgu pārraudzību un piemērotus pasākumus pārkāpumu un 

krāpšanas novēršanai, kā arī, ja vajadzīgs, tiesvedību nepareizi izmaksāto 

vai izlietoto līdzekļu atgūšanai. 

; veikt 

konkrētajiem apstākļiem atbilstošas grāmatvedības aplēses. Direktors 

apstiprina Kopuzņēmuma gada pārskatus pēc tam, kad Kopuzņēmuma 

grāmatvedis tos ir sagatavojis, izmantojot visu pieejamo informāciju, un 

tiem pievienojis paskaidrojumu, kurā cita starpā ir apliecinājis pamatotu 

pārliecību, ka pārskati visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu 

priekšstatu par Kopuzņēmuma finanšu stāvokli. 

                                            
7 OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp. 

8 Komisijas galvenā grāmatveža pieņemtie grāmatvedības noteikumi balstās uz 
Starptautiskās Grāmatvežu federācijas pieņemtajiem starptautiskajiem publiskā 
sektora grāmatvedības standartiem (IPSAS) vai, ja nepieciešams, uz 
Starptautisko grāmatvedības standartu padomes izdotajiem starptautiskajiem 
grāmatvedības standartiem (IAS) / starptautiskajiem finanšu pārskatu 
sagatavošanas standartiem (IFRS). 
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Revidenta atbildība 

9. Palātas pienākums ir, pamatojoties uz savu revīziju, Eiropas Parlamentam 

un Padomei9

10. Revīzija ietver procedūras, ar kurām iegūst revīzijas pierādījumus par 

pārskatos minētajām summām un sniegto informāciju un par tiem pakārtoto 

darījumu likumību un pareizību. Izraudzītās procedūras ir atkarīgas no 

revidenta profesionālā sprieduma, kurš balstās uz novērtējumu par risku, ka 

krāpšanas vai kļūdas dēļ pārskatos ir sniegtas būtiski nepareizas ziņas vai ka 

saistībā ar pakārtotajiem darījumiem ir būtiski pārkāpts Eiropas Savienības 

juridiskais regulējums. Novērtējot minēto risku, revidents ņem vērā iekšējās 

kontroles mehānismus, kuri attiecas uz pārskatu sagatavošanu un patiesu 

izklāstu, kā arī pārraudzības un kontroles sistēmas, kuras ieviestas pakārtoto 

darījumu likumības un pareizības nodrošināšanai, un pēc tam izstrādā 

konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras. Revīzijā novērtē arī 

izmantoto grāmatvedības metožu piemērotību un aplēšu pamatotību, kā arī 

pārskatu vispārējo izklāstu. 

 sagatavot deklarāciju par gada pārskatu ticamību un tiem 

pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Palāta veic revīziju saskaņā ar 

Starptautiskās Grāmatvežu federācijas (IFAC) starptautiskajiem revīzijas 

standartiem un ētikas kodeksiem un INTOSAI starptautiskajiem augstāko 

revīzijas iestāžu standartiem. Šie standarti uzliek Palātai pienākumu plānot un 

veikt revīziju tā, lai gūtu pamatotu pārliecību, ka Kopuzņēmuma gada pārskatos 

nav sniegtas būtiski nepareizas ziņas un ka tiem pakārtotie darījumi ir likumīgi 

un pareizi. 

11. Palāta uzskata, ka revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši, lai 

pamatotu tās ticamības deklarāciju. 

                                            
9 Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 185. panta 2. punkts (OV L 248, 

16.9.2002., 1. lpp.). 
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Atzinums par pārskatu ticamību 

12. Palāta uzskata, ka Kopuzņēmuma gada pārskati visos būtiskajos aspektos 

patiesi atspoguļo Kopuzņēmuma finanšu stāvokli 2013. gada 31. decembrī, kā 

arī darbības rezultātus un tā naudas plūsmas minētajā datumā noslēgtajā 

gadā, kā to nosaka Kopuzņēmuma finanšu noteikumi un Komisijas galvenā 

grāmatveža pieņemtie grāmatvedības noteikumi. 

Atzinums par pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību 

13. Palāta uzskata, ka 2013. gada 31. decembrī slēgtā gada pārskatiem 

pakārtotie darījumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

14. Turpmākie komentāri nav pretrunā Palātas sniegtajiem atzinumiem. 

KOMENTĀRI PAR BUDŽETA UN FINANŠU PĀRVALDĪBU 

Budžeta izpilde 

15. Valdes pieņemtajā 2013. gada galīgajā budžetā bija iekļauti 

74,5 miljoni EUR saistību apropriācijās un 59,7 miljoni EUR maksājumu 

apropriācijās. Saistību un maksājumu apropriāciju izlietojums attiecīgi bija 

98,9 % un 56,7 %. Pēdējais skaitlis izriet no tā, ka triju projektu finansējums 

tika atlikts. 

Priekšlikumu konkursi 

16. 2013. gada 31. decembrī FCH kopuzņēmuma programmā bija 130 dotāciju 

nolīgumi, kas bija noslēgti pēc pieciem ikgadējiem konkursiem (2008.–

2012. g.), un bija sagaidāms, ka pēc 2013. gada pirmā konkursa tiks noslēgts 

vēl 21 dotāciju nolīgums, par ko tajā laikā notika sarunas, un tika lēsts, ka vēl 

pieci līdz desmit nolīgumi tiks noslēgti pēc pēdējā – 2013. gada otrā konkursa. 

17. Priekšlikumu konkursi notika 2008., 2009., 2010., 2011. un 2012. gadā, un 

rezultātā tika noslēgti dotāciju nolīgumi kopā par 365 miljoniem EUR – šī 

summa ir 81 % no maksimālā 452,5 miljonus EUR lielā ES ieguldījuma 



8 

AEI002451LV04-14PP-CH143-14APCFIN-RAS-FCH-TR.DOC 21.10.2014 

Kopuzņēmumā pētniecības darbībās. Atlikušie 19 % bija piešķirti 2013. gada 

pirmajam un otrajam konkursam (attiecīgi 64,5 miljoni EUR un 23 miljoni EUR), 

tādējādi nodrošinot pilnīgu maksimālā ES ieguldījuma izlietojumu. 

CITI JAUTĀJUMI 

Tiesiskais regulējums 

18. Jauno Finanšu regulu, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, 

pieņēma 2012. gada 25. oktobrī, un tā stājās spēkā 2013. gada 1. janvārī10

Iekšējā revīzija un Komisijas Iekšējās revīzijas dienests 

. 

Taču jaunās Finanšu regulas 209. pantā minētā finanšu paraugregula publiskā 

un privātā sektora partnerības struktūrām nestājās spēkā līdz 2014. gada 

8. februārim. Lai atspoguļotu šīs izmaiņas, Kopuzņēmuma finanšu noteikumi 

tika grozīti 2014. gada 30. jūnijā. 

19. Saskaņā ar IRD/IAC koordinēto stratēģisko revīziju plānu 

FCH kopuzņēmumam 2011.–2013. gadam FCH kopuzņēmuma iekšējās 

revīzijas struktūrvienība (IAC) 2013. gadā veica vienu revīziju par dotāciju 

pārvaldību – sarunām, līgumslēgšanu un priekšfinansēšanu un sniedza citus 

ticamības apliecināšanas un konsultāciju pasākumus11

                                            
10 Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES, Euratom) 

Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam 
budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu 
(OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.). 

. Galīgajā ziņojumā par 

dotāciju pārvaldību bija norādīts, ka jāsaīsina laiks līdz dotācijai un laiks līdz 

sarunu slēgšanai un ka ir jāpaskaidro daži aspekti Kopuzņēmuma procedūrā 

par finansiālās dzīvotspējas pārbaudēm. 

11 Piemēram, ikgadējais novērtējums par ieguldījumu natūrā līmeni, konsultācijas 
par gada darbības pārskata procesu un dalība Kopuzņēmuma informatīvajās 
kampaņās par finanšu kontroles un revīzijas jautājumiem. 
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20. FCH kopuzņēmumam līdz ar ARTEMIS, Clean Sky, Eniac un 

IMI kopuzņēmumiem Komisijas iekšējās revīzijas dienests (IRD) veica IT riska 

novērtējumu par tiem kopīgajām IT infrastruktūrām12

Uzraudzība un ziņošana par projektu pētījumu rezultātiem 

. 

21. Lēmumā, ar kuru pieņēma Septīto pamatprogrammu13

22. 2013. gadā FCH kopuzņēmums palielināja savu spēju uzraudzīt pētījumu 

projektus un ziņot par to rezultātiem, kā arī novērtēt savas programmas 

sasniegto; šim nolūkam darbā tika pieņemts īpašs darbinieks, kas atbild par 

zināšanu pārvaldību un politiku. Kopuzņēmums ieviesa arī jaunizstrādātu 

IT rīku – TEMONAS (TEchnology MONitoring and ASsessment – Tehnoloģija, 

uzraudzība un vērtēšana), lai analizētu un apkopotu pabeigto projektu 

rezultātus un lai savā tīmekļa vietnē paziņotu pirmo sabiedrībai pieejamo jauno 

zināšanu devumu no pabeigtajiem projektiem. 

, ir noteikta 

uzraudzības un ziņošanas sistēma, kas aptver pētījumu rezultātu aizsardzību, 

izplatīšanu un tālāknodošanu.  

23. FCH kopuzņēmums arī pēta iespēju izmantot Komisijas IT sistēmu 

uzraudzības nolūkos, kas minēti iepriekš, un iespēju izstrādāt rezultātu 

paziņošanu saskaņā ar komentāriem, kas iekļauti Komisijas 2012. gada 

progresa ziņojumā par kopuzņēmumu darbībām14

                                            
12 2013. gada 22. novembra galīgajā ziņojumā norādīts, ka oficiāli jānoformē 

IT drošības politika un turpmākajos līgumos ar IT pakalpojuma sniedzējiem 
jāiekļauj detalizētas procedūras / kontroles mehānismi. 

. 

13 7. pants Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Lēmumā 
Nr. 1982/2006 par Eiropas Kopienas Septīto pamatprogrammu pētniecībai, 
tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem (2007. līdz 2013. gads) 
uzliek Komisijai par pienākumu “pastāvīgi un sistemātiski uzraudzīt Septītās 
pamatprogrammas un tās īpašo programmu īstenošanu un regulāri ziņot par šīs 
uzraudzības rezultātiem un izplatīt tos”. 

14 Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei. Gada progresa ziņojums 
par kopīgo tehnoloģiju ierosmju kopuzņēmumu darbībām 2012. gadā 
(SWD(2013) 539 final). 
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Interešu konflikts  

24. FCH kopuzņēmums ir ieviesis īpašus pasākumus, lai novērstu interešu 

konfliktu attiecībā uz tā trim galvenajām ieinteresēto personu grupām: Valdes 

locekļiem, ekspertiem un darbiniekiem.  

25. Šie pasākumi ir dokumentēti visaptverošā rakstiskā procedūrā, ko 

paredzēts pieņemt 2014. gada otrajā pusē. Tajā būs skaidri noteikts, kas 

uzskatāms par interešu konfliktu, datubāze tiks regulāri atjaunināta, lai iekļautu 

visu informāciju saistībā ar interešu konfliktiem, un rīcības procedūras šādu 

konfliktu gadījumos. 

Komisijas otrais starpposma novērtējums15

26. Komisija veica FCH kopuzņēmuma otro starpposma novērtējumu no 

2012. gada novembra līdz 2013. gada maijam. Ziņojumā ir vairāki 

FCH kopuzņēmumam adresēti ieteikumi. Tostarp tajā ieteikts piešķirt lielākus 

resursus pamatdarbībām, dalot administratīvās funkcijas ar pārējiem 

kopuzņēmumiem un/vai nododot tās atpakaļ Komisijas dienestiem; izstrādāt 

labāk koncentrētu pētniecības stratēģiju FCH kopuzņēmuma turpmākajai 

darbībai programmā “Apvārsnis 2020” saskaņā ar trim galvenajiem principiem 

(pieskaņošanās ES politikas virzieniem; jomas, kurās Eiropa ir vai var būt 

vadošā pozīcijā; pielāgošanās nozares mainīgajām vajadzībām) un stiprināt 

spēju reaģēt un pārmaiņām. 

 

                                            
15 FCH kopuzņēmuma otrais starpposma novērtējums, 2013. gada jūlijs. 
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Šo ziņojumu 2014. gada 21. oktobra sēdē Luksemburgā pieņēma Revīzijas 

palātas IV apakšpalāta, kuru vada Revīzijas palātas loceklis Milan Martin 

CVIKL. 

 

 Revīzijas palātas vārdā – 

 

priekšsēdētājs 

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 
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PIELIKUMS 

Kopuzņēmums “Kurināmā elementi un ūdeņradis”  
(Brisele) 

Kompetence un darbības 
 

Savienības 
kompetence saskaņā 
ar Līgumu (187. un 
188. pants Līgumā par 
Eiropas Savienības 
darbību) 
 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Lēmums Nr. 1982/2006/EK par 
Eiropas Savienības Septīto pamatprogrammu pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un 
demonstrējumu pasākumiem paredz Savienības ieguldījumu, lai izveidotu ilgtermiņa valsts 
un privātu partnerību kopīgu tehnoloģiju ierosmju veidā, kuras var īstenot ar kopuzņēmumu 
starpniecību LESD 187. panta nozīmē.  

Padomes 2008. gada 30. maija Regula (EK) Nr. 521/2008, ar ko izveido 
FCH kopuzņēmumu, kura grozīta ar Regulu (ES) Nr. 1183/2011 (OV L 302, 19.11.2011., 
3. lpp.).  

Kopuzņēmuma 
kompetence kā 
noteikts Padomes 
Regulā (EK) 
Nr. 521/2008, kura 
grozīta ar Regulu (ES) 
Nr.1183/2011. 
 

Mērķi 

FCH kopuzņēmums veicina Septītās pamatprogrammas un jo sevišķi īpašās programmas 
"Sadarbība" tēmu "Enerģētika", "Nanozinātne, nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas 
ražošanas tehnoloģijas", "Vide (tostarp klimata pārmaiņas)" un "Transports (tostarp 
aeronautika)" īstenošanu. 

Tas jo īpaši:  

a) uzņemas mērķi izvirzīt Eiropu vadošajās pozīcijās pasaulē kurināmā elementu un 
ūdeņraža tehnoloģiju jomā un palīdzēt kurināmā elementu un ūdeņraža 
tehnoloģijām gūt panākumus tirgū, tādējādi dodot iespēju komerciālajiem tirgus 
spēkiem kļūt par dzinuli potenciāli ievērojamām priekšrocībām sabiedrībai; 

b) koordinēti atbalsta pētniecību, tehnoloģiju attīstību un demonstrējumus (turpmāk 
– “PTD”) dalībvalstīs un valstīs, kas iesaistītas Septītajā pamatprogrammā 
(turpmāk – “asociētās valstis”), lai pārvarētu tirgus neveiksmes un pievērstos 
tirgū izmantojamu lietojumu izstrādei, un tādējādi veicina nozares papildu 
centienus nodrošināt kurināmā elementu un ūdeņraža tehnoloģiju drīzu 
izmantošanu praksē; 

c) atbalsta PTD un kopīgās tehnoloģiju ierosmes “Kurināmā elementi un ūdeņradis” 
prioritāšu īstenošanu, jo īpaši, piešķirot dotācijas pēc uzaicinājumiem iesniegt 
priekšlikumus atlasei konkursa kārtībā; 

d) cenšas veicināt publiskā un privātā sektora investīciju palielināšanu kurināmā 
elementu un ūdeņraža tehnoloģiju pētniecībai dalībvalstīs un asociētajās valstīs. 

Pārvaldība kā noteikts 
Padomes Regulā (EK) 
Nr. 521/2008, kurā 
grozījumi izdarīti ar 
Regulu (EK) 
Nr. 1183/2011 

FCH kopuzņēmuma struktūras 

1. Valde 

Valde ir FCH kopuzņēmuma galvenā lēmumu pieņemšanas struktūra.  

2. Izpilddirektors 

Izpilddirektors ir atbildīgs par Kopuzņēmuma pārvaldību ikdienā un ir tā juridiskais 
pārstāvis. Viņš atskaitās Valdei. 

3. Zinātniskā komiteja 

To veido ne vairāk kā deviņi locekļi, kuriem ir pasaules klases speciālās zināšanas un kuri 
pārstāv akadēmiskās aprindas, nozares uzņēmumus un pārvaldes iestādes; locekļu 
pārstāvība ir līdzsvarota. Tās uzdevumi ir: 

a) ieteikt zinātniskās prioritātes, ko ietver gada un daudzgadu īstenošanas plāna 
priekšlikumā; 

b) sniegt ieteikumus par zinātniskajiem sasniegumiem, kas izklāstīti gada darbības 
pārskats; 

c) sniegt ieteikumus par salīdzinošās vērtēšanas komiteju sastāvu. 

FCH kopuzņēmuma ārējās padomdevējas struktūras: 

4. FCH dalībvalstu pārstāvju grupa 

Tās sastāvā ir pa vienam pārstāvim no katras dalībvalsts un katras asociētās valsts. Tās 
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galvenie uzdevumi ir sniegt atzinumus par FCH kopuzņēmuma programmas izpildes gaitu, 
uzraudzīt atbilstību mērķiem, kā arī nodrošināt koordināciju ar valstu programmām, lai 
novērstu pārklāšanos. 

5. Ieinteresēto personu kopsapulce 

Ieinteresēto personu kopsapulce ir svarīgs saziņas kanāls informācijai par 
FCH kopuzņēmuma darbībām, un tajā var piedalīties visas publiskā un privātā sektora 
ieinteresētās personas, starptautiskas interešu grupas no dalībvalstīm, asociētām valstīm, 
kā arī no trešām valstīm. Kopsapulci sasauc reizi gadā. Ieinteresēto personu kopsapulci 
informē par FCH kopuzņēmuma darbību un aicina sniegt attiecīgus komentārus. 

FCH kopuzņēmuma iekšējā un ārējā revīzija un budžeta izpildes apstiprinātājiestāde: 

6. Iekšējā revīzija 

- FCH kopuzņēmuma iekšējais revidents (respektīvi, iekšējās revīzijas struktūrvienība), 

- Komisijas Iekšējās revīzijas dienests 

7. Ārējā revīzija 

Eiropas Revīzijas palāta 

8. Budžeta izpildes apstiprinātājiestāde 

Eiropas Parlaments pēc Padomes ieteikuma 

Kopuzņēmumam 
pieejamie resursi 
2013. gadā 
FCH kopuzņēmuma 
2013. gada galīgie 
pārskati 

 

Budžets (saistību apropriācijas) 

82,5 miljoni EUR  

Darbinieku skaits 2013. gada 31. decembrī 

2013. gada štatu sarakstā 20 amata vietas (18 pagaidu darbinieki un 2 līgumdarbinieki), no 
tām 2013. gada beigās 17 bija aizpildītas; tās bija piešķirtas pamatdarbību atbalstam 
(12 pilnslodzes ekvivalenti) un administratīviem uzdevumiem (5 pilnslodzes ekvivalenti). 

Darbības un 
pakalpojumi 
2013. gadā 

Sk. FCH kopuzņēmuma 2013. gada darbības pārskatu: http://www.fch-
ju.eu/page/documents. 

Avots: FCH kopuzņēmuma sniegtā informācija. 

 



 
 
FCH - Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking 
 

Fuel Cells Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) 
WA, TO-56, 1049 Brussels, office 04/21, tel: (32-2) 221 81 31, fax: (32-2) 221 81 26 
 

 
 
 

Kopuzņēmumu atbildes 
 
 
Atbilde uz 19. punktu 
 
 
Kopuzņēmums FCH ir izstrādājis rīcības plānu, lai izskatītu iekšējās revīzijas struktūrvienības 

(IAC) ieteikumus par “dotāciju pārvaldību – sarunām, līgumslēgšanu un priekšfinansēšanu”. 

Daļa darbību jau ir īstenotas, un pārējās tiek pārskatītas rīcības plāna atjaunošanas ietvaros, lai 

ņemtu vērā jaunās tiesiskās vides ietekmi un jo īpaši jaunos noteikumus saskaņā ar 

programmu “Apvārsnis 2020”. 

Atbilde uz 20. punktu 
 
 
Kopuzņēmums FCH ir izstrādājis rīcības plānu, lai izskatītu iekšējās revīzijas struktūrvienības 

(IAC) ieteikumus par IT riska novērtējumu un īstenos šīs darbības līdz 2014. gada beigām. 

 
Atbilde uz 26. punktu 
 
 
Darba grupa, ko izveidojusi Valde un kurā darbojas attiecīgo dalībnieku (EK, NEW-IG, 

N.ERGHY), VPG (valstu pārstāvju grupu) un Programmas biroja pārstāvji, pašlaik pārskata 

rīcības plāna projektu. Kad rīcības plāns būs pārskatīts, ar to iepazīstinās nākamajā 

kopuzņēmuma FCH Valdes sēdē. 
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