
ZIŅOJUMS

par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2015. finanšu gada pārskatiem ar Institūta atbildi

(2016/C 449/21)

IEVADS

1. Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtu (turpmāk tekstā – “Institūts”, arī “EIT”), kurš atrodas Budapeštā, izveidoja ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 294/2008 (1). Institūta mērķis ir sekmēt ilgtspējīgu Eiropas ekonomisko 
izaugsmi un konkurētspēju, stiprinot dalībvalstu un Eiropas Savienības spējas inovāciju jomā. Institūts piešķir dotācijas 
aizvien lielākam skaitam zināšanu un inovāciju kopienu (ZIK), kuras sasaista kopā augstākās izglītības, pētniecības un 
uzņēmējdarbības nozares, tādējādi veicinot inovācijas un uzņēmējdarbību. Zināšanu un inovāciju kopienas koordinē 
simtiem partneru darbības. EIT sniegtās dotācijas atlīdzina partneru izmaksas un tās izmaksas, kas izriet no ZIK 
koordinācijas pasākumiem.

2. Galvenie skaitliskie dati par Institūtu ir sniegti tabulā (2).

Tabula

Institūta galvenie skaitliskie dati

2014 2015

Budžets (miljoni EUR) (1) 174,9 231,7

Kopējais darbinieku skaits 31. decembrī (2) 48 50

(1) Budžeta skaitlisko datu pamatā ir maksājumu apropriācijas.
(2) Ierēdņi, pagaidu darbinieki, līgumdarbinieki un norīkotie valstu eksperti.

Avots: Institūta sniegtie dati.

TICAMĪBAS DEKLARĀCIJU PAMATOJOŠĀ INFORMĀCIJA

3. Palātas izmantotā revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas pārbaudes un Institūta 
pārraudzības un kontroles sistēmu galveno kontroles mehānismu novērtēšanu. To papildina citu revidentu darbā gūtie 
pierādījumi un vadības apliecinājumu analīze.

TICAMĪBAS DEKLARĀCIJA

4. Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantu Palāta revidēja:

a) Institūta gada pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus (3) un budžeta izpildes pārskatus (4) par 2015. gada 
31. decembrī slēgto finanšu gadu; un

b) šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību.
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(1) OV L 97, 9.4.2008., 1. lpp.
(2) Plašāka informācija par Institūta kompetenci un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē www.eit.europa.eu
(3) Finanšu pārskatos ietilpst bilance, finanšu darbības rezultātu pārskats, naudas plūsmas tabula, pārskats par neto aktīvu pārmaiņām 

un kopsavilkums par svarīgākajām grāmatvedības metodēm, un citi paskaidrojumi.
(4) Tajos ietilpst budžeta izlietojuma pārskats un budžeta izlietojuma pārskata pielikums.

http://www.eit.europa.eu


Vadības atbildība

5. Vadība ir atbildīga par Institūta gada pārskatu sagatavošanu un patiesu izklāstu, kā arī par pakārtoto darījumu 
likumību un pareizību (5).

a) Vadības atbildība saistībā ar Institūta gada pārskatiem ietver tādas iekšējās kontroles sistēmas izveidi, ieviešanu un 
uzturēšanu, kas ļauj 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 grāmatvedis (6); veikt konkrētajiem apstākļiem atbilstošas grāmatvedības aplēses. 
Direktors apstiprina Institūta gada pārskatus pēc tam, kad Institūta grāmatvedis tos ir sagatavojis, izmantojot visu 
pieejamo informāciju, un tiem pievienojis paskaidrojumu, kurā cita starpā ir apliecinājis pamatotu pārliecību par to, 
ka pārskati visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Institūta finanšu stāvokli.

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.

Revidenta atbildība

6. Palātas pienākums ir, pamatojoties uz savu revīziju, Eiropas Parlamentam un Padomei (7) 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 Institūta gada pārskatos nav sniegtas būtiski nepareizas ziņas un ka tiem pakārtotie darījumi ir 
likumīgi un pareizi.

7. 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, kas 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. Sagatavojot šo 
ziņojumu un ticamības deklarāciju, Palāta ņēma vērā neatkarīga ārējā revidenta veikto revīzijas darbu saistībā ar Institūta 
pārskatiem, kā paredzēts ES Finanšu regulas (8) 208. panta 4. punktā.

8. Palāta uzskata, ka iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši, lai pamatotu tās ticamības deklarāciju.

Atzinums par pārskatu ticamību

9. Palāta uzskata, ka Institūta gada pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Institūta finanšu stāvokli 
2015. gada 31. decembrī, kā arī darbības rezultātus un naudas plūsmas minētajā datumā noslēgtajā gadā, kā to nosaka 
Institūta finanšu noteikumi un Komisijas grāmatveža pieņemtie grāmatvedības noteikumi.
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(5) Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1271/2013 (OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.), 39. un 50. pants.
(6) Komisijas 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).

(7) Deleģētā regula (ES) Nr. 1271/2013, 107. pants.
(8) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).



Pamatojums atzinumam ar iebildēm par pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību

Nepareiza vienotā likme netiešo attiecināmo izmaksu aprēķināšanai saistībā ar dotācijām

10. ES ieguldījumu Institūta budžetā periodā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim sniedz no 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” finansējuma, un tas nozīmē, ka Institūtam ir jāievēro šīs programmas noteikumi. 
“Apvārsnis 2020” ir turpinājuma programma Septītajai pamatprogrammai pētniecības, tehnoloģiju attīstības un 
demonstrējumu pasākumiem (Septītā pamatprogramma), kuru pieņēma ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 
Nr. 1982/2006/EK (9) un kuru īstenoja no 2007. līdz 2013. gadam. EIT šajā programmā nepiedalījās.

11. Institūts savus finanšu noteikumus saskaņoja ar pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” noteikumiem, sākot ar 
2014. gada 1. janvāri, un kopš šīs dienas netiešo attiecināmo izmaksu aprēķināšanā saistībā ar dotācijām ir piemērojama 
tikai vienotā likme 25 % (10). Pēc 2014. gada uzņēmējdarbības plānu novērtēšanas EIT ar oficiālu vēstuli 2013. gada 
oktobrī bija paziņojusi ZIK, ka tā varētu notikt. Pretēji šim noteikumam 2014. gada dotāciju nolīgumos, kas parakstīti ar 
ZIK 2014. gada februārī, joprojām ir paredzēta 40 % vienotā likme bezpeļņas sabiedriskajām organizācijām, augstākās 
izglītības iestādēm, pētniecības organizācijām un MVU.

12. 40 % vienotā likme bija paredzēta EIT finanšu noteikumu (pirms tagadējiem Finanšu noteikumiem) 75. panta 
8. punktā, no 2014. gada 1. janvāra šie noteikumi tika atcelti. Kaut arī EIT Finanšu noteikumos ir noteikts pārejas periods 
attiecībā uz minēto finanšu noteikumu diviem punktiem, tajos nav ietverts šāds periods attiecībā uz 75. panta 8. punktu, 
kurā atļauts izmantot 40 % vienoto likmi. Šāds pārejas periods nav paredzēts arī pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
noteikumos. Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” noteikumu 57. pantā, kas attiecas uz pāreju no Septītās 
pamatprogrammas uz pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”, 2. punktā ir noteikts, ka “šī regula [pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” noteikumi] neietekmē attiecīgo darbību turpināšanu vai pārveidošanu (..) līdz (..) finansiālā atbalsta 
piešķiršanai, ko veic Komisija vai finansēšanas struktūras saskaņā ar Lēmumu Nr. 1982/2006/EK [Septītā 
pamatprogramma] vai jebkuriem citiem tiesību aktiem, kas piemērojami šādam atbalstam 2013. gada 31. decembrī, – 
tos turpina piemērot attiecīgajām darbībām līdz to slēgšanai”. Tomēr EIT nepiedalījās Septītajā pamatprogrammā un 
attiecīgi palīdzību saskaņā ar to nepiešķīra. Tāpēc EIT finanšu noteikumi nav daļa no tiesību aktiem, kuri attiecas uz 
minēto palīdzību [Septītā pamatprogramma]. Tādējādi pārejas noteikumi saskaņā ar pamatprogrammas “Apvārsnis 
2020” noteikumu 57. panta 2. punktu nav piemērojami 2014. gada dotāciju nolīgumiem un ar tiem saistītajiem 
maksājumiem.

13. Tā kā nav derīga juridiskā pamata, vienotā likme 40 % apmērā netiešo attiecināmo izmaksu atlīdzināšanai ir 
nepareiza. Piemērojot šo vienoto likmi, kopējā pārmaksātā summa ir 5,5 miljoni EUR, kas atbilst 3 % no 2015. gada 
dotāciju darījumiem (11).

2014. gada dotāciju darījumu ex post pārbaužu iznākums

14. 2015. gada dotāciju darījumu izlases ex post pārbaužu rezultātā konstatētās kļūdas pēc 13. punktā aprakstītā 
pārmaksājuma korekcijas rada atlikušo kļūdu īpatsvaru 2 % attiecībā uz 2014. gada dotāciju darījumiem (1,46 % bez 
šādas korekcijas).

Kopējais kļūdu īpatsvars

15. Kopējais kļūdu īpatsvars 10.–14. punktā aprakstītajiem jautājumiem ir 5 % no 2015. gada dotāciju darījumiem jeb 
4,9 % no kopējiem 2015. gada izdevumiem.

Atzinums ar iebildēm par pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību

16. Palāta uzskata, ka, izņemot to jautājumu ietekmi, kas aprakstīti pamatojumā atzinumam ar iebildēm (10.– 
15. punkts), 2015. gada 31. decembrī slēgtā gada pārskatiem pakārtotie darījumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un 
pareizi.

17. Turpmākie komentāri nav pretrunā Palātas sniegtajiem atzinumiem.

C 449/114 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 1.12.2016.

(9) OV L 412, 30.12.2006., 1. lpp.
(10) EIT finanšu noteikumi, 90. panta 1. punkts.
(11) 2015. gada dotāciju darījumos ietilpst galīgie maksājumi un priekšfinansējumu dzēšana, kas veikta 2015. gadā dotācijām, kuru 

summa ir 183,3 miljoni EUR.



KOMENTĀRI PAR DARĪJUMU LIKUMĪBU UN PAREIZĪBU

18. Institūts 2015. gadā informēja zināšanu un inovāciju kopienas, ka tā finanšu ieguldījums pirmajos piecos gados 
(2010.–2014. g.) nepārsniedza 25 % maksimālo īpatsvaru no to kopējiem izdevumiem. Tomēr ZIK papildu darbību vājā 
definīcija traucēja skaidri novērtēt to, vai izmaksas, kas saistītas ar ZIK papildu darbībām, būtu vai nebūtu iekļaujamas 
maksimālajā EIT ieguldījumā. Revīzijas palāta īpašajā ziņojumā Nr. 4/2016 secināja, ka šim finansējuma nosacījumam (kuru 
joprojām piemēro jaunajā 2014.–2020. gada periodā) ir maza pievienotā vērtība vai arī tās nav nemaz un ka tā atcelšana 
būtiski mazinātu ZIK partneru darbības pārskatu un finanšu pārskatu slogu (12).

KOMENTĀRI PAR IEKŠĒJĀS KONTROLES MEHĀNISMIEM

19. Apliecinājums par finanšu pārskatu, ko pieprasa no ZIK partneriem, kuri prasa atlīdzināt vairāk nekā 325 000 EUR, 
palīdzēs Institūta izmaksu deklarāciju ex ante pārbaudē (13). Tomēr šo apliecinājumu kvalitāte ievērojami atšķiras, un tas 
ierobežo pārliecību, ko no tiem var gūt, un Institūtam ir jāveic papildu pārbaudes.

KOMENTĀRI PAR BUDŽETA PĀRVALDĪBU

20. EIT izveides regulā noteikts, ka “EIT piesaista finanšu līdzekļus no publiskiem un privātiem avotiem un izmanto 
savus resursus saskaņā ar šo regulu. Institūts īpaši tiecas ievērojamu un arvien lielāku sava budžeta daļu iegūt no privātiem 
avotiem un no ienākumiem, ko rada paša Institūta darbības.” (14) Neraugoties uz šo noteikumu, kas skaidri attiecas uz EIT 
budžetu, ieguldījums no pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” finansējuma veidoja 99 % no EIT 2015. gada budžeta.

21. Kaut arī Institūtam ir atļauts neizlietotās apropriācijas (apropriācijas, par kurām gada laikā nav uzņemtas saistības, 
vai gada beigās atceltās apropriācijas) atkārtoti iekļaut budžetos nākamajiem trim gadiem (15), tas savlaicīgi nepielāgoja 
procesu, lai 2015.–2017. gada budžetos atkārtoti iekļautu 26,6 miljonus EUR, kuri bija pieejami no 2014. gada dotāciju 
nolīgumiem. Šīs apropriācijas radās tāpēc, ka ZIK līdzekļus izmantoja zemākā līmenī, nekā paredzēts.

22. Apropriācijām, par kurām bija uzņemtas saistības, pārnesumu līmenis bija augsts II sadaļā, proti, 0,4 miljoni EUR jeb 
44 % (2014. gadā – 0,5 miljoni EUR jeb 36 %). Šie pārnesumi galvenokārt attiecas uz līgumiem par IT pakalpojumiem, kas 
turpinās pēc gada beigām, un sanāksmēm, par kurām vēl nebija saņemti rēķini.

CITI KOMENTĀRI

23. Komisijas sākotnējais mērķis paredzēja, ka Institūts finansiālu patstāvību iegūs 2010. gadā. Tomēr tas ieguva tikai 
daļēji finansiālu patstāvību 2011. gada jūnijā ar nosacījumu, ka arī turpmāk dotāciju darījumiem un iepirkumiem, kas 
pārsniedz 60 000 EUR, būs vajadzīgs (atbildīgā) Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāta ex ante apstiprinājums.

24. 2014. gada dotāciju nolīgumus ar trim ZIK parakstīja pēc tam, kad 2014. gada 1. janvārī tika sāktas ar dotācijām 
finansētās darbības. Sākotnēji 2014. gada februārī parakstīto nolīgumu grozījumus, kuri paredz papildu līdzekļus 
38 miljonu EUR apmērā, parakstīja tikai 2014. gada marta beigās.

25. Institūts finansē EIT digitālo maģistra studiju programmu, kurā piedalās 16 Eiropas universitātes. Universitāšu 
izmaksu atlīdzināšanas modelis apvieno vienreizēju maksājumu līdz 8 000 EUR par vienu studentu (saskaņā ar Erasmus 
Mundus programmas noteikumiem) un faktiskās izmaksas, tostarp netiešās izmaksas, kurām piemēro vienotu likmi. Pēc 
šāda principa 2015. gadā universitātēm samaksāja vidēji 15 000 EUR par katru studentu (ieskaitot vienreizēju maksājumu). 
Tomēr modelis nav oficiāli definēts un neļauj nošķirt darbības, ko sedz vienreizējais maksājums, un tās, kuras sedz, 
pamatojoties uz faktiskajām izmaksām. Institūtam jāvirzās uz skaidru un oficiāli definētu modeli, kura pamatā ir vienota 
izmaksu deklarēšanas metode, piemēram, pamatots vienots vienreizējs maksājums.
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(12) Īpašais ziņojums Nr. 4/2016 “Lai Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts panāktu cerēto ietekmi, ir jāmaina veids, kādā tas sniedz 
rezultātus, un atsevišķi tā koncepcijas elementi”.

(13) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1290/2013 (OV L 347, 20.12.2013., 81. lpp.), 34. pants.
(14) Regula (EK) Nr. 294/2008, 5. panta 1. punkta d) apakšpunkts.
(15) EIT finanšu noteikumi, 14. panta 1. punkts.



26. Pamatojoties uz lēmumu, ko pieņēmusi ZIK Uzraudzības padome, viena ZIK juridiskā persona 55 darbiniekiem 
bruto prēmijās izmaksāja 646 000 EUR (individuālas prēmijas sasniedza pat 100 000 EUR), un Institūts tās atmaksāja 
100 % apmērā. Šādu prēmiju izmaksa, izmantojot tikai publiskos līdzekļus, ir neierasta prakse, un tā būtu jāņem vērā, 
nosakot maksimālo EIT finansējuma apmēru individuāliem atalgojumiem, ko piemēros, sākot ar 2016. gada dotāciju 
nolīgumu. Šis pareizas finanšu pārvaldības princips netika ievērots arī tad, kad cits ZIK partneris iepirka sabiedrisko 
attiecību pakalpojumus, par kuriem dienas likmes svārstījās no 800 EUR līdz 3 250 EUR uz cilvēku, un arī tos Institūts 
pilnībā atlīdzināja.

27. Institūts izmantoja Komisijas pamatlīgumu, lai rīkotu inovāciju konferences 2015. un 2016. gadā. Saskaņā ar šo 
pamatlīgumu to pakalpojumu cenas, par kuriem bija noslēgts apakšuzņēmuma līgums, netika noteiktas pamatlīgumā. Šo 
pakalpojumu cenas svārstījās no 800 EUR dienā par jaunāko konsultantu līdz 2 250 EUR dienā par vecāko konsultantu 
(gandrīz četras reizes vairāk nekā cena, par kuru bija panākta vienošanās pamatlīgumā attiecībā uz augstākā līmeņa 
vadītāju). Par šādām cenām iepirkto pakalpojumu izmaksas veido vairāk nekā 100 000 EUR katrai konferencei.

IEPRIEKŠĒJOS GADOS FORMULĒTO KOMENTĀRU PĒCPĀRBAUDE

28. Pārskats par koriģējošiem pasākumiem, kas veikti saistībā ar Palātas komentāriem, kuri formulēti iepriekšējos gados, 
ir izklāstīts Pielikumā.

Šo ziņojumu 2016. gada 13. septembra sēdē Luksemburgā pieņēma IV apakšpalāta, kuru vada 
Revīzijas palātas loceklis Baudilio TOMÉ MUGURUZA.

Revīzijas palātas vārdā –

priekšsēdētājs

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 
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PIELIKUMS

Iepriekšējos gados formulēto komentāru pēcpārbaude

Gads Palātas komentārs

Koriģējošā pasākuma statuss
(ieviests/ieviešana ir sākta/ 

ieviešana nav sākta/ 
neattiecas)

2012

Papildus 9.–13. punktā izklāstītajam jautājumam Palāta konstatēja, ka nebija 
pietiekami konkrēti izstrādāts budžets 2010. un 2011. gadā parakstītajiem 
dotāciju nolīgumiem, ar kuriem saskaņā 2012. gadā veica maksājumus. Nebija 
saiknes starp apstiprinātajiem līdzekļiem un īstenojamajiem pasākumiem. 
Dotāciju nolīgumos (..) un nebija iekļauti noteikumi, kas preču un pakalpojumu 
iepirkumā jāievēro ZIK un to partneriem.

Ieviests

Dotāciju nolīgumos nebija noteikti individuāli robežlielumi konkrētām izmaksu 
kategorijām (piem., personāla izmaksām, apakšlīgumiem, juridiskajiem pakal-
pojumiem u. c.).

Ieviešana nav sākta (1)

2012

Ex ante pārbaužu ietvaros Institūts veica arī tehniskas pārbaudes visiem 
finansētajiem projektiem. Tomēr nebija skaitļos izteiktu mērķu, un tas traucēja 
efektīvi novērtēt projektu pasākumus un rezultātus. Uzņēmējdarbības plānos 
nebija detalizēti definēti ieviešamie pasākumi; tajos nebija arī noteikti skaidri 
starpposma mērķi, nodevumi katram pasākumam vai kvalitātes kritēriji.

Ieviests

2012

No apropriācijām 22 miljonu EUR apmērā, par kurām bija uzņemtas saistības 
un kuras pārnesa no 2011. gada, 2012. gadā anulēja aptuveni 10 miljonus 
EUR (45 %). Augstais anulēto apropriāciju līmenis bija saistīts ar to, ka saņēmēji 
prasīja atlīdzināt zemākas izmaksas saskaņā ar 2011. gada dotāciju nolīgumiem, 
nekā bija aplēsts (9,2 miljoni EUR jeb 92 % no anulētajiem pārnesumiem).

Neattiecas

2013

Partnerības pamatnolīgumā ar trim ZIK ir noteikts, ka EIT finanšu iemaksa var 
segt līdz 25 % no ZIK kopējām izmaksām pirmajos četros gados, sākot no 
2010. gada 1. janvāra līdz 2013. gada decembrim. Saskaņā ar ZIK paziņotajiem 
skaitliskajiem datiem šo maksimālo summu visas trīs ZIK bija ievērojušas. 
Tomēr, tā kā šos datus līdz 2015. gadam nerevidēs, nav pietiekamu revīzijas 
pierādījumu par to, ka EIT finansējums nepārsniedza šo 25 % robežu.

Ieviests

2014

EIT ir pakāpeniski uzlabojis ZIK izmaksu deklarāciju finanšu pārbaudi. Tomēr 
atpaliek darba rezultātu darbības pārbaude. ZIK gada uzņēmējdarbības plānos 
joprojām ir nepietiekami definēti darba rezultāti, un nav skaidras saiknes starp 
plānotajiem darba rezultātiem un attiecināmajām izmaksām katram partnerim 
un katrai izmaksu kategorijai. Palāta arī konstatēja gadījumus, kuros bija 
izmaksāta pilna EIT dotācijas summa, kaut gan daži no uzņēmējdarbības plānā 
formulētajiem mērķiem nebija sasniegti.

Ieviests

2014

Institūts bija par augstu novērtējis savas budžeta vajadzības 2014. gadam par 
13,1 miljonu EUR jeb 5,6 % (2013. gadā – par 3,4 miljoniem EUR jeb 2,5 %), un 
no pieejamā 233,1 miljona EUR saistības bija uzņemtas tikai par 220 miljoniem 
EUR. Zemais īstenošanas līmenis ir galvenokārt saistīts ar neizlietotajām 
apropriācijām dotācijām (11,4 miljoni EUR) ZIK darbību finansēšanai. ZIK 
uzņēmējdarbības plānos, uz kuriem bija balstīti parakstītie dotāciju nolīgumi, 
nebija prasīts izlietot visas Institūtam pieejamās 2014. gada apropriācijas. 
Neizlietotās apropriācijas no jauna iekļaus Institūta 2015.–2017. gada budžetos, 
kā tas noteikts Institūta finanšu noteikumos.

Ieviešana ir sākta (2)
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Gads Palātas komentārs

Koriģējošā pasākuma statuss
(ieviests/ieviešana ir sākta/ 

ieviešana nav sākta/ 
neattiecas)

2014
Kaut arī ZIK jāizstrādā stratēģijas finansiālai ilgtspējai, līdz šim un savas darbības 
piektajā gadā kopienas joprojām ir pilnībā atkarīgas no finansējuma, kuru 
sniedz Institūts un ZIK partneri.

Ieviešana ir sākta (3)

2014

Kopš Institūtu izveidoja 2009. gadā, tajā ir bijusi augsta darbinieku mainība un 
nestabilitāte vadības līmenī. Valde 2014. gada jūnijā nolēma norīkot Institūta 
direktoru ilgtermiņa pētniecības komandējumā Eiropas Universitātes institūtā 
Florencē uz viņa pilnvaru termiņa atlikušajiem 11 mēnešiem. Direktora 
pienākumu izpildītājs sāka darbu 2014. gada augustā (tūlīt pēc pieņemšanas 
darbā un iecelšanas galvenā izpilddirektora amatā), un tagad viņš ir ceturtais 
cilvēks, kas sešu gadu laikā ieņem direktora amata vietu. Paziņojums par 
vakanci jauna direktora pieņemšanai darbā tika publicēts 2015. gada jūlijā.

Ieviešana ir sākta (4)

2014

Divas no trijām nodaļu vadītāju amata vietām ir brīvas kopš 2013. gada. Viena 
vieta kopš 2013. gada ir aizpildīta ad interim, kas ir pretrunā Civildienesta 
noteikumiem, kuros noteikts, ka šāds stāvoklis var ilgt augstākais vienu gadu. 
Otru amata vietu pašlaik aizpilda galvenais izpilddirektors, kurš veic direktora 
pienākumus un tādējādi vienlaicīgi ieņem trīs amatus.

Ieviešana ir sākta (5)

2014
Kaut arī, salīdzinot ar 2013. gadu, stāvoklis ir uzlabojies, 2014. gada beigās 
20 % no amata vietām EIT štatu sarakstā joprojām bija brīvas (2013. gada beigās 
neaizpildīta bija trešdaļa amata vietu).

Ieviešana ir sākta (6)

2014

Apstākļu akcentējums

Neapstrīdot 9. punktā pausto atzinumu bez iebildēm, Palāta vērš uzmanību uz 
faktu, ka EIT finanšu iemaksa nedrīkst pārsniegt 25 % no ZIK kopējām 
izmaksām pirmajos piecos gados, sākot no 2010. gada 1. janvāra līdz 
2014. gada 31. decembrim. Saskaņā ar zināšanu un inovāciju kopienu 
paziņotajiem skaitliskajiem datiem šī maksimālā summa bija ievērota. EIT līdz 
2015. gada 31. martam ieguva revīzijas apliecinājumus par ZIK papildu 
pasākumu izmaksām, kuras bija radušās 2010.–2014. gadā. Līdz ar revīzijas 
apliecinājumu iegūšanu EIT 2015. gadā caurskatīja ZIK papildu pasākumu 
portfeli, lai nodrošinātu, ka tiek pieņemti tikai tie pasākumi, kuri atbilst visām 
juridiskajām un darbības prasībām, kas tiem izvirzītas, tostarp prasībai veidot 
saikni ar ZIK pievienotās vērtības pasākumiem, kurus finansē EIT.

Ieviests

(1) Sākot no 2016. gada, EIT ir ieviesis augstāko pieļaujamo līmeni maksimālajam EIT ieguldījumam ZIK vispārējās pārvaldības un 
pieskaitāmajās izmaksās, kā arī individuālu ZIK vadītāju izmaksām. Tomēr, reaģējot uz šo jautājumu, tas nav plānojis konkrētus 
papildu koriģējošus pasākumus, kā norādīts atbildē uz Revīzijas palātas gada pārskatu par 2012. finanšu gadu.

(2) Budžeta vajadzības 2015. gadam bija par augstu novērtētas par 25 miljoniem EUR jeb 9,4 %; saistības bija uzņemtas tikai par 
241,6 miljoniem EUR no pieejamajām apropriācijām. Iemesli zemajam izpildes līmenim palika nemainīgi. Neizmantotās 
apropriācijas var atkārtoti iegrāmatot budžetos 2016.–2018. gadam.

(3) ZIK partneru deklarētie ienākumi saskaņā ar 2014. gada dotāciju nolīgumu sasniedza 0,3 miljonus EUR.
(4) Darbinieku mainības līmenis 2015. gadā bija 17 % (2015. gada sākumā aizpildītās amata vietas). Jauna direktora iecelšanas process 

vēl turpinās.
(5) Viena brīvā nodaļas vadītāja amata vieta ir aizpildīta; otrā nodaļas vadītāja amata vieta joprojām ir brīva un kopš 2013. gada ir 

aizpildīta ad interim.
(6) 16 % no amata vietām Institūta štatu sarakstā 2015. gada beigās bija vakantas.
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INSTITŪTA ATBILDE

10.–13. EIT nepiekrīt Revīzijas palātas secinājumam, jo nav veikta nekāda pārmaksa vai nelikumīgs maksājums netiešo 
izmaksu atlīdzināšanai zināšanu un inovāciju kopienām (ZIK) saskaņā ar 2014. gada dotāciju nolīgumiem.

EIT ir arī pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” daļa, un tam, sākot no 2014. gada 1. janvāra, ir jāpiemēro 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumi. Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumu 57. panta 2. punktā attiecībā uz pārejas pasākumu ir nepārprotami noteikts: “šī 
regula neietekmē attiecīgo darbību turpināšanu vai pārveidošanu, tostarp to pilnīgu vai daļēju izbeigšanu, līdz to slēgšanai 
vai finansiālā atbalsta piešķiršanai, ko veic Komisija vai finansēšanas struktūras saskaņā ar Lēmumu Nr. 1982/2006/EK vai 
jebkuriem citiem tiesību aktiem, kas piemērojami šādam atbalstam 2013. gada 31. decembrī, – tos turpina piemērot 
attiecīgajām darbībām līdz to slēgšanai”. EIT ir kvalificējams kā “finansēšanas struktūra”, un EIT regula ir kvalificējama kā 
“jebkurš cits tiesību akts” attiecībā uz šā konkrētā noteikuma piemērošanu. Tiesību akti, kas bija piemērojami EIT 
finansiālajam atbalstam 2013. gada 31. decembrī, t. i., EIT finanšu noteikumi, nepārprotami ļauj izmantot 40 % vienoto 
likmi, lai ziņotu par augstākās izglītības iestāžu, pētniecības organizāciju, bezpeļņas sabiedrisko organizāciju un MVU 
netiešajām izmaksām. Tādēļ šo struktūru izmantotā 40 % vienotā likme bija likumīga un pareiza saskaņā ar 2014. gada 
dotāciju nolīgumiem. Tā kā nekāda pārmaksa nav veikta, EIT nepiekrīt Revīzijas palātas secinājumam. Lai gan EIT 
2013. gada oktobrī patiešām paziņoja ZIK par iespējamām izmaiņām netiešo izmaksu ziņošanas noteikumos saskaņā ar 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”, šī paziņošana notika, pirms Eiropas Parlaments un Padome 2013. gada 11. decembrī 
pieņēma pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumus, tostarp 57. pantā minētos 
pārejas pasākumus. Pamatojoties uz pieņemtajiem pārejas pasākumiem, EIT nebija jāaizliedz izmantot 40 % vienoto likmi 
attiecībā uz augstākās izglītības iestāžu, pētniecības organizāciju, bezpeļņas sabiedrisko organizāciju un MVU ziņotajām 
netiešajām izmaksām.

Lai nodrošinātu attiecīgu pamatinformāciju, ir svarīgi atsaukt atmiņā procesu, kā tika izveidoti 2014. gada dotāciju 
nolīgumi. EIT un ZIK 2014. gada dotāciju nolīgumu pamatā bija ZIK 2014. gada uzņēmējdarbības plāni, ko 2013. gadā 
sagatavoja zināšanu un inovācijas kopienas. Ikgadējo uzaicinājumu iesniegt 2014. gada uzņēmējdarbības plānus EIT 
izsludināja 2013. gada aprīlī, nosūtot ZIK norādījumus par uzņēmējdarbības plānu izstrādi. Saskaņā ar EIT sniegtajiem 
norādījumiem zināšanu un inovāciju kopienas, apspriežoties ar saviem partneriem, izstrādāja un iesniedza EIT savus 
2014. gada uzņēmējdarbības plānus līdz 2013. gada 30. septembrim. Pēc 2014. gada uzņēmējdarbības plānu izvērtēšanas, 
ko EIT veica kopā ar ārējiem ekspertiem, EIT valde 2013. gada 5. decembrī pieņēma lēmumu par 2014. gada finansējuma 
piešķiršanu ZIK. Pamatojoties uz šo valdes lēmumu, ZIK 2014. gada janvārī izdarīja grozījumus savos uzņēmējdarbības 
plānos, lai tos pielāgotu piešķirtajiem līdzekļiem. EIT direktors piešķīra minētās dotācijas, un 2014. gada februārī tika 
parakstīti dotāciju nolīgumi. Saskaņā ar juridiskās noteiktības principu finansēšanas noteikumus nevar mainīt pēc tam, kad 
jau ir izsludināts uzaicinājums iesniegt priekšlikumus.

Tādēļ saskaņā ar pārejas režīmu, kas noteikts pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” dalības un rezultātu izplatīšanas 
noteikumos, jaunas regulas par pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumiem 
stāšanās spēkā nedrīkst ietekmēt attiecīgo darbību turpināšanu (t. i., ZIK 2014. gada uzņēmējdarbības plānus, kurus 
izstrādāja un EIT vērtēja 2013. gadā), līdz EIT piešķir finansiālo atbalstu. Šī piešķiršana bija jāveic atbilstoši tiesību aktiem, 
kas bija spēkā 2013. gada 31. decembrī.

EIT nebija Septītās pamatprogrammas pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem (Septītā 
pamatprogramma) daļa. Tomēr EIT ir pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” daļa un ZIK partneru vairākums ir Septītās 
pamatprogrammas un vēl kādas citas “Apvārsnis 2020” programmas finansējuma saņēmēji. Tāpēc ir loģiski piemērot to 
pašu 40 % vienoto likmi pārejai no pirmspievienošanās posma dalībai EIT finansiālā atbalsta pamatprogrammā “Apvārsnis 
2020” uz dalības posmu pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”, tāpat kā no dalības Septītajā pamatprogrammā uz dalību 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”.

Turklāt ir svarīgi atgādināt, ka Pētniecības un inovācijas ģenerāldirektorāts izsludināja uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus 
saskaņā ar Septīto pamatprogrammu līdz pat 2013. gada decembrim un dotāciju nolīgumi, kas izriet no šiem 
uzaicinājumiem, tika parakstīti tikai 2014. gada oktobrī. Daudzi no šiem dotāciju nolīgumiem vēl ir spēkā 2016. gadā, un 
uz tiem attiecas Septītās pamatprogrammas tiesiskais regulējums, kura pamatā ir tie paši pamatprogrammas “Apvārsnis 
2020” dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumu pārejas noteikumi. EIT nenodrošināja priekšrocības tā finansējuma 
saņēmējiem (ZIK partneriem), kurus ietekmēja 40 % vienotā likme saskaņā ar 2014. gada dotāciju nolīgumiem.

14. Saskaņā ar EIT konsolidēto gada darbības pārskatu par 2015. gadu ex ante un ex post pārbaužu rezultātā konstatēto 
atlikušo kļūdu īpatsvars attiecībā uz 2015. gada dotāciju darījumiem, kas veikti saskaņā ar 2014. gada dotāciju nolīgumiem, 
ir 1,46 %.
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15. Ņemot vērā iemeslus, kas aprakstīti atbildēs uz 10.–14. punktu, kļūdu īpatsvars 2015. gada dotāciju darījumiem, kā 
aprēķinājis EIT, ir 1,46 %.

18. EIT ir ieguvis neatkarīgu revidentu revīzijas apliecinājumus par izmaksām saistībā ar ZIK papildu darbībām līdz 
2015. gada 31. martam, lai nodrošinātu, ka laikā no 2010. līdz 2014. gadam EIT finanšu ieguldījums nepārsniedz 25 % 
maksimālo īpatsvaru. Pamatojoties uz revīzijā pārbaudītajiem skaitļiem, finansējuma procentuālā sadalījuma rādītāji laikā 
no 2010. līdz 2014. gadam ir šādi: Climate ZIK – 16 %, InnoEnergy ZIK – 19 % un EIT Digital – 21 %.

Tā kā procentuālā sadalījuma rādītāji ir ievērojami mazāki par 25 % maksimālo īpatsvaru, kas noteikts Partnerības 
pamatnolīgumā starp EIT un ZIK, EIT ir guvusi pārliecību par atbilstību piemērojamam juridiskajam pamatam.

Tomēr Komisija un EIT apstiprināja Revīzijas palātas Īpašā ziņojuma Nr. 4/2016 ieteikumu ierosināt grozījumu attiecībā uz 
EIT juridisko pamatu, atceļot 25 % finansējuma nosacījumu, lai mazinātu ZIK partneru darbības un finanšu pārskatu slogu. 
Līdz šāda grozījuma pieņemšanai EIT ievēros atbilstību patlaban spēkā esošajam juridiskajam pamatam.

19. EIT piemēro revīzijas apliecinājuma metodiku, ko Pētniecības un inovācijas ĢD izstrādājis pamatprogrammai 
“Apvārsnis 2020”, sākot ar 2014. gada dotāciju nolīgumiem. Pārskatītā metodika ietver sīkākas instrukcijas un saskaņotas 
procedūras, kā arī 63 standarta faktiskos konstatējumus, kas attiecas uz visām izdevumu kategorijām.

Turklāt EIT ir izstrādājis plašu dotāciju pārraudzības stratēģiju, kuras pamatā ir gan ex ante, gan ex post pārbaudes, tostarp 
apliecinājumi par finanšu pārskatiem, lai nodrošinātu darījumu likumību un pareizību.

20. EIT piemērojamo juridisko pamatu interpretē atšķirīgi. EIT izveides regulas 16. apsvērumā sniegts šāds skaidrojums 
par minētās regulas 5. panta d) punktu: “Tādēļ tiek gaidīts, ka rūpniecības, finanšu un pakalpojumu nozares sniegs 
ievērojamu ieguldījumu EIT budžetā un jo īpaši ZIK budžetā. ZIK vajadzētu censties palielināt privātā sektora ieguldījuma 
daļu.”

Ņemot to vērā, EIT uzskata, ka EIT galvenokārt jāpiesaista finanšu līdzekļi no publiskiem un privātiem avotiem, izmantojot 
zināšanu un inovāciju kopienas. Tāpēc EIT attiecīgo pantu interpretē tā, ka, atsaucoties uz EIT budžetu, tiek ietverts arī ZIK 
budžets. Ņemot to vērā, EIT ir veiksmīgi mobilizējis finansējumu no citiem publiskiem un privātiem avotiem, izmantojot 
zināšanu un inovāciju kopienas. Finansējums no citiem avotiem, kas nav EIT, pirmo trīs ZIK kārtu budžetā lielākoties 
attiecas uz papildu darbībām, ko norādījušas ZIK, un tā attiecīgais sadalījums laikā no 2010.–2014. gadam bija 84 % 
(Climate ZIK), 81 % (ZIK InnoEnergy) un 79 % (EIT Digital).

21. Par to, ka ZIK nav izmantojis 2014. gada dotāciju nolīgumu ietvaros piešķirto finansējumu 26,6 miljonu euro 
apmērā, EIT uzzināja, kad 2015. gada martā ZIK pieprasīja faktisko summu 187,2 miljonu euro apmērā. Tajā laikā vairs 
nebija iespējams atcelt neizmantotās apropriācijas, kas tika iekļautas 2014. gada budžetā un kuras tikai tad varētu atkārtoti 
iekļaut budžetos nākamajiem trim gadiem.

Ņemot vērā pieredzi, kas gūta saistībā ar 2014. gada dotāciju nolīgumiem, EIT ir veicis budžeta pārskatīšanu un 2015. gada 
oktobrī lūdza ZIK pārskatīt 2015. gada uzņēmējdarbības plānus un budžetu, un tās iesniedza grozītos uzņēmējdarbības 
plānus un budžetu 2015. gada novembrī. ZIK budžeta samazinājuma dēļ EIT varēja atcelt neizlietotās summas, kas tika 
anulētas un no jauna iekļautas 2016. gada ieņēmumu un izdevumu aplēsēs. Tas liecina par to, ka ciešā sadarbībā ar ZIK EIT 
budžeta pārvaldība ir būtiski uzlabojusies.

Šajā ziņā Revīzijas palātas ieteikumi, kas ietverti Īpašajā ziņojumā Nr. 4/2016, ir būtiski. EIT un ZIK dotāciju nolīgumos, kas 
parakstīti pirms darbības uzsākšanas un attiecas uz ilgāku laiku nekā viens kalendārais gads, būtu jāuzlabo ZIK pieejamo 
līdzekļu apguve.

22. Kopējo summu, par kuru ziņojusi Palāta, veido plānotie pārnesumi, kas bija nepieciešami, ņemot vērā darbību veidu, 
piemēram, pakalpojumi, kuri turpinās pēc gada beigām, un sanāksmes, kas notika 2015. gada decembrī, bet par kurām 
rēķini tika saņemti tikai 2016. gada janvārī. Šie plānotie pārnesumi neliecina par trūkumiem budžeta pārvaldībā EIT, bet ir 
standarta budžeta pārvaldības instruments.

23. EIT lūdza Komisijai atsākt procesu, lai panāktu pilnīgu finansiālu autonomiju. Šā procesa ceļvedi un grafiku Komisija 
izstrādāja 2016. gada maijā. Saskaņā ar indikatīvo grafiku Komisija pabeigs finansiālās autonomijas novērtējuma ziņojuma 
sagatavošanu laikā no 2016. gada decembra līdz 2017. gada janvārim.

C 449/120 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 1.12.2016.



24. Ņemot vērā EIT budžeta gada raksturu un faktu, ka ES budžetu parasti nepieņem agrāk par decembra vidu, dotāciju 
nolīgumus vienam noteiktam gadam nevar parakstīt pirms konkrētā gada 1. janvāra. EIT apņēmās samazināt plaisu starp 
ZIK uzņēmējdarbības plānos paredzēto darbības uzsākšanas datumu un dotāciju nolīgumu parakstīšanas datumu. Šo 
centienu rezultātā 2014. gada dotāciju nolīgumus ar trīs ZIK parakstīja 2014. gada februārī.

Attiecībā uz grozījumiem dotāciju nolīgumos, kas parakstīti 2014. gada martā, ir svarīgi atzīmēt būtiskas neskaidrības par 
EIT 2014. gada budžetu, ņemot vērā notiekošās sarunas par 2014.–2020. gada daudzgadu finanšu shēmu un 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”. Tāpēc EIT valde izvēlējās piesardzīgu pieeju un 2013. gada septembrī kā pirmo 
2014. gada dotāciju nolīgumu daļu nolēma piešķirt tikai 180 miljonus euro. Pēc tam, kad tika apstiprināts 2014. gada 
budžets, EIT 2014. gada martā trīs ZIK kā finansējuma otro daļu piešķīra papildu dotācijas par kopējo summu 38,5 miljonu 
euro apmērā.

25. EIT Digital maģistra studiju programmā var atsevišķi nodalīt izglītības pasākumus, uz kuriem attiecas vienreizējie 
maksājumi un faktiskās izmaksas. Mācību maksa vienreizēja maksājuma veidā sedz universitāšu izdevumus, kas saistīti ar 
studentu līdzdalību tehnisko zinātņu kursos. No otras puses, pasākumi, kuri balstīti uz faktiskajām izmaksām, attiecas uz 
EIT Digital konkrētiem mācību rezultātiem un sniedz papildu vērtību studentiem salīdzinājumā ar standarta maģistra 
studiju programmām, ko piedāvā iesaistītās universitātes.

EIT piekrīt, ka ZIK maģistra studiju programmu finansēšanā būtu jāvirzās uz vienota vienreizēja maksājuma modeli, lai 
vienkāršotu ziņošanu par izmaksām, tiklīdz būs pieejami pietiekami statistikas dati, lai izveidotu šādu vienotu maksājumu 
saskaņā ar ES Finanšu regulas 124. panta 2. punkta noteikumiem.

26. EIT uzskata, ka prēmijas kā ZIK vadības darbinieku pamata atlīdzības mainīgās daļas atbilst visiem attiecīgajiem 
noteikumiem un normām, konkrēti, pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” dotācijas nolīguma parauga ar norādēm 
1.1.3. sadaļā noteiktajam, kurā ir paredzēti atbilstības nosacījumi attiecībā uz mainīgajām daļām, ko maksā finansējuma 
saņēmēji. Precīzāk, mainīgās daļas tika atļautas darba līgumos; tās tika noteiktas, pamatojoties uz objektīviem 
nosacījumiem, ko ZIK juridiskā persona bija dokumentējusi un EIT pārbaudījis. Darbiniekiem faktiski samaksātā neto 
summa ir atkarīga no ieturētā ienākumu nodokļa likmes un katra darbinieka individuālās nodokļu situācijas. Pamatojoties 
uz nodokļa likmi aptuveni 40 %–50 % robežās no bruto summas, par kuru ziņojusi Revīzijas palāta, vidējā neto summa bija 
aptuveni 6 000–7 000 EUR uz vienu cilvēku.

Kaut arī prakse izmaksāt prēmiju kā mainīgo un uz izpildes rezultātiem pamatotu atalgojuma daļu var likties neparasta, arī 
mērķi, kurus ZIK īsteno kā uz uzņēmējdarbību balstītas organizācijas, piemēram, panākt finansiālu ilgtspēju, ir neparasti un 
nav atrodami citās programmās. Mainīgo elementu kā pamatatalgojuma daļas izmantošana var būt stingrs stimuls, lai 
nodrošinātu labus izpildes rezultātus un līdzekļu lietderīgu izmantošanu. ZIK vadības personāla atalgojums, kas atkarīgs no 
izpildes rezultātiem, faktiski tiek uzskatīts par vispiemērotāko organizācijas modelim, kas balstīts uz uzņēmējdarbību. 
Turklāt ir svarīgi atzīmēt, ka EIT ieguldījums ZIK vadības personāla algās, ieskaitot prēmijas, nepārsniegs maksimālo 
summu, ko EIT noteicis 2016. gada dotāciju nolīgumos.

Visbeidzot, EIT uzskata, ka šajā ziņā būtisks ir Revīzijas palātas Īpašā ziņojuma Nr. 4/2016 ieteikums Nr. 3. Saskaņā ar 
Revīzijas palātas ziņojumu EIT būtu “jāpanāk lielāka autonomija un jāizmanto programmas “Apvārsnis 2020” juridiskajā 
pamatā paredzētais elastīgums. Proti, tam jāpieņem īpaši noteikumi, kas pielāgoti ZIK partneru vajadzībām.” Tas ir tieši tas, 
ko EIT ir paveicis, pieņemot uz darbības rezultātiem balstītu atalgojuma sistēmu, ko ieviesusi konkrētā ZIK juridiskā 
persona.

Attiecībā uz sabiedrisko attiecību pakalpojumiem, ko pircis kāds cits ZIK partneris, atzīta valsts universitāte, ir svarīgi 
atzīmēt, ka apakšuzņēmējs, kas sniedz sabiedrisko attiecību pakalpojumus, tika izvēlēts konkursa kārtībā, pilnībā ievērojot 
ZIK partneriem paredzētos iepirkuma noteikumus. Tāpēc EIT uzskata, ka ir nodrošināta vislabākā cenas un vērtības 
attiecība un ir ievēroti pareizas finanšu pārvaldības principi. Revīzijas secinājums par pareizu finanšu pārvaldību ir 
neskaidrs, jo Palāta nav noteikusi salīdzināmu cenu kritērijus attiecībā uz pakalpojumiem, ko iepērk ZIK partneri.

27. Pamatlīgumslēdzējs ir identificējis un noslēdzis līgumu ar attiecīgo apakšuzņēmēju saskaņā ar Komisijas 
pamatlīgumu. Tas paredz speciālistu pakalpojumus, piemēram, koncepcijas izklāsta sagatavošanu INNOVEIT mērķiem, 
pievilcīgas un saskaņotas programmas izstrādi un trīs dienas ilga pasākuma vadīšanu/veicināšanu.
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Saskaņā ar informāciju, kas saņemta no pamatlīgumslēdzēja, pēdējos gados ar apakšuzņēmēju ir kopīgi organizēti vairāki 
pasākumi dažādiem Komisijas ģenerāldirektorātiem. Apakšuzņēmēja noteiktās standarta likmes attiecībā uz vecākā un 
jaunākā konsultanta pakalpojumiem šajos pasākumos bija attiecīgi 2 500 EUR un 900 EUR. Apakšuzņēmējs INNOVEIT 
gadījumā ir piemērojis 10 % samazinājumu. Pamatlīgumslēdzējs, kas sadarbojas arī ar citiem pasākumu vadītājiem, 
pārliecināja EIT, ka piemērotās likmes ir konkurētspējīgas, ņemot vērā šādu pakalpojumu tirgus cenas.

Tādējādi 2 250 EUR summa par vecākā konsultanta pakalpojumiem tiek uzskatīta par tirgus noteiktu likmi, kas atspoguļo 
gan augsta līmeņa prasmes, gan kompetenci, kas vajadzīga, lai īstenotu paredzētos uzdevumus un konkrētā veida darbu, un 
kas galvenokārt bija konceptuāla (nevis saistīta ar konferences organizēšanas loģistiku). Visbeidzot, ir svarīgi norādīt, ka 
saprašanās memorandā, kas parakstīts starp Izglītības un kultūras ģenerāldirektorātu (EAC ĢD) un EIT saistībā ar šā 
pamatlīguma iepirkumu, ir noteikts, ka EIT nevarēja piedalīties iestāžu uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu un pēc tam 
iepirkt tās pašas preces citā ceļā. Tāpēc EIT INNOVEIT pasākumu organizēšanai bija jāizmanto Komisijas pamatlīgums. 
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