
ZIŅOJUMS

par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2016. finanšu gada pārskatiem un Institūta atbilde

(2017/C 417/21)

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. Institūta sniegtās dotācijas atlīdzina partneru izmaksas un tās izmaksas, kas izriet no 
ZIK koordinācijas pasākumiem.

2. Galvenie skaitliskie dati par Institūta budžeta un darbinieku izmaiņām ir sniegti 1.–3. tabulā (2).

1. tabula

Institūta galvenie skaitliskie dati

2015 2016

Budžets (miljoni EUR) (1) 232 283

Kopējais reāli strādājošo darbinieku skaits 31. decembrī (2)

(štatu sarakstā iekļautas amata vietas)

50

(62)

59

(63)

(1) Budžeta skaitļi ir balstīti uz maksājumu apropriācijām.
(2) Ierēdņi, pagaidu darbinieki, līgumdarbinieki un norīkotie valstu eksperti.

Avots: Institūta sniegtie dati.

2. tabula

Galveno skaitļu līkne kopš 2011. gada
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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.

http://www.eit.europa.eu


3. tabula

Katras struktūras 2016. gada galvenie skaitļi

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.

ATZINUMS

4. Mēs revidējām:

a) Institūta pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus (3) un budžeta izpildes pārskatus (4) par 2016. gada 31. decembrī 
slēgto finanšu gadu; un

b) šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību,

kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā.
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(3) Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu, pārskatu par neto aktīvu pārmaiņām, 
kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības metodēm un citus paskaidrojumus.

(4) Budžeta izpildes pārskati ietver pārskatus, kuros apkopo visas budžeta operācijas, un paskaidrojumus.



Pārskatu ticamība

Atzinums par pārskatu ticamību

5. Mēs uzskatām, ka Institūta pārskati par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu visos būtiskajos aspektos patiesi 
atspoguļo Institūta finanšu stāvokli 2016. gada 31. decembrī, tā darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu 
pārmaiņas minētajā datumā slēgtajā gadā saskaņā ar Institūta finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža 
pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības 
standartiem.

Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība

Ieņēmumi

Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību

6. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos 
aspektos ir likumīgi un pareizi.

Maksājumi

Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību

7. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu pakārtotie maksājumi visos būtiskajos 
aspektos ir likumīgi un pareizi.

Vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi

8. Saskaņā ar LESD 310.–325. pantu un Institūta finanšu noteikumiem vadības pienākums ir sagatavot un iesniegt 
pārskatus, pamatojoties uz starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem, un nodrošināt tiem 
pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Šie pienākumi ietver iekšējās kontroles mehānismu izveidi, ieviešanu un 
īstenošanu attiecībā uz finanšu pārskatu sagatavošanu un izklāstu tā, lai krāpšanas vai kļūdas dēļ tajos nebūtu sniegtas 
būtiski nepareizas ziņas. Vadības pienākumos tostarp ir nodrošināt, lai finanšu pārskatos atspoguļotās darbības, finanšu 
darījumi un informācija atbilstu to regulējumam. Institūta vadībai ir galīgā atbildība par pārskatiem pakārtoto darījumu 
likumību un pareizību.

9. Sagatavojot pārskatus, vadības pienākums ir novērtēt Institūta spēju turpināt darbību, attiecīgi izklāstīt jautājumus, 
kas saistīti ar darbības turpināšanu, un izmantot darbības turpināšanas pieņēmumu grāmatvedībā.

10. Stratēģiskie vadītāji ir atbildīgi par struktūras finanšu ziņojumu sagatavošanas procesa pārraudzību.

Revidenta pienākumi pārskatu un pakārtoto darījumu revīzijā

11. Mūsu mērķi ir iegūt pamatotu pārliecību par to, ka Institūta pārskatos nav sniegtas būtiski nepareizas ziņas un ka 
tiem pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi, un, balstoties uz mūsu veikto revīziju, sniegt Eiropas Parlamentam un 
Padomei vai citām attiecīgām budžeta izpildes apstiprinātājiestādēm deklarāciju par pārskatu ticamību un tiem pakārtoto 
darījumu likumību un pareizību. Pamatota pārliecība ir augsts pārliecības līmenis, bet tā nav garantija, ka revīzijā vienmēr 
tiks atklātas būtiski nepareizas ziņas vai būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Tās var rasties krāpšanas vai kļūdas dēļ un 
tiek uzskatītas par būtiskām tad, ja var pamatoti sagaidīt, ka atsevišķi vai kopā tās varētu ietekmēt saimnieciskos 
lēmumus, kurus lietotāji pieņem, pamatojoties uz šiem pārskatiem.
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12. Revīzija ietver procedūras, ar kurām iegūst revīzijas pierādījumus par pārskatos minētajām summām un sniegto 
informāciju un par tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Procedūru izvēle ir atkarīga no revidenta sprieduma, 
tostarp novērtējuma 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. Veicot riska novērtējumus, lai 
izstrādātu konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, nevis lai sniegtu atzinumu par iekšējās kontroles 
mehānismu efektivitāti, ņem vērā iekšējās kontroles mehānismus, kuri attiecas uz pārskatu sagatavošanu un patiesu 
izklāstu un pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Revīzijā novērtē arī izmantoto grāmatvedības metožu 
piemērotību un vadības veikto grāmatvedības aplēšu pamatotību, kā arī pārskatu vispārējo izklāstu.

13. Saistībā ar ieņēmumiem mēs pārbaudām no Komisijas saņemto subsīdiju un novērtējam Institūta maksu un citu 
ieņēmumu (ja tādi ir) iekasēšanas procedūras.

14. Saistībā ar izdevumiem mēs pārbaudām maksājumu darījumus, kad izdevumi ir radušies un ir iegrāmatoti un 
pieņemti. Avansa maksājumus pārbauda tad, kad līdzekļu saņēmējs sniedz attaisnojumu par to atbilstīgu izmantošanu un 
Institūts pieņem attaisnojumu, avansa maksājumu dzēšot vai nu tajā pašā gadā, vai vēlāk.

15. Sagatavojot šo ziņojumu un ticamības deklarāciju, mēs ņēmām vērā neatkarīga ārējā revidenta veikto revīzijas 
darbu saistībā ar Institūta pārskatiem, kā noteikts ES Finanšu regulas (5) 208. panta 4. punktā.

Citi jautājumi

Ievērojamas nepilnības ZIK juridisko personu iepirkuma procedūrās

16. ZIK koordināciju un pārstāvniecību nodrošina ZIK juridiskās personas, kuras gandrīz pilnībā finansē Institūts. 
Revīzijā Palāta pievērsa īpašu uzmanību šo personu veiktajām iepirkuma procedūrām, ko Palāta uzskata par augsta riska 
jomu.

17. 2015. gada dotācijas nolīgumos noteikts, ka ZIK juridiskajām personām un/vai ZIK partneriem jānodrošina, lai 
visos iepirkumos tiktu panākta vislabākā atdeve vai, attiecīgos gadījumos, zemākā iespējamā cena. Attiecībā uz līgumiem, 
kuru vērtība pārsniedz 60 000 EUR, dotācijas nolīgumos ir noteikts, ka ZIK juridiskajām personām un/vai 
ZIK partneriem ir konkursā jāuzaicina vismaz trīs ekonomikas dalībnieki un ir jādokumentē iepirkuma procedūra 
pārredzamības labad. Palāta revidēja EIT pilnībā finansētu ZIK juridisko personu veiktu iepirkuma procedūru izlasi, kas 
aptvēra summu aptuveni par 7 miljoniem EUR. Revīzijā tika konstatētas ievērojamas nepilnības, tostarp līgumu tieša 
piešķiršana, būtisku elementu trūkums konkursos, sākotnējo līgumu ievērojama paplašināšana laika un/vai apjoma ziņā, 
laikā un/vai apjomā neierobežoti līgumi vai kvalitātes/cenas svērumi, kuri neitralizē cenu konkurenci. Šajās nepareizajās 
iepirkuma procedūrās 2016. gadā bija iesaistīti maksājumi 2,2 miljonu EUR apmērā. Institūts pats bija apzinājis 
iepirkuma nepilnības saistībā ar vienu ZIK juridisko personu un izstrādājis rīcības plānu, lai uzlabotu visu ZIK juridisko 
personu turpmākās iepirkuma procedūras.

18. Pašlaik pastāv juridiskā neskaidrība par to, vai ZIK juridiskās personas ir līgumslēdzējas iestādes (6). Ja tās būtu 
līgumslēdzējas iestādes, tad tām būtu jāpiemēro publiskā iepirkuma noteikumi, kas paredzēti Publiskā iepirkuma 
direktīvā 2004/18/EK (7) (Direktīva) un kas ir stingrāki nekā dotācijas nolīguma noteikumi. Institūts kopā ar Komisijas 
dienestiem apspriež šo jautājumu, lai turpmāk ieviestu juridisko skaidrību par ZIK juridiskajām personām.
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(5) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).
(6) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/18/EK (OV L 134, 30.4.2004., 114. lpp.), 1. panta 9. punkts.
(7) 7. un 9. pants Direktīvā 2004/18/EK, kas grozīta ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 1336/2013.



Spējas tikt galā ar pieaugušo darba slodzi

19. Lai gan budžets ir vērā ņemami pieaudzis no 309 miljoniem EUR 2008.–2013. gadā līdz 2,4 miljardiem EUR 
2014.–2020. gadā un ZIK skaits ir pieaudzis no trim līdz sešām 2016. gada beigās, Institūta amata vietu skaits štatu 
sarakstā nav ievērojami mainījies (sk. 2. tabulu). Palātas Īpašajā ziņojumā Nr. 4/2016 (8) ir norādīts uz risku, ka 
Institūtam nebūs pietiekamas spējas tikt galā ar pieaugušo darba slodzi. Institūta direktora vietas izpildītājs piemin šo 
risku Institūta 2015. gada darbības pārskatā.

20. Turpmākie komentāri nav pretrunā Palātas sniegtajam atzinumam.

KOMENTĀRI PAR IEKŠĒJĀS KONTROLES MEHĀNISMIEM

21. Palāta konstatēja nepilnības ZIK juridisko personu veikto iepirkuma procedūru ex post pārbaudēs. Vismaz vienas 
ZIK juridiskās personas gadījumā pārbaudāmo iepirkuma procedūru izlase nereprezentēja visu datu kopu. Turklāt Palātas 
secinājums par divu iepirkuma procedūru likumību un pareizību bija atšķirīgs no sākotnējiem secinājumiem. Šajos 
gadījumos Institūts bija pieņēmis līgumslēgšanas tiesību tiešu piešķiršanu vai līgumu pārmērīgu pagarināšanu.

22. Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IRD) 2016. gada decembra revīzijas ziņojumā “Dotāciju pārvaldība: pāreja uz 
programmu “Apvārsnis 2020”” secināja, ka Institūts ir sekmīgi pielāgojis procesus programmas “Apvārsnis 2020” 
noteikumiem, it īpaši Līdzdalības noteikumiem, un ka Institūta kontroles mehānismi, kurus piemēro uzsākšanas procesam, 
kopumā ir efektīvi atbalstījuši jaunas ZIK. IRD secināja arī, ka ir vajadzīga steidzama rīcība, lai nodrošinātu programmas 
“Apvārsnis 2020” tiesiskā regulējuma kārtīgu piemērošanu un lai vēl vairāk uzlabotu jaunu ZIK uzsākšanas procesu. 
Institūts un IRD vienojās par koriģējošas rīcības plānu.

KOMENTĀRI PAR BUDŽETA PĀRVALDĪBU

23. Apropriācijām, par kurām bija uzņemtas saistības, pārnesumu līmenis bija augsts II sadaļā, proti, 0,4 miljoni EUR jeb 
40 % (2015. gadā – 0,4 miljoni EUR jeb 44 %). Šie pārnesumi galvenokārt attiecas uz līgumiem par IT pakalpojumiem, kas 
turpinās pēc gada beigām, un sanāksmju izmaksām, par kurām vēl nebija saņemti rēķini.

KOMENTĀRI PAR PAREIZU FINANŠU PĀRVALDĪBU UN DARBĪBAS REZULTĀTIEM

24. Dotācijas 2015. gada periodam piešķīra tikai 2015. gada aprīlī, un dotācijas nolīgumus parakstīja 2015. gada jūnijā 
un jūlijā. 2016. gada periodam dotācijas piešķīra un nolīgumus parakstīja 2016. gada aprīlī. Lai gan 2016. gadā stāvoklis 
uzlabojās, šī kavēšanās ar dotāciju piešķiršanas lēmumiem un nolīgumu parakstīšanu rada nenoteiktību un mazina partneru 
vēlmi ieguldīt resursus un uzsākt darbības gada sākumā.

25. Pēdējos aicinājumos veidot jaunas ZIK, kuru tematiskās jomas tika definētas EIT Stratēģiskās inovācijas darba kārtībā 
2014.–2020. gadam, konkurence ir bijusi ierobežota. 2014. gadā uzaicinājumam veidot divas jaunas ZIK (veselības un 
izejvielu jomās) atsaucās vairs tikai septiņi interesenti. 2016. gada uzaicinājumā veidot vēl divas ZIK (pārtikas un 
pievienotās vērtības ražošanas jomās) tika iesniegti trīs priekšlikumi, un vienīgo pieteikumu uz pievienotās vērtības 
ražošanas ZIK neizraudzījās nepietiekamās kvalitātes dēļ.

CITI KOMENTĀRI

26. Laikā kopš Institūta izveidošanas 2008. gadā līdz 2014. gada jūlijam četras reizes ir nomainījies Institūta direktors. 
Direktora amats kopš 2014. gada augusta un citi vadošie amati kopš 2013. gada februāra tiek aizpildīti uz pagaidu laiku. 
Tas ir pretrunā Civildienesta noteikumiem, kur amata pagaidu ieņemšana ir atļauta ilgākais vienu gadu, un biežā nomaiņa 
un ieilguši pagaidu risinājumi rada nenoteiktību ieinteresētajām personām un vājina stratēģisko nepārtrauktību.
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(8) 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”.



27. Institūtam ir svarīga loma saistībā ar programmu “Apvārsnis 2020”, kam 2014.–2020. gadā ir piešķirts 
2,4 miljardu EUR liels budžets. Komisija ir izveidojusi programmas “Apvārsnis 2020” Kopējo atbalsta centru, lai 
nodrošinātu to struktūru saskaņotu darbību, kurām jāgādā par tādiem visai programmai kopīgiem aspektiem kā juridiskie 
pakalpojumi, IT rīki, dotāciju pārvaldība, pētniecības rezultātu izplatīšana un izmantošana u. c. Tomēr atšķirībā no 
Komisijas izpildaģentūrām un publiskā un privātā sektora partnerībām Institūts nevar tieši kontaktēties ar Kopējo atbalsta 
centru, un tam katrā gadījumā atsevišķi ir jāprasa atļauja atbildīgajam Komisijas ģenerāldirektorātam. Šis ierobežojums 
ietekmē Institūta darbību efektivitāti.

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 2017. gada 19. septembra sēdē Luksemburgā pieņēma IV apakšpalāta, kuru vada Revīzijas 
palātas loceklis Baudilio TOMÉ MUGURUZA.

Revīzijas palātas vārdā –

priekšsēdētājs

Klaus-Heiner LEHNE 
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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
Dotāciju nolīgumos nebija noteikti individuāli robežlielumi konkrē-
tām izmaksu kategorijām (piem., personāla izmaksām, apakšlīgu-
miem, juridiskajiem pakalpojumiem u. c.).

Ieviešana ir sākta (1)

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 apro-
priācijām 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)

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. 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 izpilddi-
rektors, kurš veic direktora pienākumus un tādējādi vienlaicīgi ieņem 
trīs amatus.

Ieviešana ir sākta

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).

Ieviests

2015

Institūts 2015. gadā informēja zināšanu un inovāciju kopienas, ka tā 
finanšu ieguldījums pirmajos piecos gados (2010.–2014. g.) ne-
pārsniedza 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.

Ieviests

2015

Palāta Īpašajā ziņojumā Nr. 4/2016 secināja, ka finansēšanas 
nosacījumam, saskaņā ar kuru EIT ieguldījums ZIK nedrīkst 
pārsniegt 25 %, ir maza pievienotā vērtība vai arī tās nav nemaz 
un ka tā atcelšana būtiski mazinātu ZIK partneru darbības pārskatu 
un finanšu pārskatu slogu. (4)

Ieviešana ir sākta
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Gads Palātas komentārs
Koriģējošā pasākuma statuss

(ieviests / ieviešana ir sākta / ieviešana nav 
sākta / neattiecas)

2015

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

Ieviešana ir sākta

2015

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.” Neraugoties uz šo noteikumu, kas skaidri 
attiecas uz EIT budžetu, ieguldījums no pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” finansējuma veidoja 99 % no EIT 2015. gada 
budžeta.

Ieviešana nav sākta (5)

2015

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, 
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.

Ieviešana ir sākta (6)

2015

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.

Neattiecas

2015

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.

Ieviešana ir sākta

2015

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.

Neattiecas
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Gads Palātas komentārs
Koriģējošā pasākuma statuss

(ieviests / ieviešana ir sākta / ieviešana nav 
sākta / neattiecas)

2015

Institūts finansē EIT digitālo maģistra studiju programmu, kurā 
piedalās 16 Eiropas universitātes. Universitāšu izmaksu atlīdzināša-
nas modelis apvieno vienreizēju maksājumu līdz 8 000 EUR par 
vienu studentu (saskaņā ar Erasmus Mundus programmas noteiku-
miem) 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.

Ieviešana ir sākta (7)

2015

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.

Neattiecas

2015

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. (8)

Ieviešana nav sākta

2015

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.

Ieviešana ir sākta

(1) EIT ziņo, ka 2016. gada dotācijas nolīgumos ir noteikti robežlielumi.
(2) Budžeta vajadzības 2016. gadam bija novērtētas par augstu par 13,1 miljonu EUR jeb 5,0 % (2015. gadā – 25 miljoni EUR jeb 9,4 %), 

un no pieejamajiem 263 miljoniem EUR saistības bija uzņemtas tikai par 249,9 miljoniem EUR. Neizlietotās apropriācijas var 
atkārtoti iegrāmatot 2017.–2019. gada budžetos.

(3) EIT finansēja vidēji 90 % attiecināmo izmaksu, kuras ZIK bija deklarējušas 2015. gada dotācijas nolīgumos. ZIK no dažādiem avotiem 
ieņemtās summas sasniedza 2,5 % no pieprasītā EIT finansējuma.

(4) 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”.

(5) EIT joprojām interpretē EIT regulu citādi, nekā aprakstīts Institūta 2015. gada atbildē.
(6) 2016. gadā Institūts nevarēja atcelt 14 miljonus EUR, kas bija pieejami atbilstoši 2015. gada dotācijas nolīgumiem. Šīs apropriācijas 

nebija iespējams pārgrāmatot 2016.–2018. gada budžetos.
(7) Pēc aprakstītā modeļa, kurš ietver gan faktisko izmaksu segšanu, gan vienreizējus maksājumus, 2016. gadā universitātēm kopā 

samaksāja vidēji 17 000 EUR par katru pilna laika studentu. Modelis ir oficiāli definēts 2016. gada beigās, un to sāks piemērot ar 
2017. gadu.

(8) 2016. gadā (2015. g. dotāciju darījumi) saistībā ar šo līgumu EIT atlīdzināja 410 000 EUR.
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INSTITŪTA ATBILDE

17. EIT piekrīt, ka divu ZIK juridisko personu iepirkuma procesā bija trūkumi revidētajā gadā (2015. gada dotācijas). EIT 
atzina šo problēmu un 2016. gadā veica vienas juridiskās personas iepirkuma procedūru izmēģinājuma uzraudzības 
pasākumu, kā arī izdeva mērķtiecīgus ieteikumus attiecībā uz uzlabojumiem šajā jomā. Attiecīgā juridiskā persona 
2016. gadā šos ieteikumus īstenoja, pārskatīja savas iepirkuma politikas un procedūras un nodrošināja savam par 
iepirkumu atbildīgajam personālam apmācību, kas līdz ar to 2017. gadā radīja uzlabotu ticamību. Visām pārējām ZIK 
juridiskajām personām 2017. gadā veica līdzīgus uzraudzības pasākumus un ieviesa rīcības plānus uzlabojumiem. EIT 
uzskata, ka attiecīgie maksājumi bija likumīgi un regulāri, jo ZIK juridiskās personas izpildīja savu juridisko pienākumu 
nodrošināt vislabāko cenas un vērtības attiecību un ievēroja pareizas finanšu pārvaldības principus saistībā ar attiecīgajiem 
izdevumiem.

18. EIT uzskata, ka ZIK juridiskās personas neietilpst ES valsts iepirkuma direktīvu jomā. Tomēr EIT nesen saņēma 
pretrunīgus juridiskos atzinumus par šo jautājumu, kas patiesi noved pie tiesiskās nenoteiktības. Tomēr ir svarīgi norādīt, ka 
neatkarīgi no to statusa vislabākās cenas un vērtības attiecību nodrošināšana līgumiem, ko noslēdz ZIK juridiskās personas, 
ir juridisks pienākums, kas noteikts EIT un ZIK dotāciju nolīgumos, kuri ir pamatoti ar pamatprogrammas “Apvārsnis 
2020” dotāciju nolīguma paraugu. Turklāt EIT, apspriežoties ar Komisijas dienestiem, noteiks prasības ZIK juridiskajām 
personām nodrošināt atbilstību ES valsts iepirkuma direktīvu vispārējiem principiem.

19. EIT piekrīt, ka tā spējas ir ierobežotas attiecībā uz EIT piešķirto amatu skaitu salīdzinājumā ar uzdevumiem un 
budžetu, kas tam uzticēts. EIT jau prasīja, lai Eiropas Komisija dibināšanas plānā paredz lielākus resursus. Tajā pašā laikā ir 
vērts atzīmēt EIT efektīvi veikto darbu. Kā norādīts 3. tabulā, EIT administratīvo izdevumu koeficients 2016. gadā bija tikai 
1,9 % no kopējā budžeta, kas ir ievērojami zem vidējā par pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” kopumā paziņotā radītāja – 
4,6 %.

21. Attiecībā uz to iepirkuma procedūru atlasi, kuras jāapstiprina ex post revīziju laikā, ir svarīgi norādīt, ka 
reprezentatīvā apakšparauga apstiprināšana nav prasība saskaņā ar pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”. Saskaņā ar 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” revīzijas programmu, ja kopskaitā ir vairāk nekā 15 priekšmeti, revidentiem ir jāatlasa 
vismaz 15 priekšmeti šādā veidā: “Atlasīt pārbaudei visus priekšmetus, kuru vērtība pārsniedz vai ir vienāda ar 10 % no paziņotajām 
apakšuzņēmēju izmaksām. Pievienot nejauši atlasītus priekšmetus, līdz ir sasniegts 50 % tvērums no apakšuzņēmēju izmaksām vai ir 
sasniegts maksimālais 15 priekšmetu skaits.” Saistībā ar diviem attiecīgajiem līgumiem EIT pieņēma saistītos izdevumus, 
pamatojoties uz tā novērtējumu, ka labumguvēji ir izpildījuši savu juridisko pienākumu nodrošināt vislabāko cenas un 
vērtības attiecību un ievērojuši pareizas finanšu pārvaldības principus.

22. IAS (Iekšējais revīzijas dienests) izdeva trīs ieteikumus, kas izrietēja no to “Pārejas uz “Apvārsnis 2020” revīziju”, un 
neviens no tiem nebija kritisks. Kopumā EIT ieteica 1) izstrādāt un ieviest visaptverošu zināšanu pārvaldības sistēmu; 
2) uzlabot tā īstenoto kontroli par izmaiņām ZIK partneru portfeļos uzņēmējdarbības uzsākšanas laikā un 3) uzlabot 
skaidrību par galvenajiem sasniedzamajiem mērķiem uzņēmējdarbības uzsākšanas procesā. Neviens no noteiktajiem riskiem 
nekaitē pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” tiesiskā regulējuma viendabīgai piemērošanai, bet EIT jau ir veicis rīcības, lai 
izpildītu IAS ieteikumus.

23. Kopējo summu, par kuru ziņojusi Palāta, veido plānotie pārnesumi, kas bija nepieciešami, ņemot vērā darbību veidu, 
piemēram, pakalpojumi, kuri turpinās pēc gada beigām, kā arī sanāksmes, kas notika 2016. gada decembrī, bet par kurām 
rēķinus saņēma tikai 2017. gada janvārī. Šie plānotie pārnesumi neliecina par trūkumiem EIT budžeta pārvaldībā, bet ir 
standarta budžeta pārvaldības instruments.

24. EIT piekrīt, ka konkrētos dotāciju nolīgumus 2015. gadā parakstīja salīdzinoši vēlu, kam par iemeslu bija notiekošās 
pārrunas ar ZIK par jauno partnerības pamatlīgumu, kurā ievēroti pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” nolīgumu paraugu 
principi. Pārrunas starp Eiropas Komisiju, EIT un ZIK aizņēma ilgāku laiku, nekā sākotnēji plānots, jo vajadzēja vienoties par 
konkrētiem noteikumiem, kas izstrādāti atbilstoši ZIK vajadzībām. Tikmēr EIT, lai izpildītu Palātas Īpašā ziņojuma Nr. 4/ 
2016 ieteikumu, ir pārskatījis ZIK uzņēmējdarbības plānu sagatavošanas un novērtēšanas laika grafiku, lai nodrošinātu 
savlaicīgu dotāciju nolīgumu parakstīšanu. Pārskatīto laika grafiku sekmīgi īstenoja 2016. gadā, kā rezultātā 2017. gada 
konkrētos dotāciju nolīgumus parakstīja laikā. Parakstīja četrus konkrētus dotāciju nolīgumus, un 2017. gada februārī EIT 
pārskaitīja ZIK avansa maksājumus. “Laiks piešķīrumam” 4–5 mēneši ir kopumā zem vidējā pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” rādītāja.
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25. Ir svarīgi norādīt, ka uzaicinājumu mērķis ir izraudzīt izcilu partnerību, nevis piesaistīt zināmu priekšlikumu skaitu. 
Visiem ZIK uzaicinājumiem varētu izraudzīties izcilu partnerību, izņemot EIT ražošanas jomā (EIT Manufacturing). Tomēr 
pat attiecībā uz tematu par pievienoto vērtību ražošanas jomā, kur saņēma tikai vienu priekšlikumu, bija ietverts 
paziņojums par ieinteresētību piedalīties ZIK no vairāk nekā 150 organizācijām. EIT ar ārējo ekspertu palīdzību un valdes 
piesaisti jau veica rūpīgu 2016. gada uzaicinājuma iznākuma analīzi. Ņemot vērā iznākumu analīzi, EIT ir lēmis par 
vairākiem mīkstinošiem pasākumiem, kas samazinās risku saņemt tikai vienu priekšlikumu attiecībā uz kādu no tematiem 
nākotnē.

26. EIT nevar izteikt komentārus par EIT direktora darbā pieņemšanas procedūru, jo to vada Eiropas Komisija. Ir 
nepieciešama pagaidu vienošanās, lai nodrošinātu darbības nepārtrauktību, līdz direktoru pieņems darbā un iecels amatā. 
Saistībā ar otru attiecīgo vadības amatu EIT 2015. gada 2. decembrī publicēja uzaicinājumu paust interesi, lai izveidotu 
rezerves sarakstu Politikas un komunikāciju nodaļas vadītāja amatam. Atlases procedūras rezultātā EIT piedāvāja amatu 
pirmajam kandidātam no rezerves saraksta, bet kandidāts šo pieteikumu noraidīja. Tas izskaidro to, kāpēc amats 2016. gada 
beigās vēl nebija aizpildīts. EIT šo vadības amata darbā pieņemšanas procedūru pabeigs 2017. gadā, izbeidzot pagaidu 
vienošanos, ko bija nepieciešams noslēgt, lai nodrošinātu darbības nepārtrauktību.

27. Patiesi, EIT pašreiz tieši un pilnībā nepiedalās pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” Kopīgā atbalsta centra darbībā. 
Tomēr EIT ir pienācīga piekļuve dažiem Kopīgā atbalsta centra pakalpojumiem caur tā partneri ĢD, Izglītības un kultūras 
ģenerāldirektorātu. EIT turpina strādāt kopā ar Komisiju, lai nodrošinātu, ka EIT no Kopīgā atbalsta centra saņem 
nepieciešamos pakalpojumus un konsultācijas. 
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