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1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” 2018. finanšu gada budžeta 
izpildes apstiprināšanu
(2019/2104(DEC))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” 2018. finanšu gada 
galīgos pārskatus,

– ņemot vērā Revīzijas palātas pārskatu par kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un 
ūdeņradis 2” 2018. finanšu gada pārskatiem un Kopuzņēmuma atbildi1,

– ņemot vērā deklarāciju2 par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību 
un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2018. finanšu gadu saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

– ņemot vērā Padomes 2020. gada 18. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz 
Kopuzņēmumam par 2018. finanšu gada budžeta izpildi (05763/2019 – C9-0070/2019),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam 
budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu3 un jo īpaši 
tās 209. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, 
Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam 
budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) 
Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) 
Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 966/20124, un jo īpaši tās 71. pantu,

– ņemot vērā Padomes 2014. gada 6. maija Regulu (EK) Nr. 559/2014, ar ko izveido 
kopuzņēmumu “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2”5, un jo īpaši tās 12. pantu,

– ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 110/2014 par 
finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā6,

– ņemot vērā Komisijas 2019. gada 13. marta Deleģēto regulu (ES) 2019/887 par finanšu 

1 OV C 426, 18.12.2019., 1. lpp.
2 OV C 426, 18.12.2019., 1. lpp.
3 OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
4 OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
5 OV L 169, 7.6.2014., 108. lpp.
6 OV L 38, 7.2.2014., 2. lpp.
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paraugregulējumu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 71. pantā7,

– ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

– ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0030/2020),

1. sniedz kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” izpilddirektoram 
apstiprinājumu par Kopuzņēmuma 2018. finanšu gada budžeta izpildi;

2. izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt 
kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” izpilddirektoram, Padomei, 
Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

7 OV L 142, 29.5.2019., 16. lpp.
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2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” 2018. finanšu gada pārskatu 
apstiprināšanu
(2019/2104(DEC))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” 2018. finanšu gada 
galīgos pārskatus,

– ņemot vērā Revīzijas palātas pārskatu par kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un 
ūdeņradis 2” 2018. finanšu gada pārskatiem un Kopuzņēmuma atbildi1,

– ņemot vērā deklarāciju2 par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību 
un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2018. finanšu gadu saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

– ņemot vērā Padomes 2020. gada 18. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz 
Kopuzņēmumam par 2018. finanšu gada budžeta izpildi (05763/2019 – C9-0070/2019),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam 
budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu3 un jo īpaši 
tās 209. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, 
Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam 
budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) 
Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) 
Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 966/20124, un jo īpaši tās 71. pantu,

– ņemot vērā Padomes 2014. gada 6. maija Regulu (EK) Nr. 559/2014, ar ko izveido 
kopuzņēmumu “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2”5, un jo īpaši tās 12. pantu,

– ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 110/2014 par 
finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā6,

– ņemot vērā Komisijas 2019. gada 13. marta Deleģēto regulu (ES) 2019/887 par finanšu 
paraugregulējumu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas 

1 OV C 426, 18.12.2019., 1. lpp.
2 OV C 426, 18.12.2019., 1. lpp.
3 OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
4 OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
5 OV L 169, 7.6.2014., 108. lpp.
6 OV L 38, 7.2.2014., 2. lpp.
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Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 71. pantā7,

– ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

– ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0030/2020),

1. apstiprina kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” 2018. finanšu gada 
pārskatus;

2. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un 
ūdeņradis 2” izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā 
publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

7 OV L 142, 29.5.2019., 16. lpp.
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3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par kopuzņēmuma “Kurināmā 
elementi un ūdeņradis 2” 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
(2019/2104(DEC))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā lēmumu par kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” 
2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

– ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

– ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0030/2020),

A. tā kā kopuzņēmums “Kurināmā elementi un ūdeņradis” (FCH) ar Padomes Regulu (EK) 
Nr. 521/20081 tika izveidots 2008. gada maijā uz laiku līdz 2017. gada 31. decembrim 
kā publiskā un privātā sektora partnerība ar mērķi pievērsties tirgū izmantojamu 
lietojumu izstrādei un atvieglot nozares centienus nodrošināt kurināmā elementu un 
ūdeņraža tehnoloģiju strauju ieviešanu; tā kā Regula (EK) Nr. 521/2008 ir atcelta ar 
Padomes Regulu (ES) Nr. 559/20142;

B. tā kā 2014. gada maijā ar Regulu (ES) Nr. 559/2014 tika izveidots kopuzņēmums 
“Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” (FCH 2), lai tas aizstātu FCH un turpinātu tā 
darbību līdz 2024. gada 31. decembrim;

C. tā kā FCH dalībnieki bija Savienība, kuru pārstāvēja Komisija, Fuel Cell and Hydrogen 
Joint Technology Initiative Industry Grouping un pētniecības grupa N.ERGHY;

D. tā kā FCH 2 dalībnieki ir Savienība, kuru pārstāv Komisija, New Energy World Industry 
Grouping AISBL (“Nozares grupa”), kas 2016. gadā pārsaukta par Hydrogen Europe, un 
New European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen AISBL (“Pētniecības 
grupa”);

E. tā kā maksimālais Savienības ieguldījums FCH 2 darbības pirmajā posmā ir 
470 000 000 EUR no Septītās pamatprogrammas budžeta; tā kā citu dalībnieku 
ieguldījumam jābūt vismaz tikpat lielam, cik Savienības ieguldījums; 

Budžeta un finanšu pārvaldība

1. atzīmē, ka Revīzijas palātas pārskatā par FCH 2 gada pārskatiem (“Revīzijas palātas 
pārskats”) ir konstatēts, ka 2018. gada pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi 
atspoguļo FCH 2 finanšu stāvokli 2018. gada 31. decembrī, kā arī darbības rezultātus, 
naudas plūsmas un neto aktīvu pārmaiņas minētajā datumā noslēgtajā gadā saskaņā ar tā 
finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža pieņemtajiem grāmatvedības 

1 Padomes Regula (EK) Nr. 521/2008 (2008. gada 30. maijs), ar ko izveido kopuzņēmumu “Kurināmā elementi 
un ūdeņradis” (OV L 153, 12.6.2008., 1. lpp.).
2 Padomes Regula (ES) Nr. 559/2014 (2014. gada 6. maijs), ar ko izveido kopuzņēmumu „Kurināmā elementi un 
ūdeņradis 2” (OV L 169, 7.6.2014., 108. lpp.).
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noteikumiem; turklāt atzīmē, ka FCH 2 grāmatvedības noteikumi balstās uz 
starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem;

2. atzīmē, ka FCH 2 2018. finanšu gada galīgais budžets ietvēra saistību apropriācijas 
85 504 157 EUR apmērā un maksājumu apropriācijas 126 526 307 EUR apmērā; 

3. norāda, ka vispārējā saistību apropriāciju un maksājumu apropriāciju budžeta izpilde 
2018. gadā bija attiecīgi 93 % un 83 %;

Daudzgadu budžeta izpilde saskaņā ar Septīto pamatprogrammu

4. norāda, ka attiecībā uz FCH 2 Savienības ieguldījums no Septītās pamatprogrammas ir 
421 300 000 EUR, tostarp ieguldījumi natūrā 19 100 000 EUR apmērā, un nozares un 
pētniecības grupu locekļu ieguldījums ir 442 500 000 EUR, ko veido ieguldījumi natūrā 
420 000 000 EUR apmērā kopuzņēmuma FCH 2 finansētos Septītās pamatprogrammas 
projektos un 17 900 000 EUR lieli naudas ieguldījumi administratīvo izmaksu segšanai;

5.  attiecībā uz Septītās pamatprogrammas projektiem pieejamo FCH 2 2018. gada 
budžetu norāda, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 79,6 %, jo tika 
novēloti iesniegtas sākto Septītās pamatprogrammas projektu izmaksu deklarācijas; 

Daudzgadu budžeta izpilde, īstenojot pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”

6. norāda, ka FCH 2 gadījumā Savienības ieguldījums no pamatprogrammas “Apvārsnis 
2020” ir 318 800 000 EUR un nozares un pētniecības grupu locekļiem paredzēts 
ieguldīt 649 400 000 EUR, ko veido ieguldījumi natūrā 1 800 000 EUR apmērā FCH 2 
finansētos pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” projektos, ieguldījumi natūrā 
7 700 000 EUR apmērā papildu pasākumiem un 3 600 000 EUR lieli naudas 
ieguldījumi administratīvo izmaksu segšanai; 

7. norāda, ka nozari pārstāvošo locekļu ieguldījumi natūrā pamatdarbības izmaksu 
segšanai ir tik mazi tādēļ, ka FCH 2 tos apliecina kopā ar galīgajām izmaksu 
deklarācijām; tādēļ lielākā daļa ieguldījumu natūrā, par kuriem bija uzņemtas saistības, 
tiks apliecināti vēlākā programmas “Apvārsnis 2020” posmā, kad tiks veikti galīgie 
maksājumi par projektiem un būs jāiesniedz apliecinājumi par finanšu pārskatiem; 

8. norāda, ka saistību apropriāciju izlietojums bija 95,8 %, bet maksājumu apropriāciju 
izlietojums bija 84,4 %; atzīmē, ka attiecībā uz Septīto pamatprogrammu 2018. gada 
beigās par starpposma un pārsvarā galīgajiem periodiskajiem ziņojumiem bija veikti 29 
maksājumi kopā par 21 400 000 EUR; atzīmē, ka budžeta izpildes līmenis (maksājumu 
apropriāciju ziņā) bija 79,6 % (2017. gadā tas bija 73,8 %);

9. atzīmē, ka attiecībā uz “Apvārsnis 2020” maksājumu apropriāciju aspektā tika veikti 
19 priekšfinansējuma maksājumi par projektiem, kas atlasīti 2017. un 2018. gada 
uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus, 11 maksājumi par pētījumiem un 2 maksājumi 
Kopīgajam pētniecības centram; turklāt atzīmē, ka budžeta izpildes līmenis (maksājumu 
ziņā) sasniedza 83,4 % (2017. gadā tas bija 93,3 %); norāda, ka budžeta izpildes līmenis 
(saistību apropriāciju ziņā) sasniedza 95,8 % (2017. gadā tas bija 98,3 %) uzaicinājuma 
iesniegt priekšlikumus iznākuma dēļ, jo netika nodrošināta viena tēma, un iepirkuma 
novēlotas plānošanas dēļ;
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10. norāda, ka FCH 2 ir sagatavojis rīcības plānu, kuru 2018. gada marta apstiprināja 
FCH 2 valde, kurš paredz FCH 2 īstenot daudzveidīgus pasākumus un saistībā ar kuru 
vairāki pasākumi jau ir uzsākti; norāda, ka lielākā daļa pasākumu būtu jāīsteno 2018. un 
2019. gadā, tomēr tiks apsvērta dažu pasākumu īstenošana nākamajā plānošanas 
periodā; 

Sniegums

11. norāda, ka FCH 2 atsevišķus pasākumus izmanto kā galvenos snieguma rādītājus, lai 
izvērtētu savu darbību sniegto pievienoto vērtību, piemēram, atjaunojamās enerģijas, 
galapatēriņa energoefektivitātes, viedtīklu un uzglabāšanas jomā; turklāt norāda, ka 
FCH 2 izmanto arī citus pasākumus, piemēram, demonstrējuma projektu īstenošanu 
dalībvalstīs un reģionos, kas saņem Savienības līdzekļus; norāda, ka 2018. gadā FCH 2 
atbalstīja galveno snieguma rādītāju pārskatīšanu, ņemot vērā pēdējos gados notikušo 
ievērojamo tehnikas progresu un jaunu lietotņu parādīšanos;

12. konstatē, ka pārvaldības izmaksu īpatsvars (administratīvais un darbības budžets) 
joprojām ir zem 5 %, kas liecina par salīdzinoši racionālu un efektīvu FCH 2 
organizatorisko struktūru;

13. norāda, ka 2018. gadā sviras efekta vērtība bija 1,36 salīdzinājumā ar prasīto 0,56; 
turklāt norāda, ka, ņemot vērā visu privāto partneru ieguldījumus natūrā attiecīgajos 
projektos, sviras efekta vērtība sasniedza 1,96;

14. atzinīgi vērtē to, ka visi uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus tika publicēti un slēgti 
saskaņā ar attiecīgajiem darba plāniem un 2018. gada darba programmu un ietvēra 
20 tēmas; 

15. atzīmē, ka 2018. gada beigās FCH 2 štatu sarakstā bija 27 darbinieki no 10 dalībvalstīm 
un ar gandarījumu norāda, ka darbinieku vidū ir dzimumu līdzsvars (51 % vīriešu un 
49 % sieviešu); arī norāda, ka 2018. gadā 31 % “Apvārsnis 2020” projektu dalībnieku 
bija sievietes, 26 % programmu koordinatoru bija sievietes, 22 % FCH 2 dalībvalstu 
pārstāvju grupu locekļu bija sievietes un 33 % zinātniskās komitejas locekļu bija 
sievietes;

16. norāda, ka veiksmīgu Savienības finansētu projektu svarīgs priekšnoteikums ir efektīva 
saziņa; uzskata, ka ir svarīgi palielināt FCH sasniegumu redzamību un izplatīt 
informāciju par tā pievienoto vērtību; aicina FCH 2 īstenot proaktīvu komunikācijas 
politiku, sociālajos medijos vai citos plašsaziņas līdzekļos informējot sabiedrību par 
pētījumu rezultātiem, lai palielinātu sabiedrības izpratni par Savienības atbalsta ietekmi, 
īpašu uzmanību pievēršot šo rezultātu nonākšanai tirgū;

17. konstatē, ka transporta jomā FCH 2 atbalstīja demonstrējumu pasākumus attiecībā uz 
vairāk nekā 1900 vieglajiem transportlīdzekļiem, no kuriem vairāk nekā 630 jau atradās 
ekspluatācijā 2018. gadā; arī norāda, ka FCH 2 ir demonstrējis 45 autobusus, kuri 
2018. gadā atradās ekspluatācijā 10 Savienības pilsētās; ar gandarījumu norāda, ka ar 
kurināmā elementiem aprīkotu elektronisko autobusu ieviešana var tikt uzskatīta par 
pasaules mēroga tehnoloģisko sasniegumu, kas ir ievērojami attīstīts FCH 2 projektos;

Iekšējā revīzija



PE639.842v02-00 10/13 RR\1200096LV.docx

LV

18. norāda, ka 2018. gadā FCH 2 pabeidza īstenot visus rīcības plānus, kuru mērķis bija 
izpildīt ieteikumus par iekšējās revīzijas dienesta (IAS) 2016. gadā veiktajām revīzijām 
par snieguma pārvaldību, tostarp ieteikumu par daudzgadu darba programmas un 
stratēģisko un darbības mērķu pārskatīšanu; norāda, ka 2018. gada janvārī FCH 2 
iesniedza IAS rīcības plānu attiecībā uz trijiem IAS sniegtajiem ieteikumiem par 
koordināciju ar centrālo atbalsta dienestu (CSC) un CSC rīku un pakalpojumu 
īstenošanu; norāda, ka saskaņā ar šo rīcības plānu FCH 2 rīkoja pirmo darbsemināru ar 
CSC; atzinīgi vērtē to, ka 2018. gada decembrī FCH 2 iesniedza IAS izskatīšanai visus 
rīcības plānus par 2017. gada revīzijas ziņojumā pausto ieteikumu izpildi; turklāt ar 
gandarījumu norāda, ka 2019. gadā IAS nosūtīja kopuzņēmuma valdei vēstuli, kurā tas 
apstiprināja visu ieteikumu un rīcības plānu veiksmīgu īstenošanu; 

19. norāda, ka turpinās ex post revīzijas centieni — attiecībā uz Septītās pamatprogrammas 
dotācijām tika sākta 141 revīzija, no kurām 132 ir pabeigtas un pārējās tiks pabeigtas 
2019. gada pirmajā pusē un kuras veido kumulatīvo revīzijas apjomu 23 % apmērā no 
validēto izmaksu deklarācijas vērtības; atzīmē, ka atlikušo kļūdu īpatsvars bija zemāks 
par 2 %; konstatē, ka 2018. gadā tika sāktas 14 jaunas revīzijas attiecībā uz 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”; 

20. konstatē, ka Komisija ir veikusi FCH galīgo novērtējumu par laikposmu no 2008. līdz 
2016. gadam, kā arī saskaņā ar pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” strādājošā FCH 2 
starpposma novērtējumu par laikposmu no 2014. līdz 2016. gadam, un ka valde ir 
apstiprinājusi rīcības plānu, saistībā ar ko vairāki pasākumi jau ir uzsākti, un sagaidāms, 
ka lielākā daļa programmas tiks pabeigta laikā starp 2018. un 2019. gadu, tomēr ņemot 
vērā, ka ir sagaidāms, ka daži pasākumi tiks īstenoti nākamajā plānošanas periodā;

Iekšējā kontrole

21. atzinīgi vērtē to, ka FCH 2 ir ieviesis ex ante kontroles procedūras, kas pamatojas uz 
finanšu un pamatdarbības dokumentārajām pārbaudēm un dotāciju saņēmēju ex post 
revīzijām, attiecībā uz Septītās pamatprogrammas starpposma un galīgajiem 
maksājumiem un “Apvārsnis 2020” projektu izmaksu deklarācijām, norādot, ka par 
ex post revīzijām atbildīga ir Komisija; atzinīgi vērtē to, ka ex post revīzijās konstatētais 
atlikušo kļūdu īpatsvars 2018. gada beigās bija 1,10 % Septītajā pamatprogrammā un 
0,46 % pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”, kas saskaņā ar Revīzijas palātas 
konstatējumu ir zem būtiskuma sliekšņa;

22. norāda, ka 2017. gadā FCH 2 kopā ar Komisijas Pētniecības un inovācijas ĢD Kopējo 
revīzijas dienestu sāka pirmo pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” starpposma izmaksu 
deklarāciju nejaušas izlases ex post revīziju; norāda, ka kopuzņēmums ir ieviesis ex ante 
kontroles procedūras, kas pamatojas uz finanšu un pamatdarbības dokumentārajām 
pārbaudēm; norāda, ka saistībā ar Septītās pamatprogrammas starpposma un galīgajiem 
maksājumiem ex post revīzijas saņēmēju līmenī veic FCH 2, savukārt par programmas 
“Apvārsnis 2020” projektu izmaksu deklarāciju ex post revīzijām atbild Kopējais 
revīzijas dienests; tomēr ar bažām norāda, ka 2018. gada beigās vēl nebija pabeigtas 
divas 2017. gadā sāktas revīzijas, kuras FCH 2 vēl nebija noslēdzis, jo turpinājās 
pārrunas ar saņēmējiem, kurās tam arī bija jāsadarbojas ar citiem RTG DĢ dienestiem, 
lai nodrošinātu saskanīgus revīzijas rezultātus attiecībā uz dažādām ieinteresētajām 
personām; 
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23. aicina Revīzijas palātu izvērtēt ieguldījumu natūrā aprēķināšanas un novērtēšanas 
metodikas pareizību un uzticamību un lūdz šajā izvērtējumā izskatīt, cik labi izstrādātas 
un stabilas ir pamatnostādnes attiecībā uz ieguldījumu natūrā procedūras īstenošanu, un 
tādējādi sekmēt ieguldījumu natūrā plānošanas, ziņošanas un sertifikācijas procesu.
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