
ATASKAITA

dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2016 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su 
Instituto atsakymu

(2017/C 417/21)

ĮVADAS

1. Budapešte įsikūręs Europos inovacijos ir technologijos institutas (toliau – Institutas, taip pat vadinamas EIT) įsteigtas 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 294/2008 (1). Instituto tikslas – prisidėti prie tvaraus Europos 
ekonominio augimo ir konkurencingumo stiprinant valstybių narių ir Europos Sąjungos inovacinius gebėjimus. Institutas 
teikia dotacijas vis didėjančiam skaičiui „žinių ir inovacijos bendruomenių“ (ŽIB), susiejančių aukštojo mokslo, mokslinių 
tyrimų ir verslo sritis, ir per tai siekia skatinti inovaciją ir verslumą. ŽIB koordinuoja šimtų partnerių veiklą. Iš Instituto 
skiriamų dotacijų kompensuojamos partnerių išlaidos ir išlaidos ŽIB koordinacijos veiklai.

2. 1–3 lentelėse pateikti Instituto biudžeto kaitos skaičiai ir darbuotojų skaičiai (2).

1 lentelė

Pagrindiniai duomenys apie Institutą

2015 2016

Biudžetas (milijonais eurų) (1) 232 283

Iš viso darbuotojų gruodžio 31 d. (2)

(nuolatiniai etatai)

50

(62)

59

(63)

(1) Biudžeto skaičiai pagrįsti mokėjimų asignavimais.
(2) Darbuotojai – pareigūnai, laikinieji darbuotojai, sutartininkai ir komandiruoti nacionaliniai ekspertai.

Šaltinis: Instituto pateikti duomenys.

2 lentelė

Pagrindinių skaičių kaita nuo 2011 m.
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(1) OL L 97, 2008 4 9, p. 1.
(2) Daugiau informacijos apie Instituto kompetenciją ir veiklą pateikta jo interneto svetainėje: www.eit.europa.eu.

http://www.eit.europa.eu


3 lentelė

2016 m. pagrindiniai skaičiai apie Institutą pagal veikėjus

PATIKINIMO PAREIŠKIMĄ PATVIRTINANTI INFORMACIJA

3. Audito Rūmų taikomas audito metodas apima analitines audito procedūras, tiesioginį operacijų testavimą ir 
pagrindinių Instituto priežiūros ir kontrolės sistemų kontrolės priemonių vertinimą. Be to, naudojami iš kitų auditorių 
darbų gauti įrodymai ir atliekama vadovybės pareiškimų analizė.

NUOMONĖ

4. Mes auditavome:

a) Instituto metines finansines ataskaitas, kurias sudaro 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų finansinės 
būklės (3) ir biudžeto vykdymo (4) ataskaitos; ir

b) šiose finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą,

kaip to reikalauja Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 287 straipsnis.
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(3) Finansinės būklės ataskaitas sudaro balansas, finansinių rezultatų ataskaita, pinigų srautų lentelė, grynojo turto pokyčių ataskaita, 
svarbių apskaitos metodų santrauka ir kita aiškinamoji informacija.

(4) Biudžeto vykdymo ataskaitas sudaro ataskaitos, kuriose suvestos visos biudžetinės operacijos, ir aiškinamoji informacija.



Finansinių ataskaitų patikimumas

Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo

5. Mūsų nuomone, 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų Instituto finansinėse ataskaitose Instituto 
finansinė būklė 2016 m. gruodžio 31 d. bei tą dieną pasibaigusių finansinių metų operacijų ir pinigų srautų rezultatai bei 
grynojo turto pokyčiai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalauja jo finansinis reglamentas ir 
Komisijos apskaitos pareigūno priimtos apskaitos taisyklės. Jos pagrįstos tarptautiniu mastu pripažintais viešojo 
sektoriaus apskaitos standartais.

Finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumas ir tvarkingumas

Pajamos

Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų pajamų teisėtumo ir tvarkingumo

6. Mūsų nuomone, 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų finansinėse ataskaitose atspindimos 
pajamos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos.

Mokėjimai

Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo

7. Mūsų nuomone, 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų finansinėse ataskaitose atspindimi 
mokėjimai visais reikšmingais aspektais yra teisėti ir tvarkingi.

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė

8. Pagal SESV 310–325 straipsnius ir Instituto finansinį reglamentą vadovybė yra atsakinga už finansinių ataskaitų 
parengimą ir pateikimą, laikantis tarptautiniu mastu pripažintų viešojo sektoriaus apskaitos standartų, bei už jose 
atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą. Ši atsakomybė apima vidaus kontrolės priemonių nustatymą, vykdymą ir 
palaikymą, siekiant parengti ir pateikti finansinės būklės ataskaitas, kuriose nėra reikšmingų dėl sukčiavimo ar klaidų 
atsiradusių iškraipymų. Vadovybė taip pat privalo užtikrinti, kad finansinės būklės ataskaitose atspindima veikla, 
finansinės operacijos ir informacija atitiktų jas reglamentuojančius teisės aktus. Galutinė atsakomybė už finansinėse 
ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą tenka Instituto vadovybei.

9. Rengiant finansines ataskaitas, vadovybė yra atsakinga už Instituto gebėjimo toliau užtikrinti veiklos tęstinumą 
vertinimą, už deramą su tęstinumu susijusių dalykų atskleidimą ir už veiklos tęstinumo prielaidos taikymą apskaitai.

10. Už valdymą atsakingi asmenys vykdo subjekto finansinės atskaitomybės proceso priežiūrą.

Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų ir atspindimų operacijų auditą

11. Mūsų tikslai yra gauti pakankamą patikinimą dėl to, ar Instituto finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų 
iškraipymų, o jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos, bei, remiantis mūsų auditu, pateikti Europos 
Parlamentui ir Tarybai arba kitoms atitinkamoms biudžeto įvykdymą tvirtinančioms institucijoms patikinimo pareiškimą 
dėl finansinių ataskaitų patikimumo bei jose atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo. Pakankamas patikinimas 
užtikrina aukštą patikinimo lygį, tačiau jis nėra garantija, kad auditas visuomet nustatys esamus reikšmingus iškraipymų 
ar neatitikties atvejus. Tokius atvejus gali nulemti sukčiavimas ar klaidos ir jie laikomi reikšmingais jei, imant atskirai ar 
subendrinus, galima pagrįstai tikėtis, jog jie darys įtaką naudotojų ekonominiams sprendimams, priimtiems remiantis 
šiomis finansinėmis ataskaitomis.
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12. Atliekant auditą, taikomos procedūros, skirtos gauti audito įrodymus apie sumas ir kitą informaciją finansinėse 
ataskaitose bei apie jose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą. Procedūros pasirenkamos auditoriaus nuožiūra, 
taip pat remiantis dėl sukčiavimo ar klaidų atsiradusių finansinių ataskaitų reikšmingų iškraipymų ar susijusių operacijų 
reikšmingos neatitikties Europos Sąjungos teisiniam pagrindui rizikos vertinimu. Atliekant šiuos rizikos vertinimus, 
nagrinėjama ataskaitų rengimui ir jų teisingam pateikimui bei atspindimų operacijų teisėtumui ir tvarkingumui svarbios 
vidaus kontrolės priemonės, siekiant pagal esamas aplinkybes nustatyti tinkamas audito procedūras, bet ne siekiant 
pareikšti nuomonę dėl vidaus kontrolės veiksmingumo. Audito metu taip pat įvertinamas taikomų apskaitos metodų 
tinkamumas ir vadovybės atliktų apskaitinių įvertinimų pagrįstumas; taip pat įvertinamas bendras finansinės būklės 
ataskaitų pateikimas.

13. Kalbant apie pajamas, mes tikriname iš Komisijos gautą subsidiją ir vertiname Instituto mokesčių ir kitų pajamų 
(jei tokių yra) surinkimo procedūras.

14. Išlaidų srityje mes nagrinėjame mokėjimų operacijas, kai išlaidos buvo padarytos, užregistruotos ir patvirtintos. 
Išankstiniai mokėjimai nagrinėjami tuo metu, kai lėšų gavėjas pateikia jų tinkamo panaudojimo įrodymą ir kai Institutas 
sutinka su tuo įrodymu ir patvirtina išankstinį mokėjimą tais pačiais arba vėlesniais metais.

15. Rengdami šią ataskaitą ir patikinimo pareiškimą, mes atsižvelgėme į su Instituto metinėmis finansinėmis 
ataskaitomis susijusį nepriklausomo išorės auditoriaus darbą, kaip nustatyta ES Finansinio reglamento 208 straipsnio 
4 dalyje (5).

Kiti dalykai

Reikšmingi ŽIB teisinių subjektų viešųjų pirkimų procedūrų trūkumai

16. ŽIB koordinavimą vykdo ir jiems atstovauja ŽIB teisiniai subjektai, kuriuos beveik visiškai finansuoja Institutas. 
Audito Rūmai audito metu ypatingą dėmesį skyrė pirkimų procedūroms, kurias vykdė šie subjektai, kadangi jie mano, 
kad tai yra didelės rizikos sritis.

17. 2015 m. dotacijų susitarimuose nustatyta, kad ŽIB teisiniai subjektai ir / arba ŽIB partneriai privalo užtikrinti, kad 
kiekvieno pirkimo atveju pasiekiama didžiausia vertė už pinigus arba, tam tikrais atvejais, jie atliekami už kiek galima 
mažesnę kainą. Dėl sutarčių viršijančių 60 000 eurų, dotacijos susitarime nustatyta, kad ŽIB teisiniai subjektai ir / arba 
ŽIB partneriai privalo pakviesti į konkursą bent tris ekonominės veiklos vykdytojus ir dokumentuoti pirkimų procedūrą, 
kad galėtų įrodyti jos skaidrumą. Audito Rūmai auditavo imtį pirkimų procedūrų, kurių vertė – apie 7 milijonai eurų ir 
kurias vykdė ŽIB teisiniai subjektai, visiškai finansuoti EIT. Audito metu nustatyta reikšmingų trūkumų, pavyzdžiui, 
tiesioginis sutarčių skyrimas, pagrindinių elementų konkursuose nebuvimas, reikšmingas pradinių sutarčių terminų 
pratęsimas ir / arba apimčių padidinimas arba kainų konkurenciją panaikinantys kokybės / kainos svertiniai koeficientai. 
2016 m. mokėjimai pagal šias netvarkingas pirkimų procedūras sudarė 2,2 milijono eurų. Institutas taip pat nustatė 
pirkimų trūkumų vieno ŽIB teisinio subjekto atveju ir parengė veiksmų planą, kaip pagerinti visų ŽIB teisinių subjektų 
būsimas pirkimų procedūras.

18. Šiuo metu yra teisinis neapibrėžtumas, ar ŽIB teisiniai subjektai atstovauja perkančiąsias organizacijas (6) Jei taip, 
jų būtų prašoma taikyti viešųjų pirkimų taisykles, kaip nustatyta Viešųjų pirkimų direktyvoje 2004/18/EB (7) 
(Direktyvoje), kurios yra griežtesnės nei reikalaujamos dotacijų susitarimuose. Institutas su Komisijos tarnybomis 
nagrinėja šį klausimą, kad ateityje būtų pasiektas teisinis apibrėžtumas dėl ŽIB teisinių subjektų.
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(5) Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).
(6) Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB 1 straipsnio 9 dalis (OL L 134, 2004 4 30, p. 114).
(7) Direktyvos 2004/18/EB su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1336/2013, 7 ir 9 straipsniai



Gebėjimas susidoroti su išaugusiu darbo krūviu.

19. Nepaisant to, kad biudžetas smarkai padidėjo – nuo 309 milijonų eurų (2008–2013 m.) iki 2,4 milijardo eurų 
(2014–2020 m.) ir kad ŽIB skaičius išaugo nuo trijų iki šešių 2016 m. pabaigoje, Instituto patvirtintų etatų skaičius 
reikšmingai nepasikeitė (žr. 2 lentelę). Audito Rūmai savo Specialiojoje ataskaitoje Nr. 04/2016 (8) nurodė, kad yra rizika, 
jog Institutas gali nepajėgti susidoroti su išaugusiu darbo krūviu. Instituto pavaduojantis direktorius nurodė šią riziką 
Instituto 2015 m. metinėje veiklos ataskaitoje.

20. Toliau pateiktos pastabos šios Audito Rūmų nuomonės nekeičia.

PASTABOS DĖL VIDAUS KONTROLĖS PRIEMONIŲ

21. Audito Rūmai nustatė trūkumų, susijusių su ŽIB teisinių subjektų vykdytų pirkimų procedūrų ex post patikromis. 
Bent vieno ŽIB teisinio subjekto atveju tikrinamų pirkimų procedūrų atranka nebuvo reprezentatyvi populiacijoje. Be to, 
Audito Rūmai pateikė skirtingas išvadas dėl pirkimų procedūrų teisėtumo ir tvarkingumo. Šiais atvejais Institutas pritarė 
tiesioginiam sutarčių skyrimui ar jų pratęsimui pernelyg ilgam laikui.

22. Komisijos vidaus audito tarnyba (VAT) savo 2016 m. gruodžio mėn. audito ataskaitoje „Dotacijų valdymas: 
perėjimas prie programos „Horizontas 2020““ padarė išvadą, kad Institutas sėkmingai pritaikė savo procedūras prie 
„Horizontas 2020“ taisyklių, visų pirma prie dalyvavimo taisyklių, ir kad Instituto kontrolės priemonės, skirtos veiklos 
pradžios procesui iš esmės buvo sėkmingos remiant naujas ŽIB. VAT taip pat padarė išvadą, kad būtina skubiai imtis 
veiksmų, siekiant užtikrinti tinkamą programos „Horizontas 2020“ teisinio pagrindo taikymą ir toliau tobulinti naujų ŽIB 
veiklos pradžios procesą. Institutas ir VAT susitarė dėl plano imtis taisomųjų veiksmų.

PASTABOS DĖL BIUDŽETO VALDYMO

23. Įsipareigotų asignavimų perkėlimų lygis buvo aukštas II antraštinėje dalyje, jis sudarė 0,4 milijono eurų arba 40 % 
(2015 m.: 0,4 milijono eurų arba 44 %). Šie perkėlimai daugiausia susiję su sutartimis dėl IT paslaugų, kurios buvo 
teikiamos po metų pabaigos, ir su posėdžių sąnaudomis, dėl kurių dar negautos sąskaitos faktūros.

PASTABOS DĖL PATIKIMO FINANSŲ VALDYMO IR VEIKSMINGUMO

24. Dotacijos už 2015 m. laikotarpį buvo skirtos tik 2015 m. balandžio mėn., o dotacijų susitarimai buvo pasirašyti 
2015 m. birželio ir liepos mėn. 2016 m. laikotarpio dotacijos buvo skirtos ir dotacijų susitarimai buvo pasirašyti 
2016 m. balandžio mėn. Nepaisant to, kad 2016 m. padėtis pagerėjo, šie sprendimų dėl dotacijų skyrimo vėlavimai ir 
susitarimų pasirašymai sukuria netikrumą ir mažina partnerių norą skirti lėšas ir pradėti veiklą metų pradžioje.

25. Matyti ribota konkurencija dėl paskutinių kvietimų teikti paraiškas naujoms ŽIB steigti, dėl kurių EIT strateginėje 
inovacijų darbotvarkėje buvo apibrėžtos 2014–2020 m. laikotarpio teminės sritys. 2014 m. kvietimas dėl dviejų naujų ŽIB 
(Sveikata ir Žaliavos) susilaukė tik septynių pasiūlymų. 2016 m. kvietimas teikti paraiškas dėl dar dviejų ŽIB (Maistas ir 
Pridėtinės vertės gamyba) susilaukė trijų pasiūlymų, iš kurių vienas, susijęs su pridėtinės vertės gamybos ŽIB, buvo atmestas 
kokybės sumetimais.

KITOS PASTABOS

26. Nuo Instituto įsteigimo 2008 metais iki 2014 m. liepos mėnesio jo direktorius keitėsi keturis kartus. Nuo 
2014 m. rugpjūčio mėn. į Direktoriaus vietą ir nuo 2013 m. į dar vieno vadovo vietą priimti pavaduojantys darbuotojai. Tai 
ne tik prieštarauja Tarnybos nuostatuose pavaduojantiems darbuotojams nustatytam maksimaliam vienų metų laikotarpiui, 
bet, kita vertus, dažni keitimai ir ilgalaikiai laikini sprendimai sukuria netikrumą suinteresuotosioms šalims ir abejones dėl 
strateginio tęstinumo.
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(8) Specialioji ataskaita Nr. 4/2016: Europos inovacijos ir technologijos institutas turi keisti savo veiklos būdus ir struktūros elementus, 
kad pasiektų numatytą poveikį.



27. Institutas vaidina svarbų vaidmenį programoje „Horizontas 2020“: jam 2014–2020 m. laikotarpiu skirtas 
2,4 milijardo eurų biudžetas. Komisija įsteigė bendrą programos „Horizontas 2020“ paramos centrą, kuris turi užtikrinti 
programą įgyvendinančių subjektų darną ir kuris apima tokius aspektus, kaip teisinės paslaugos, IT priemonės, dotacijų 
valdymas, mokslinių tyrimų rezultatų sklaida ir naudojimas ir pan. Tačiau, kadangi jis skiriasi nuo kitų įstaigų, tokių kaip 
Komisijos vykdomosios įstaigos bei viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigos, Institutas neturi tiesioginės prieigos 
prie paramos centro ir turi kiekvieną kartą gauti pritarimą iš jį kuruojančio Komisijos GD. Šis apribojimas neigiamai veikia 
Instituto operacijų efektyvumą.

ATSIŽVELGIMAS Į ANKSTESNIŲ METŲ PASTABAS

28. Taisomųjų veiksmų atsižvelgiant į Audito Rūmų ankstesnių metų pastabas apžvalga pateikta Priede.

Šią ataskaitą priėmė IV kolegija, vadovaujama Audito Rūmų nario Baudilio TOMÉ MUGURUZA, 
2017 m. rugsėjo 19 d. Liuksemburge įvykusiame posėdyje.

Audito Rūmų vardu

Klaus-Heiner LEHNE

Pirmininkas 
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PRIEDAS

Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas

Metai Audito Rūmų pastabos
Taisomojo veiksmo būklė

(užbaigtas / vykdomas / neįvykdytas / 
n. d.)

2012
Dotacijų susitarimuose nebuvo nustatytos individualios ribos 
konkrečioms išlaidų kategorijoms (kaip antai personalo išlaidoms, 
subrangai, teisinėms paslaugoms ir pan.)

Vykdomas (1)

2014

Institutas pervertino savo 2014 m. biudžeto poreikius 13,1 milijono 
eurų suma arba 5,6 % (2013 m.: 3,4 milijono eurų arba 2,5 %) ir 
buvo įsipareigota tik dėl 220 milijono eurų iš 233,1 milijono eurų 
biudžeto. Žemas įvykdymo lygis iš esmės yra susijęs su nepanau-
dotais asignavimais dotacijoms (11,4 milijono eurų), skirtoms 
finansuoti ŽIB veiklą. ŽIB veiklos planuose, pagal kuriuos buvo 
pasirašyti dotacijų susitarimai, nebuvo reikalaujama panaudoti visus 
Instituto turimus 2014 m. asignavimus. Kaip nurodyta Instituto 
finansiniame reglamente, nepanaudoti asignavimai vėl bus įtraukti 
į Instituto 2015–2017 m. biudžetą.

Vykdomas (2)

2014
ŽIB vis dar turi parengti finansinio tvarumo strategijas. Praėjus 
penkeriems jų gyvavimo metams, jos vis dar visiškai priklauso nuo 
Instituto ir ŽIB partnerių finansavimo.

Vykdomas (3)

2014

Nuo įsteigimo 2009 m. Institutas kentėjo dėl didelės darbuotojų 
kaitos ir nestabilumo vadovybės lygmeniu. Nuo 2013 m. yra laisvos 
dvi iš trijų skyrių vadovų darbo vietų. Viena darbo vieta užimta 
laikinai nuo 2013 m., o tai prieštarauja Tarnybos nuostatams, 
kuriose nustatytas maksimalus vienerių metų laikotarpis. Antrąją 
šiuo metu yra užėmęs generalinis administracijos direktorius, kuris 
taip pat laikinai eina direktoriaus pareigas ir tokiu būdu vienu metu 
turi tris funkcijas.

Vykdomas

2014
Nors, palyginti su 2013 m., situacija pagerėjo, 20 % darbo vietų EIT 
personalo plane 2014 m. pabaigoje vis dar buvo laisvos (palyginti su 
vienu trečdaliu 2013 m. pabaigoje).

Užbaigtas

2015

2015 m. Institutas informavo ŽIB, kad jo finansinis įnašas per 
pirmuosius penkerius metus (2010–2014 m.) neviršijo 25 % jų 
bendrų atitinkamų išlaidų viršutinės ribos. Tačiau dėl prastos ŽIB 
papildomos veiklos apibrėžties sumažėjo galimybė atlikti bet kokį 
aiškų įvertinimą, kuriame būtų nustatyta, ar skaičiuojant didžiausią 
galimą EIT įnašą turėtų būti pripažįstamos su ŽIB susijusios 
sąnaudos.

Užbaigtas

2015

Audito Rūmai savo specialiojoje ataskaitoje Nr. 4/2016 padarė 
išvadą, kad finansavimo sąlyga, jog EIT įnašas į ŽIB neturi viršyti 
25 %, sukuria labai nedaug pridėtinės vertės ar visai jos nesukuria, 
o ją panaikinus, būtų gerokai palengvinta ŽIB partneriams tenkanti 
veiklos ir finansinių ataskaitų teikimo našta (4).

Vykdomas
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Metai Audito Rūmų pastabos
Taisomojo veiksmo būklė

(užbaigtas / vykdomas / neįvykdytas / 
n. d.)

2015

Pažyma dėl finansinių ataskaitų, kurios yra reikalaujama iš ŽIB 
partnerių, prašančių kompensuoti daugiau kaip 325 000 eurų, 
prisidedama prie Instituto ex ante išlaidų deklaracijų patikrinimo. 
Tačiau šių pažymų kokybė labai skiriasi, tokiu būdu apribojamas iš 
jų gaunamas patikinimas ir reikalaujama, kad Institutas atliktų 
papildomas patikras.

Vykdomas

2015

EIT steigimo reglamente nustatyta, kad „EIT kaupia finansavimą iš 
viešųjų ir privačių šaltinių bei naudoja savo išteklius pagal šį 
reglamentą. Jis ypač siekia sukaupti didelę ir vis didėjančią savo 
biudžeto dalį iš privačių šaltinių ir pajamų iš savo veiklos; Nepaisant 
minėtos nuostatos, kuri aiškiai susijusi su EIT biudžetu“ įnašas iš 
programos „Horizontas 2020“ finansinio paketo sudarė 99 % jo 
2015 m. biudžeto.

Neįvykdytas (5)

2015

Nors Institutui leidžiama dar kartą įvesti nepanaudotus asignavimus 
(per metus neįsipareigotus asignavimus arba metų pabaigoje 
panaikintus asignavimus) į sekančių trejų metų biudžetus, jis laiku 
nepatvirtino savo procedūros, skirtos dar kartą įvesti su 2014 m. su-
sitarimais dėl dotacijų susijusius 26,6 milijono eurų į 2015– 
2017 m. biudžetus. Šie asignavimai susidaro dėl to, kad ŽIB 
panaudojo mažiau lėšų, nei buvo tikėtasi.

Vykdomas (6)

2015

Įsipareigotų asignavimų perkėlimų lygis buvo aukštas II antraštinėje 
dalyje, jis sudarė 0,4 milijono eurų arba 44 % (2014 m.: 0,5 milijono 
eurų arba 36 %). Šie perkėlimai daugiausia susiję su sutartimis dėl IT 
paslaugų, kurios buvo teikiamos ir metams pasibaigus, ir su 
posėdžiais, dėl kurių dar negautos sąskaitos faktūros.

N. d.

2015

Pirminis Komisijos Institutui nustatytas tikslas tapti finansiškai 
savarankišku buvo 2010 m. Tačiau 2011 m. birželio mėn. jis tapo 
tik iš dalies finansiškai savarankiškas su sąlyga, kad (Institutą 
kuruojantis) Švietimo ir kultūros generalinis direktoratas ir toliau 
vykdys ex ante su dotacijomis susijusių operacijų ir 60 000 eurų 
viršijančių viešųjų pirkimų tvirtinimą.

Vykdomas

2015

2014 m. susitarimai dėl dotacijų su trimis ŽIB buvo pasirašyti 
2014 m. sausio 1 d. pradėjus vykdyti dotacijomis finansuojamus 
veiksmus. Iš pat pradžių pasirašyti 2014 m. vasario mėn., 
pakeitimai, susiję su 38 milijonais eurų papildomų lėšų, buvo 
pasirašyti tik 2014 m. kovo mėn.

N. d.
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Metai Audito Rūmų pastabos
Taisomojo veiksmo būklė

(užbaigtas / vykdomas / neįvykdytas / 
n. d.)

2015

Institutas finansuoja „EIT Digital“ magistro studijų programą, kurioje 
dalyvauja 16 Europos universitetų. Universitetų išlaidų kompensa-
vimo modelis apima maksimalią 8 000 eurų vienkartinę išmoką 
vienam studentui (pagal programos „Erasmus Mundus“ nuostatas) ir 
faktines išlaidas, įskaitant vienodo dydžio netiesiogines išlaidas. Šiuo 
pagrindu, 2015 m. universitetams buvo išmokėta suma, atitinkanti 
vidutiniškai vienam studentui tenkančią 15 000 eurų dotaciją. Tačiau 
šis modelis niekada nebuvo formaliai apibrėžtas ir jis neleidžia 
atskirti veiklos, susijusios su vienkartinėmis išmokomis, nuo veiklos, 
susijusios su faktinėmis išlaidomis. Institutas turėtų pereiti prie 
aiškiai ir oficialiai nustatyto modelio, pagrįsto vienu bendru išlaidų 
deklaravimo metodu, kaip antai pagrįsta vienkartine išmoka.

Vykdomas (7)

2015

Remiantis ŽIB stebėtojų tarybos spendimu vienas ŽIB juridinis 
asmuo savo 55 darbuotojams išmokėjo 646 000 eurų priemokų (kai 
kurios jų siekė 100 000 eurų), kurias Institutas kompensavo 100 %. 
Viešųjų lėšų naudojimas išmokant tokias priemokas yra neįprasta 
praktika ir į tai turėtų būti atsižvelgta, nustatant EIT finansuojamų 
individualių užmokesčių viršutinę ribą, kuri bus taikoma susitari-
mams dėl dotacijų, sudarytų nuo 2016 m.

N. d.

2015

Patikimo finansų valdymo principo nebuvo laikomasi, kuomet kitas 
ŽIB partneris, taikydamas nuo 800 eurų iki 3 250 eurų dienos tarifą 
vienam asmeniui, nusipirko ryšių su visuomene paslaugų už sumą, 
kurią Institutas visiškai kompensavo (8).

Neįvykdytas

2015

Institutas pasinaudojo Komisijos bendrąja sutartimi rengdama 
inovacijų konferencijas, kurios įvyko 2015 ir 2016 m. Pagal šią 
bendrąją sutartį užsakyta paslaugų, kurių kainos nebuvo nustatytos 
bendrojoje sutartyje. Už šias paslaugas sutartos kainos siekia nuo 
800 eurų per dieną jaunesnio konsultanto atveju iki 2 250 eurų 
vyresnio konsultanto atveju (jos yra beveik keturiskart didesnės už 
kainą, dėl kurios yra susitarta bendrojoje sutartyje vyresniojo vadovo 
atveju). Tokiomis kainomis nupirktų paslaugų išlaidos siekia daugiau 
nei 100 000 eurų už konferenciją.

Vykdomas

(1) Anot EIT, ribos buvo nustatytos 2016 m. susitarimams dėl dotacijų.
(2) 2016 m. biudžeto poreikiai buvo pervertinti 13,1 milijono eurų suma arba 5 % (2015 m.: 25 milijonai eurų arba 9,4 %) ir buvo 

įsipareigota tik dėl 249,9 milijono eurų iš 263 milijonų eurų biudžeto. Nepanaudoti asignavimai gali būti perkelti į 2017– 
2019 m. biudžetus.

(3) EIT vidutiniškai finansavo 90 % 2015 m. dotacijų susitarimuose ŽIB deklaruotų tinkamų finansuoti sąnaudų. ŽIB iš įvairių šaltinių 
surinktos sumos sudarė 2,5 % EIT prašomo finansavimo.

(4) Specialioji ataskaita Nr. 4/2016: Europos inovacijos ir technologijos institutas turi keisti savo veiklos būdus ir struktūros elementus, 
kad pasiektų numatytą poveikį.

(5) EIT vis dar interpretuoja EIT reglamentą skirtingai, nei aprašyta jo 2015 m. atsakyme.
(6) 2016 metais Institutas negalėjo atlaisvinti 14 milijonų eurų, likusių iš 2015 m. dotacijų susitarimų. Šie asignavimai negalėjo būti 

įtraukti į 2016–2018 m. biudžetus.
(7) Iš viso 2016 m. vidutiniškai vienam studentui per metus universitetams buvo sumokėta 17 000 eurų remiantis aprašytu modeliu, 

kuriame sujungtos faktinės išlaidos ir nustatyto dydžio sumos. Modelis buvo oficialiai apibrėžtas 2016 m. pabaigoje ir bus taikomas 
nuo 2017 m.

(8) 2016 metais (2015 m. dotacijų operacijos) EIT kompensavo su minėta sutartimi susijusią 410 000 eurų sumą.
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INSTITUTO ATSAKYMAS

17. EIT sutinka su tuo, kad audituotais (2015 m. dotacijų) metais dviejų ŽIB teisinių subjektų pirkimų procesuose buvo 
trūkumų. EIT šią problemą atpažino, todėl 2016 m. vieną teisinio subjekto pirkimų procedūrą stebėjo ir pateikė tikslines 
padėties gerinimo šioje srityje rekomendacijas. Aptariamas teisinis subjektas įgyvendino šias rekomendacijas 2016 m., 
patikslino savo pirkimų politiką ir procedūras, o už pirkimus atsakingiems savo darbuotojams surengė mokymus, todėl nuo 
2017 m. patikimumas bus didesnis. 2017 m. panašiai buvo stebėti visi kiti ŽIB teisiniai subjektai ir, siekiant pagerinti 
padėtį, parengti veiksmų planai. EIT mano, kad aptariami mokėjimai buvo teisėti ir tvarkingi, nes ŽIB teisiniai subjektai 
vykdė teisinę prievolę užtikrinti geriausią kainos ir kokybės santykį ir aptariamoms išlaidoms taikė patikimo finansų 
valdymo principus.

18. Anksčiau EIT manė, kad ŽIB teisiniams subjektams ES viešųjų pirkimų direktyvos netaikomos. Vis dėlto neseniai EIT 
šiuo klausimu buvo pateiktos prieštaringos teisinės nuomonės, todėl iš tikrųjų šis klausimas tampa teisiškai neaiškus. 
Nepaisant to, svarbu pažymėti, kad, neatsižvelgiant į šių subjektų statusą, užtikrinti geriausią ŽIB teisinių subjektų 
sudaromų sutarčių kainos ir kokybės santykį yra teisinė prievolė, nustatyta EIT ir ŽIB dotacijų susitarimuose, grindžiamuose 
programos „Horizontas 2020“ pavyzdiniu dotacijos susitarimu. Be to, konsultuodamasis su Komisijos tarnybomis, EIT 
nustatys ŽIB teisiniams subjektams skirtus reikalavimus ir taip užtikrins, kad jie atitiktų bendruosius ES viešųjų pirkimų 
direktyvų principus.

19. EIT sutinka su tuo, kad, atsižvelgiant į jam paskirtų etatų skaičių, palyginti su jam pavestomis vykdyti užduotimis ir 
skirtu biudžetu, jo gebėjimai yra riboti. EIT jau prašė Europos Komisijos etatų plane skirti jam daugiau išteklių. Vis dėlto 
pažymėtina, kad EIT dirba tikrai efektyviai. Iš 3 lentelės matyti, kad 2016 m. EIT administracinių išlaidų dalis sudarė tik 
1,9 % viso biudžeto ir yra daug mažesnė už nurodytą 4,6 % visos programos „Horizontas 2020“ vidurkį.

21. Dėl atliekant ex post auditus tikrintinų pirkimų procedūrų atrankos svarbu pažymėti, kad pagal programą 
„Horizontas 2020“ nereikalaujama tikrinti reprezentatyviosios antrinės imties. Programos „Horizontas 2020“ audito 
programoje nurodyta, kad jei populiaciją sudaro daugiau kaip 15 vienetų, laikydamiesi toliau išdėstytų nurodymų auditoriai 
turi atrinkti daugiausia 15 vienetų, Pasirinkite testavimui visus vienetus, kurių vertė sudaro 10 % deklaruotų subrangos sąnaudų arba 
yra didesnė. Pridėkite atsitiktinai atrinktus vienetus, kol bus padengta 50 % subrangos sąnaudų arba bus pasiektas didžiausias iš viso 15 
vienetų skaičius. Kalbant apie dvi aptariamas sutartis, EIT susijusias išlaidas pripažino atlikęs savo vertinimą ir padaręs išvadą, 
kad naudos gavėjai įvykdė teisinę prievolę užtikrinti geriausią kainos ir kokybės santykį ir atitikti patikimo finansų valdymo 
principus.

22. Atlikusi auditą „Perėjimas prie programos „Horizontas 2020“, Vidaus audito tarnyba (VAT) paskelbė tris 
rekomendacijas, tačiau nė viena iš jų nėra kritinė. Trumpai tariant, Europos inovacijos ir technologijos institutui 
rekomenduota: 1) sukurti ir įgyvendinti visapusišką žinių valdymo sistemą; 2) per veiklos pradžios procesą taikyti 
griežtesnes ŽIB partnerių portfelio pakeitimų kontrolės priemones ir 3) per veiklos pradžios procesą pasiektinas gaires 
padaryti aiškesnes. Nė viena nustatyta rizika nekelia pavojaus tinkamai teisiškai taikyti programą „Horizontas 2020“, ir EIT 
jau ėmėsi veiksmų įgyvendinti VAT rekomendacijas.

23. Bendra Audito Rūmų nurodyta suma susideda iš planuotų perkelti sumų – tą reikėjo padaryti dėl veiklos pobūdžio, 
t. y. teikiamų paslaugų, perkeliamų į kitus metus, ir 2016 m. gruodžio mėn. vykusių posėdžių, už kuriuos sąskaitos faktūros 
gautos tik 2017 m. sausio mėn. Šie planuoti perkėlimai nėra silpno EIT biudžeto valdymo požymis, veikiau tai tipinė 
biudžeto valdymo priemonė.

24. EIT pripažįsta tai, kad konkretūs dotacijų susitarimai 2015 m. buvo pasirašyti palyginti vėlai, nes tęsėsi derybos su 
ŽIB dėl naujų partnerystės pagrindų susitarimų, kurie rengiami vadovaujantis programos „Horizontas 2020“ pavyzdiniais 
susitarimais. Europos Komisijos, EIT ir ŽIB derybos užtruko ilgiau, nei buvo iš pradžių numatyta, nes reikėjo susitarti dėl 
konkrečių prie ŽIB poreikių pritaikytų nuostatų. Tuo tarpu, kad dotacijų susitarimus būtų galima pasirašyti laiku, 
atsižvelgdamas į Audito Rūmų specialiojoje ataskaitoje Nr. 4/2016 pateiktą rekomendaciją, EIT jau patikslino ŽIB verslo 
planų rengimo ir vertinimo tvarkaraštį. Patikslintas tvarkaraštis 2016 m. buvo įgyvendintas sėkmingai, todėl konkretūs 
dotacijų susitarimai 2017 m. buvo pasirašyti laiku. Pasirašyti keturi konkretūs dotacijų susitarimai, o 2017 m. vasario mėn. 
EIT į ŽIB atliko išankstinio finansavimo mokėjimus. 4–5 mėnesių trukmės laikotarpis iki dotacijos suteikimo yra 
trumpesnis už visos programos „Horizontas 2020“ vidurkį.
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25. Svarbu pažymėti, kad kvietimų teikti pasiūlymus tikslas – skirti pažangią partnerystę, o ne pritraukti tam tikrą 
skaičių pasiūlymų. Pažangia partneryste buvo galima pavadinti visus, išskyrus gamybos ŽIB, ŽIB kvietimus teikti 
pasiūlymus. Vis dėlto, net pridėtinės vertės gamybos sferoje, kurioje gautas tik vienas pasiūlymas, susidomėjimą dalyvauti 
šioje ŽIB pareiškė daugiau kaip 150 organizacijų. EIT, padedamas išorės ekspertų ir dalyvaujant jo valdybai, jau atliko 
išsamią 2016 m. kvietimo teikti pasiūlymus rezultatų analizę. Remdamasis šios analizės rezultatais, kad ateityje vienoje 
teminėje srityje nebūtų gaunama tik po vieną pasiūlymą, EIT nusprendė taikyti kelias rizikos mažinimo priemones.

26. EIT negali komentuoti EIT direktoriaus įdarbinimo, nes šią procedūrą valdo Europos Komisija. Laikina priemonė 
būtina siekiant užtikrinti veiklos tęstinumą, kol bus įdarbintas ir paskirtas direktorius. Dėl aptariamos antrosios vadovo 
pareigybės pažymėtina, kad EIT, siekdamas sudaryti Politikos ir ryšių skyriaus vadovo rezervo sąrašą, 2015 m. gruodžio 2 d. 
pakvietė pareikšti susidomėjimą. Pritaikęs atrankos procedūrą, EIT šią pareigybę pasiūlė pirmajam rezervo sąrašo 
kandidatui, bet šis pasiūlymo nepriėmė. Todėl ši pareigybė iki 2016 m. pabaigos liko neužimta. Įdarbinimo į šią vadovo 
pareigybę procedūrą EIT užbaigs 2017 m. Tuomet.laikina priemonė, kuri buvo būtina siekiant užtikrinti veiklos tęstinumą, 
bus panaikinta.

27. Šiuo metu EIT bendro programos „Horizontas 2020“ paramos centro veikloje iš tikrųjų nedalyvauja tiesiogiai ir 
visapusiškai. Vis dėlto EIT gali tinkamai naudotis kai kuriomis bendro paramos centro paslaugomis per savo partnerį – 
Švietimo ir kultūros generalinį direktoratą. Toliau bendradarbiaudamas su Komisija, EIT siekia užsitikrinti galimybę naudotis 
reikiamomis BPC paslaugomis ir konsultacijomis. 
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