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UVOD 

1. Skupno podjetje za gorivne celice in vodik (v nadaljnjem besedilu: Skupno 

podjetje za GCV) s sedežem v Bruslju je bilo ustanovljeno maja 2008 za 

obdobje do 31. decembra 2017.1

2. Cilji Skupnega podjetja za GCV vključujejo podpiranje raziskav, 

tehnološkega razvoja in predstavitvenih dejavnosti v državah članicah in 

državah, pridruženih Sedmemu okvirnemu programu

  

2, v sodelovanju z 

gospodarskimi in raziskovalnimi organizacijami, da bi se osredotočili na razvoj 

uporab na trgu ter tako pospešili dodatna prizadevanja gospodarstva za hitro 

uveljavljanje tehnologij gorivnih celic in vodika.3

3. Ustanovni članici Skupnega podjetja sta Evropska unija, ki jo zastopa 

Komisija, in evropsko Industrijsko združenje za skupne tehnološke pobude za 

gorivne celice in vodik. Raziskovalna skupnost N.ERGHY je postala članica 

julija 2008. 

 

4. Najvišji prispevek EU k Skupnemu podjetju za GCV za pokrivanje tekočih 

stroškov in raziskovalnih dejavnosti je 470 milijonov EUR, ki se nakažejo iz 

proračuna Sedmega okvirnega programa, pri čemer delež, namenjen tekočim 

stroškom, ne sme preseči 20 milijonov EUR. Industrijsko združenje in 

raziskovalna skupnost bi morala prispevati 50 % tekočih stroškov in naj bi 

                                            
1 Uredba Sveta (ES) št. 521/2008 z dne 30. maja 2008 o ustanovitvi Skupnega 

podjetja za gorivne celice in vodik (UL L 153, 12.6.2008, str. 1), kakor je bila 
spremenjena z Uredbo Sveta (EU) št. 1183/2011 z dne 14. novembra 2011 
(UL L 302, 19.11.2011, str. 3). 

2 Sedmi okvirni program, sprejet s Sklepom št. 1982/2006/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta (UL L 412, 30.12.2006, str. 1), združuje vse pobude EU, 
povezane z raziskavami, in ima odločilno vlogo pri doseganju ciljev rasti, 
konkurenčnosti in zaposlovanja. Poleg tega je eden od ključnih stebrov 
evropskega raziskovalnega prostora. 

3 V Prilogi, ki je predstavljena v informativne namene, so povzeti pristojnosti, 
dejavnosti in razpoložljivi viri Skupnega podjetja. 
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prispevalo k financiranju operativnih dejavnosti s stvarnimi prispevki4

5. Skupno podjetje je postalo finančno avtonomno 15. novembra 2010. 

 pravnih 

oseb, ki sodelujejo v dejavnostih, ki ne smejo biti manjši od finančnega 

prispevka EU. 

INFORMACIJE V PODKREPITEV IZJAVE O ZANESLJIVOSTI 

6. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, 

preizkušanje transakcij na ravni Skupnega podjetja in oceno ključnih kontrol 

nadzornih in kontrolnih sistemov. Dopolnjujejo jih dokazi, pridobljeni z delom 

drugih revizorjev (kadar je smiselno) in analizo poslovodskih predstavitev.  

IZJAVA O ZANESLJIVOSTI  

7. Sodišče je v skladu z določbami člena 287 Pogodbe o delovanju Evropske 

unije (PDEU) revidiralo: 

(a) zaključni račun Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik, ki ga 

sestavljajo računovodski izkazi5 in poročila o izvrševanju proračuna6

(b) zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih s temi izkazi. 

 za 

proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2013, ter 

                                            
4 V členu 12(3) Priloge k Uredbi (ES) št. 521/2008 je določeno: „Stroški poslovanja 

Skupnega podjetja za GCV se krijejo s finančnim prispevkom Unije in s stvarnimi 
prispevki pravnih oseb, ki sodelujejo v dejavnostih.“ 

5  Ti zajemajo bilanco stanja in izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, izkaz 
sprememb čistih sredstev ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in 
druga pojasnila. 

6  Ta vsebujejo poročila o izvrševanju proračuna, povzetek proračunskih načel ter 
druga pojasnila. 
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Odgovornost poslovodstva 

8. V skladu s členoma 33 in 43 Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/20027

(a) naloge poslovodstva v zvezi z zaključnim računom Skupnega podjetja 

vključujejo zasnovo, izvajanje in vzdrževanje sistema notranje kontrole, ki 

se uporablja za pripravo in pošteno predstavitev računovodskih izkazov 

brez pomembno napačne navedbe zaradi goljufije ali napake, izbiro in 

uporabo ustreznih računovodskih usmeritev na podlagi računovodskih 

pravil, ki jih je sprejel računovodja Komisije

 

je poslovodstvo odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev zaključnega 

računa Skupnega podjetja ter za zakonitost in pravilnost z izkazi povezanih 

transakcij: 

8

(b) naloge poslovodstva v zvezi z zakonitostjo in pravilnostjo transakcij, 

povezanih z računovodskimi izkazi, in skladnostjo z načelom dobrega 

finančnega poslovodenja vključujejo zasnovo, izvajanje in vzdrževanje 

uspešnega in učinkovitega sistema notranje kontrole, ki zajema ustrezen 

nadzor in primerne ukrepe za preprečevanje nepravilnosti in goljufij ter po 

, in pripravo okoliščinam 

primernih računovodskih ocen. Direktor odobri zaključni račun Skupnega 

podjetja, potem ko ga računovodja Skupnega podjetja pripravi na podlagi 

vseh razpoložljivih informacij in napiše pojasnilo, priloženo računovodskim 

izkazom, v katerem med drugim izjavlja, da je pridobil razumno 

zagotovilo, da so informacije v vseh pomembnih pogledih resničen in 

pošten prikaz finančnega položaja Skupnega podjetja; 

                                            
7  UL L 357, 31.12.2002, str. 72. 

8 Računovodska pravila, ki jih je sprejel računovodja Komisije, so izpeljana iz 
mednarodnih računovodskih standardov za javni sektor (MRSJS), ki jih je izdala 
Mednarodna zveza računovodskih strokovnjakov, ali, kadar je smiselno, iz 
mednarodnih računovodskih standardov (MRS) / mednarodnih standardov 
računovodskega poročanja (MSRP), ki jih je izdal Odbor za mednarodne 
računovodske standarde. 
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potrebi sodne postopke za izterjavo nepravilno plačanih ali porabljenih 

sredstev. 

Revizorjeva odgovornost  

9. Sodišče je odgovorno, da na podlagi svoje revizije Evropskemu parlamentu 

in Svetu predloži izjavo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov ter o 

zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij.9

10. Revizija zajema izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o 

zneskih in razkritjih v računovodskih izkazih ter o zakonitosti in pravilnosti z 

njimi povezanih transakcij. Postopki so odvisni od revizorjeve presoje, ki temelji 

na oceni tveganja pomembno napačne navedbe v računovodskih izkazih ter 

pomembne neskladnosti med transakcijami, povezanimi z izkazi, in zahtevami 

pravnega okvira Evropske unije, ne glede na to, ali gre za goljufijo ali napako. 

Pri oceni tega tveganja revizor upošteva vse notranje kontrole, ki se izvajajo za 

pripravo in pošteno predstavitev računovodskih izkazov, ter nadzorne in 

kontrolne sisteme, s katerimi se zagotavljata zakonitost in pravilnost z njimi 

povezanih transakcij, da se pripravijo okoliščinam primerni revizijski postopki. 

Med revizijo se tudi ovrednotijo primernost računovodskih usmeritev, 

sprejemljivost računovodskih ocen in celotna predstavitev računovodskih 

izkazov. 

 Sodišče izvede revizijo v 

skladu z mednarodnimi standardi revidiranja in etičnim kodeksom MZRS ter 

mednarodnimi standardi za vrhovne revizijske institucije INTOSAI. Ti standardi 

določajo, da mora Sodišče revizijo načrtovati in opraviti tako, da pridobi 

razumno zagotovilo, da je zaključni račun Skupnega podjetja brez pomembno 

napačnih navedb in da so z njim povezane transakcije zakonite in pravilne. 

11. Sodišče meni, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostna in ustrezna 

osnova za njegovo izjavo o zanesljivosti.  

                                            
9 Člen 185(2) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 248, 16.9.2002, 

str. 1). 
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Mnenje o zanesljivosti računovodskih izkazov 

12. Po mnenju Sodišča letni računovodski izkazi Skupnega podjetja v vseh 

pomembnih pogledih pošteno predstavljajo njegov finančni položaj na dan 

31. decembra 2013 ter njegov poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano 

leto v skladu z določbami njegovih finančnih pravil in računovodskimi pravili, ki 

jih je sprejel računovodja Komisije. 

Mnenje o zakonitosti in pravilnosti z izkazi povezanih transakcij 

13. Po mnenju Sodišča so transakcije, povezane z letnimi računovodskimi 

izkazi za leto, ki se je končalo 31. decembra 2013, v vseh pomembnih pogledih 

zakonite in pravilne. 

14. Zaradi naslednjih pripomb mnenji Sodišča nista vprašljivi. 

PRIPOMBE O UPRAVLJANJU PRORAČUNA IN FINANČNEM 
POSLOVODENJU 

Izvrševanje proračuna 

15. V končnem proračunu za leto 2013, ki ga je sprejel upravni odbor, so bile 

navedene odobritve za prevzem obveznosti v višini 74,5 milijona EUR in 

odobritve plačil v višini 59,7 milijona EUR. Stopnja realizacije odobritev za 

prevzem obveznosti je znašala 98,9 %, odobritev plačil pa 56,7 %. Slednja je 

posledica preložitve financiranja treh projektov.  

Razpisi za zbiranje predlogov 

16. Dne 31. decembra 2013 je program Skupnega podjetja za GCV sestavljalo 

130 sporazumov o nepovratnih sredstvih, ki so posledica petih letnih razpisov 

(2008–2012), pričakovanih pa je še 21 sporazumov o nepovratnih sredstvih iz 

razpisa 2013-1, o katerih potekajo pogajanja, in približno od 5 do 10 

sporazumov iz končnega razpisa 2013-2. 
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17. Razpisi za zbiranje predlogov iz let 2008, 2009, 2010, 2011 in 2012 so 

privedli do sporazumov o nepovratnih sredstvih v skupni višini 

365 milijonov EUR, kar je 81 % najvišjega možnega prispevka EU za 

raziskovalne dejavnosti Skupnega podjetja, ki znaša 452,5 milijona EUR. 

Preostalih 19 % je bilo dodeljenih za razpisa 2013-1 (64,5 milijona EUR) in 

2013-2 (23 milijonov EUR), s čimer je zagotovljena polna poraba najvišjega 

možnega prispevka EU.  

DRUGE ZADEVE  

Pravni okvir 

18. Nova finančna uredba, ki se uporablja za splošni proračun Unije,10

Funkcija notranje revizije in služba Komisije za notranjo revizijo 

 je bila 

sprejeta 25. oktobra 2012 in je začela veljati 1. januarja 2013, vendar pa je 

vzorčna finančna uredba za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 

nove finančne uredbe začela veljati šele 8. februarja 2014. Finančna pravila 

Skupnega podjetja so bila spremenjena 30. junija 2014, da bi odražala te 

spremembe. 

19. V skladu z usklajenim strateškim revizijskim načrtom službe za notranjo 

revizijo/oddelka za notranjo revizijo za Skupno podjetje za GCV v obdobju 

2011–2013 je oddelek za notranjo revizijo Skupnega podjetja za GVC leta 2013 

izvedel revizijo upravljanja nepovratnih sredstev – pogajanj, sklepanja pogodb 

in predfinanciranja ter opravljal druge storitve dajanja zagotovila in 

svetovanja11

                                            
10 Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, 
in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, 
str. 1). 

. V končnem poročilu o upravljanju nepovratnih sredstev je bila 

11 Npr.: letna ocena ravni stvarnih prispevkov, svetovanje v procesu priprave letnega 
poročila o dejavnostih in udeležba v kampanjah Skupnega podjetja za obveščanje 
o zadevah, povezanih s finančnim nadzorom in revidiranjem. 
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ugotovljena potreba po skrajšanju časa, ki preteče do dodelitve nepovratnih 

sredstev, in časa do konca pogajanj ter potreba po razjasnitvi nekaterih vidikov 

postopka, ki ga Skupno podjetje uporablja za pregledovanje finančne 

sposobnosti. 

20. Služba Komisije za notranjo revizijo je za Skupno podjetje za GVC, skupaj s 

skupnimi podjetji ARTEMIS, „Čisto nebo“, Eniac in IMI, opravila oceno tveganja 

za IT v zvezi s skupnimi infrastrukturami IT, ki si jih ta podjetja delijo.12

Spremljanje rezultatov raziskav, pridobljenih s projekti, in poročanje o 
njih 

 

21. Sklep o Sedmem okvirnem programu13

22. Skupno podjetje za GCV je leta 2013 povečalo svoje zmogljivosti za 

spremljanje rezultatov raziskav in poročanje o njih ter za ocenjevanje dosežkov 

svojega programa z zaposlitvijo referenta za upravljanje znanja in politik. Poleg 

tega je uvedlo novo razvito orodje IT, imenovano TEMONAS (TEchnology 

MONitoring and ASsessment – tehnološko spremljanje in ocenjevanje), za 

analizo in sintezo rezultatov končanih projektov. Na svoji spletni strani je 

poročalo o prvih javnih rezultatih v zvezi z novim znanjem, pridobljenim s 

projekti. 

 vzpostavlja sistem spremljanja in 

poročanja, ki zajema varstvo, razširjanje in prenos rezultatov raziskav.  

23. Skupno podjetje za GCV tudi razmišlja o možnosti, da bi za te namene 

spremljanja uporabljalo sistem IT Komisije in razvilo svoje poročanje o 
                                            
12  Končno poročilo z 22. novembra 2013 je opozorilo, da je treba formalizirati politiko 

za varnost IT in v prihodnje pogodbe s ponudniki storitev IT vključiti podrobne 
postopke/kontrole. 

13 Člen 7 Sklepa št. 1982/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 
2006 o Sedmem okvirnem programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki 
razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) določa, da Komisija „stalno in 
sistematično spremlja izvajanje okvirnega programa in njegovih posebnih 
programov ter redno poroča o rezultatih tega spremljanja in rezultate spremljanja 
redno razširja“. 
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rezultatih v skladu s pripombami v letnem poročilu o napredku v zvezi z 

dejavnostmi skupnih podjetij v letu 2012, ki ga je objavila Komisija.14

Navzkrižja interesov  

 

24. Skupno podjetje za GCV je uvedlo posebne ukrepe za preprečevanje 

navzkrižja interesov za svoje tri ključne deležnike: člane upravnega odbora, 

strokovnjake in uslužbence.  

25. Ustrezno dokumentiranje teh ukrepov z izčrpnim pisnim postopkom je v 

teku. Sprejetje je pričakovano v drugi polovici leta 2014. Vključeni bodo jasna 

opredelitev tega, kaj bi moralo šteti za navzkrižje interesov, podatkovna zbirka, 

ki se bo redno posodabljala z vsemi informacijami, povezanimi z navzkrižji 

interesov, in proces za upravljanje. 

Drugo vmesno vrednotenje, ki ga je opravila Komisija15

26. Komisija je drugo vmesno vrednotenje Skupnega podjetja za GCV 

opravljala od novembra 2012 do maja 2013. Poročilo je vsebovalo več 

priporočil za Skupno podjetje za GCV, med drugim dodelitev več virov za 

operacije z deljenjem upravnih funkcij z drugimi skupnimi podjetji in/ali z 

vrnitvijo teh funkcij službam Komisije, večja usmerjenost raziskovalne strategije 

pri nadaljnjem delu Skupnega podjetja za GCV v zvezi z Obzorjem 2020 v 

skladu s tremi glavnimi načeli (uskladitev s politikami EU; področja, na katerih 

ima Evropa vodilno vlogo ali jo lahko doseže; prilagajanje spreminjajočim se 

potrebam sektorja) ter krepitev zmožnosti za spremembe. 

 

 

 
                                            
14 Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu. Letno poročilo o napredku v 

zvezi z dejavnostmi skupnih podjetij v okviru skupnih tehnoloških pobud v letu 
2012 (SWD(2013) 539 final). 

15 Drugo vmesno vrednotenje Skupnega podjetja za GCV iz julija 2013. 
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To poročilo je sprejel senat IV, ki ga vodi g. Milan Martin CVIKL, član 

Evropskega računskega sodišča, v Luxembourgu na zasedanju 

21. oktobra 2014. 

 Za Računsko sodišče 

 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

 Predsednik 
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PRILOGA 

Skupno podjetje za gorivne celice in vodik  
(Bruselj) 

Pristojnosti in dejavnosti 
 

Področja pristojnosti 
Unije, ki izhajajo iz 
Pogodbe  
(člena 187 in 188 
Pogodbe o delovanju 
Evropske unije) 
 

Sklep št. 1982/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o 
Sedmem okvirnem programu določa prispevek Unije k vzpostavitvi dolgoročnih javno-
zasebnih partnerstev v obliki skupnih tehnoloških pobud, ki bi se lahko izvajale prek 
skupnih podjetij v smislu člena 187 PDEU.  

Uredba Sveta (ES) št. 521/2008 z dne 30. maja 2008 o ustanovitvi Skupnega podjetja za 
GCV, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) št. 1183/2011 (UL L 302, 19.11.2011, 
str. 3).  

Pristojnosti Skupnega 
podjetja  
(kakor so opredeljene v 
Uredbi Sveta (ES) 
št. 521/2008, kakor je 
bila spremenjena z 
Uredbo (EU) 
št. 1183/2011) 
 

Cilji 

Skupno podjetje za gorivne celice in vodik prispeva k izvajanju Sedmega okvirnega 
programa in zlasti tematskih področij „Energija“, „Nanoznanosti, nanotehnologije, materiali 
in nove proizvodne tehnologije“, „Okolje (vključno s podnebnimi spremembami)“ in „Promet 
(vključno z aeronavtiko)“ posebnega programa „Sodelovanje“. 

Skupno podjetje za GCV zlasti:  

(a) Evropi zagotavlja vodilni položaj na področju tehnologij gorivnih celic in vodika na 
svetovni ravni ter tehnologijam gorivnih celic in vodika omogoča preboj na trg, s 
tem pa tržnim silam pomaga spodbuditi možne znatne koristi za celotno 
prebivalstvo; 

(b) usklajeno podpira raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (RTR) 
v državah članicah in državah, pridruženih Sedmemu okvirnemu programu 
(pridružene države), z namenom odpraviti tržni neuspeh in se osredotočiti na 
razvoj uporab na trgu ter tako pospešiti dodatna prizadevanja industrije v smeri 
hitrega uveljavljanja tehnologij gorivnih celic in vodika; 

(c) podpira izvajanje prednostnih nalog RTR v okviru STP za gorivne celice in vodik, 
zlasti z dodeljevanjem donacij na podlagi konkurenčnih razpisov za zbiranje 
predlogov; 

(d) spodbuja večje javne in zasebne naložbe v razvoj na področju tehnologij gorivnih 
celic in vodika v državah članicah in pridruženih državah.  

Vodenje 
 (kakor je opredeljeno v 
Uredbi Sveta (ES) 
št. 521/2008, kakor je 
bila spremenjena z 
Uredbo (EU) 
št. 1183/2011) 

Organi Skupnega podjetja za GCV so: 

1 – Upravni odbor 

Upravni odbor je glavni organ odločanja Skupnega podjetja za GCV.  

2 – Izvršni direktor 

Izvršni direktor je pristojen za vsakodnevno vodenje Skupnega podjetja in je njegov zakoniti 
zastopnik. Odgovarja upravnemu odboru. 

3 – Znanstveni odbor 

Sestavljen je iz največ 9 članov, ki uravnoteženo zastopajo strokovno znanje in izkušnje 
svetovnega ranga iz akademskih krogov, industrije in regulatornih organov. Njegove naloge 
so: 

(a) svetovanje glede znanstvenih prednostnih nalog pri predlogih letnih in večletnih 
izvedbenih načrtov; 

(b) svetovanje o znanstvenih dosežkih, opisanih v letnem poročilu o dejavnostih; 

(c) svetovanje glede sestave odborov za medsebojne preglede. 

Zunanja svetovalna organa Skupnega podjetja za GCV sta: 

4 – Skupina predstavnikov držav za gorivne celice in vodik 

Sestavljena je iz po enega predstavnika vsake države članice in vsake pridružene države. 
Njene najpomembnejše naloge so izrekanje mnenj o napredku programa Skupnega 
podjetja za GCV, spremljanje skladnosti in upoštevanja ciljev ter usklajevanje z 
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nacionalnimi programi, da ne pride do podvajanja.  

5 – Generalna skupščina zainteresiranih strani 

Generalna skupščina zainteresiranih strani je pomemben komunikacijski kanal o 
dejavnostih Skupnega podjetja za GCV in je odprta za vse javne in zasebne zainteresirane 
strani, mednarodne interesne skupine iz držav članic, pridruženih držav in tretjih držav. 
Sestane se enkrat na leto. Generalna skupščina zainteresiranih strani je obveščena o 
dejavnostih Skupnega podjetja za GCV in se jo povabi, da pripravi ustrezne pripombe. 

Notranji in zunanji revizor in organ za razrešnico Skupnega podjetja za GCV so: 

6 – Notranja revizija 

– Notranji revizor Skupnega podjetja za GCV (tj. oddelek za notranjo revizijo). 

– Služba Komisije za notranjo revizijo. 

7 – Zunanja revizija 

Evropsko računsko sodišče. 

8 – Organ za razrešnico 

Parlament na priporočilo Sveta. 

Viri, ki so bili 
Skupnemu podjetju na 
voljo v letu 2013 
Končni računovodski 
izkazi Skupnega 
podjetja za GCV za 
leto 2013 

 

Proračun (odobritve za prevzem obveznosti) 

82,5 milijona EUR  

Število zaposlenih 31. decembra 2013 

V načrtu delovnih mest za leto 2013 predvidenih 20 mest (18 začasnih uslužbencev in 
2 pogodbena uslužbenca), od tega je bilo na koncu leta 2013 zasedenih 17 mest. Ti 
uslužbenci so opravljali operativne naloge (12 uslužbencev s polnim delovnim časom) in 
upravne naloge (5 uslužbencev s polnim delovnim časom). 

Dejavnosti in storitve, 
zagotovljene v 
letu 2013  

Glej letno poročilo o dejavnostih za leto 2013 Skupnega podjetja za GCV:  
http://www.fch-ju.eu/page/documents 

Vir: Podatki, ki jih je posredovalo Skupno podjetje FCH. 

 
 



 
 
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 
 

 
 
 

Odgovori Skupnega podjetja 
 

 
Odgovor na točko 19 
 
 
Skupno podjetje za GCV je pripravilo akcijski načrt v odziv na priporočila iz revizije, ki jo je 

opravila skupina za notranjo revizijo (IAC) o pogajanjih na področju upravljanja nepovratnih 

sredstev, sklepanja pogodb in predhodnega financiranja. Nekateri ukrepi se izvajajo, drugi pa 

so še v fazi pregledovanja v okviru posodobitve akcijskega načrta, ki naj bi upoštevala vpliv 

novega pravnega okolja ter zlasti novih pravil iz pobude Obzorje 2020. 

Odgovor na točko 20 
 
 
Skupno podjetje za GCV je pripravilo akcijski načrt v odziv na priporočila službe za notranjo 

revizijo v oceni tveganja za IT in bo sprejete ukrepe izvedlo do konca leta 2014. 

 
Odgovor na točko 26 
 
 
Delovna skupina, ki jo je sestavlja upravni odbor in predstavniki članic (Evropska komisija, 

združenje New Energy World Industry Grouping, raziskovalna skupnost N.ERGHY), skupina 

predstavnikov držav ter programska pisarna, pripravlja osnutek akcijskega načrta. Po reviziji 

bo ta predstavljen na naslednjem sestanku upravnega odbora Skupnega podjetja za GCV. 
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