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Ievads 
01 Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (“Institūts”, arī “EIT”) atrodas 
Budapeštā. To izveidoja ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 11. marta 
Regulu (EK) Nr. 294/20081 (izveides regula), kura grozīta ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2013. gada 11. decembrī Regulu (ES) Nr. 1292/20132. 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 ar mērķi veicināt 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. 2019. gadā pamatdarbības izdevumi par ZIK dotācijām 
bija 434 miljoni EUR, kas ir 98 % no 2019. gada kopējiem izdevumiem.  

02 Galvenie skaitliskie dati par Institūtu ir sniegti 1. diagrammā3. 

1. diagramma. Institūta galvenie skaitliskie dati 

 
* Budžeta skaitļi ir balstīti uz maksājumu apropriācijām, kas pieejamas finanšu gada laikā. 

** ES ierēdņi, ES pagaidu darbinieki, ES līgumdarbinieki un norīkotie valstu eksperti, izņemot pagaidu 
darbiniekus no darba aģentūrām un konsultantus. 

Avots: Eiropas Savienības konsolidētie pārskati par 2018. finanšu gadu un Eiropas Savienības 
provizoriskie konsolidētie pārskati par 2019. finanšu gadu; Institūta sniegtie dati par darbiniekiem. 

Ticamības deklarāciju pamatojošā informācija 

03 Palātas izmantotā revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu 
tiešas pārbaudes un Institūta pārraudzības un kontroles sistēmu galveno kontroles 

                                                      
1 OV L 97, 9.4.2008., 1. lpp. 

2 OV L 347, 20.12.2013., 174. lpp. 

3 Plašāka informācija par Institūta kompetenci un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē 
https://eit.europa.eu/. 

380

425

Budžets (miljoni EUR)*

64

66

Darbinieku skaits (31. decembrī)**

2019
2018

https://eit.europa.eu/
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mehānismu novērtēšanu. Ņem vērā arī citu revidentu darbā iegūtos pierādījumus, kā 
arī Institūta vadības sniegtās informācijas analīzi. 

Ticamības deklarācija, ko Palāta sagatavojusi Eiropas 
Parlamentam un Padomei – neatkarīga revidenta ziņojums 

Atzinums 
04 Mēs revidējām 

a) Institūta pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus4 un budžeta izpildes 
pārskatus5 par 2019. 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. 

Pārskatu ticamība 

Atzinums par pārskatu ticamību 

05 Mēs uzskatām, ka Institūta pārskati par 2019. gada 31. decembrī slēgto gadu 
visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Institūta finanšu stāvokli 2019 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. 

                                                      
4 Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas 

pārskatu, pārskatu par neto aktīvu pārmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām 
grāmatvedības metodēm un citus skaidrojumus. 

5 Budžeta izpildes pārskati ietver pārskatus, kuros apkopo visas budžeta operācijas, un 
skaidrojumus. 
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Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība 

Ieņēmumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību 

06 Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2019. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

Maksājumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību 

07 Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2019. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

Atzinumu pamatojums 

08 Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu federācijas (IFAC) 
starptautiskajiem revīzijas standartiem (ISA) un ētikas kodeksiem un INTOSAI 
starptautiskajiem augstāko revīzijas iestāžu standartiem (ISSAI). Mūsu pienākumi 
saskaņā ar šiem standartiem ir plašāk aprakstīti šā ziņojuma iedaļā, kas attiecas uz 
revidenta pienākumiem. Mēs esam neatkarīgi saskaņā ar Starptautiskās 
Grāmatvežu ētikas padomes Profesionālo grāmatvežu ētikas kodeksu 
(IESBA kodekss) un ētikas prasībām, kas attiecas uz mūsu revīziju, un mēs esam 
ievērojuši pārējos ētiskos pienākumus saskaņā ar šīm prasībām un IESBA kodeksu. 
Uzskatām, ka gūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un piemēroti mūsu atzinuma 
pamatošanai. 

Vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi 

09 Saskaņā ar LESD 310.–325. pantu un Institūta Finanšu noteikumiem vadības 
pienākums ir sagatavot un iesniegt Institūta pārskatus, pamatojoties uz 
starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem, un nodrošināt 
tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Tas 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. Institūta vadības pienākumos tostarp ir nodrošināt, lai 
finanšu pārskatos atspoguļotās darbības, finanšu darījumi un informācija atbilstu 
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oficiālajām prasībām, kas reglamentē šādu pārskatu veidošanu. Institūta vadībai ir 
galīgā atbildība par pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. 

10 Sagatavojot pārskatus, Institūta vadības pienākums ir novērtēt Institūta spēju 
turpināt darbību. Tai attiecīgi jāizklāsta jautājumi, kas saistīti ar Institūta spēju 
turpināt darbību, un jāizmanto darbības turpināšanas pieņēmums grāmatvedībā, 
ja vien vadība neplāno likvidēt organizāciju vai pārtraukt darbību, vai tai nav citas 
reālas alternatīvas organizācijas slēgšanai vai darbības pārtraukšanai. 

11 Stratēģiskie vadītāji ir atbildīgi par Institūta finanšu ziņojumu sagatavošanas 
procesa pārraudzību. 

Revidenta pienākumi pārskatu un pakārtoto darījumu 
revīzijā 

12 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 deklarācijas 
par Institūta 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. 

13 Saistībā ar ieņēmumiem mēs pārbaudām no Komisijas vai sadarbības valstīm 
saņemtās subsīdijas un novērtējam Institūta procedūras maksu un citu ieņēmumu 
(ja tādi ir) iekasēšanai. 

14 Saistībā ar izdevumiem mēs pārbaudām maksājumu darījumus, kad izdevumi 
ir radušies un ir iegrāmatoti un pieņemti. Šī pārbaude aptver visas maksājumu 
kategorijas (tostarp aktīvu iegādei veiktos maksājumus), izņemot avansa 
maksājumus to veikšanas stadijā. Avansa maksājumus pārbauda tad, kad līdzekļu 
saņēmējs sniedz pamatojumu par to pareizu izmantošanu un Institūts šo 
pamatojumu pieņem, dzēšot avansa maksājumu vai nu tajā pašā gadā, vai vēlāk. 

15 Saskaņā ar ISA un ISSAI mēs liekam lietā profesionālo spriedumu un visas 
revīzijas gaitā saglabājam profesionāli skeptisku attieksmi. Mēs arī  

o apzinām un novērtējam risku, ka krāpšanas vai kļūdas dēļ pārskatos ir 
sniegtas būtiski nepareizas ziņas vai ka saistībā ar pakārtotajiem darījumiem ir 
būtiski pārkāpts Eiropas Savienības tiesiskais regulējums; izstrādājam un 
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īstenojam revīzijas procedūras, lai reaģētu uz šo risku, un iegūstam revīzijas 
pierādījumus, kas ir pietiekami un piemēroti mūsu atzinumu pamatošanai. 
Risks neatklāt būtiski nepareizas ziņas vai neatbilstību, kas radušās krāpšanas 
dēļ, ir lielāks nekā tad, ja tās radušās kļūdas dēļ, jo krāpšana var ietvert 
slepenu vienošanos, viltošanu, tīšus izlaidumus, datu sagrozīšanu vai iekšējās 
kontroles apiešanu; 

o iepazīstamies ar iekšējo kontroli, kas attiecas uz revīziju, lai izstrādātu 
konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, nevis lai sniegtu 
atzinumu par iekšējās kontroles efektivitāti; 

o novērtējam izmantoto grāmatvedības metožu piemērotību un vadības veikto 
grāmatvedības aplēšu pamatotību un ar to saistīto vadības sniegto 
informāciju; 

o izdarām secinājumus par to, vai vadība ir pienācīgi izmantojusi darbības 
turpināšanas pieņēmumu grāmatvedībā un, pamatojoties uz iegūtajiem 
revīzijas pierādījumiem, spriežam, vai attiecībā uz notikumiem vai 
nosacījumiem pastāv būtiska nenoteiktība, kas var radīt nopietnas šaubas par 
Institūta spēju turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka būtiska nenoteiktība 
pastāv, mums savā revīzijas ziņojumā uz to ir jāvērš uzmanība, norādot uz 
attiecīgo informāciju pārskatos, vai arī, ja šī informācija ir neadekvāta, mums 
ir jāgroza savs atzinums. Mūsu secinājumi balstās uz revīzijas pierādījumiem, 
kas iegūti līdz revīzijas ziņojuma sagatavošanai. Tomēr turpmāki notikumi vai 
nosacījumi var likt organizācijai pārtraukt darbības turpināšanu; 

o novērtējam pārskatu vispārējo izklāstu, uzbūvi un saturu, tostarp informācijas 
sniegšanu, un to, vai pakārtotie darījumi un notikumi pārskatos ir atspoguļoti 
patiesa izklāsta veidā; 

o iegūstam pietiekamus un piemērotus revīzijas pierādījumus par Institūta 
finanšu informāciju, lai izstrādātu atzinumu par pārskatiem un tiem 
pakārtotajiem darījumiem. Mēs atbildam par revīzijas vadību, pārraudzību un 
izpildi. Mēs esam vienīgie atbildīgie par savu revīzijas atzinumu. 

o Attiecīgos gadījumos ir ņemts vērā neatkarīga ārējā revidenta veiktais 
revīzijas darbs saistībā ar Institūta pārskatiem, kā noteikts ES Finanšu regulas 
70. panta 6. punktā. 

Mēs sazināmies ar vadību arī par revīzijai plānoto tvērumu un laika grafiku, kā arī 
par nozīmīgiem revīzijas konstatējumiem, tostarp par visiem būtiskiem iekšējo 
kontroles mehānismu trūkumiem, kurus esam atklājuši revīzijas laikā. No 
jautājumiem, ko apspriežam ar Institūtu, mēs apzinām tos, kuri pārskatu kārtējā 
perioda revīzijā ir vissvarīgākie un kuri tādējādi ir galvenie revīzijas jautājumi. Šos 
jautājumus mēs aprakstām savā revīzijas ziņojumā, ja vien ar likumu vai 
noteikumiem nav aizliegta to atklāšana plašākai sabiedrībai vai – ārkārtīgi retos 
gadījumos – ja secinām, ka informācija mūsu ziņojumā nav jāsniedz, jo ir pamats 
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domāt, ka tās atklāšana varētu radīt negatīvas sekas, kuras būtu lielākas par 
labumu, ko sabiedrība gūtu no šīs paziņošanas. 

16 Turpmākie apsvērumi nav pretrunā Palātas sniegtajam atzinumam. 

Apsvērumi par darījumu likumību un pareizību  

17 Mūsu veiktā maksājumu darījumu revīzija parādīja, ka Institūta kontroles 
procedūras kopumā darbojās, kā paredzēts. Mēs konstatējām vienu izņēmumu: 
Institūts bija veicis 1 200 EUR maksājumu ceļa un uzturēšanās izdevumu atlīdzināšanai, 
lai gan piemērojamajā pakalpojumu līgumā šāda atlīdzināšana nebija paredzēta. 

Apsvērumi par iekšējās kontroles mehānismiem 

18 Īpašajā ziņojumā Nr. 4/20166 atzīmējām, ka, lai gan EIT budžets un ZIK skaits ir 
vērā ņemami pieaudzis, Institūta amata vietu skaits štatu sarakstā nav ievērojami 
mainījies. Saistībā ar šo īpašo ziņojumu 2019. gadā veiktajā pēcpārbaudē mēs 
konstatējām, ka saskaņā ar 2021.–2027. gada daudzgadu finanšu shēmu (DFS) EIT 
budžetu paredzēts palielināt vēl par 600 miljoniem EUR jeb 25 % salīdzinājumā ar 
pašreizējo DFS, taču darbinieku skaits joprojām ir ierobežots līdz 70 darbiniekiem. Mēs 
secinām, ka joprojām pastāv risks, ka EIT nākotnē nebūs pietiekamu spēju tikt galā ar 
pieaugošo darba slodzi un ka kopš mūsu pirmās revīzijas šis risks ir palielinājies vēl 
vairāk, nevis mazināts. 

Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu pēcpārbaude 

19 Pārskats par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Palātas apsvērumiem, kuri 
formulēti iepriekšējos gados, ir izklāstīts pielikumā. 

                                                      
6 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”, 
40. lpp., 82. punkts. 
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Šo ziņojumu 2020. gada 22. septembrī Luksemburgā pieņēma IV apakšpalāta, kuru 
vada Revīzijas palātas loceklis Alex Brenninkmeijer. 

 Revīzijas palātas vārdā – 

  
 Klaus-Heiner Lehne 
 priekšsēdētājs 
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Pielikums. Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu 
pēcpārbaude 

Gads Palātas apsvērumi 

Pasākumi, kas veikti saistībā 
ar Palātas apsvērumiem 

(ieviests / ieviešana ir sākta 
/ ieviešana nav sākta / 

neattiecas) 

2014 
Kaut arī ZIK jāizstrādā stratēģijas finansiālai ilgtspējai, kopienas joprojām ir atkarīgas no 
finansējuma, kuru sniedz EIT un ZIK partneri. Ieviešana ir sākta 

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. 

Ieviests 

2015 

EIT izveides regulā noteikts, ka “EIT piesaista finanšu līdzekļus no publiskiem un 
privātiem avotiem (..) un īpaši tiecas ievērojamu un arvien lielāku sava budžeta daļu 
iegūt no privātiem avotiem un no ienākumiem, ko rada paša Institūta darbības.” 

Ieviests 

2016/2017 

Laikā kopš EIT izveidošanas 2008. gadā līdz 2014. gada jūlijam četras reizes ir 
nomainījies direktors. Direktora amats kopš 2014. gada augusta tiek aizpildīti uz 
pagaidu laiku. 

Ieviests 
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Gads Palātas apsvērumi 

Pasākumi, kas veikti saistībā 
ar Palātas apsvērumiem 

(ieviests / ieviešana ir sākta 
/ ieviešana nav sākta / 

neattiecas) 

2016 

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. 

Ieviešana nav sākta 

Ārpus Institūta kontroles 

2017 

2017. gadā Institūts ieviesa bezpapīra sistēmu maksājumu apstrādei, kas radīja 
izmaiņas Institūta procedūrās un grāmatvedības sistēmā. Tomēr grāmatvedības sistēma 
nav atkārtoti apstiprināta kopš 2012. gada. 

Ieviests 

2017 
Tāpat kā iepriekšējos gados zināšanu un inovāciju kopienas pilnībā neizmantoja 
EIT piešķirtās dotācijas summas. Ieviešana ir sākta 

2017 

EIT uzraudzīja ZIK darbības rezultātus un aprēķināja noteiktas darbības rezultātu 
korekcijas. Taču šīs korekcijas finansiāli neietekmēja nevienu ZIK, jo EIT piemēro tikai 
augstāko no finanšu un darbības rezultātu korekcijām. 

Ieviešana nav sākta 

Ārpus Institūta kontroles 

2017 

Visas ZIK 2017. gadā pieņēma ilgtspējas stratēģijas saskaņā ar EIT norādījumiem, un tas 
ir nozīmīgs solis uz stabilāku nākotni zināšanu un inovāciju kopienām. Tomēr ZIK radītie 
un ZIK partneru līdzfinansētie ieņēmumi joprojām ir ļoti zemi. 

Ieviešana ir sākta 
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Gads Palātas apsvērumi 

Pasākumi, kas veikti saistībā 
ar Palātas apsvērumiem 

(ieviests / ieviešana ir sākta 
/ ieviešana nav sākta / 

neattiecas) 

2017 
EIT publicē paziņojumus par vakancēm savā tīmekļa vietnē un HR ĢD vietnē, bet parasti 
ne Eiropas Personāla atlases biroja (EPSO) tīmekļa vietnē. Ieviešana ir sākta 

2017 
E-iepirkums: līdz 2017. gada beigām Institūts atsevišķām procedūrām bija ieviesis e-
rēķinus, bet nebija ieviesis e-iepirkumu un e-iesniegšanu. Ieviests 

2017 

Saskaņā ar statūtiem EIT saviem pagaidu darbiniekiem var piedāvāt tikai noteikta 
termiņa līgumus ilgākais uz pieciem gadiem, ko vienreiz var pagarināt vēl uz pieciem 
gadiem. Tas varētu ietekmēt darbību nepārtrauktību. 

Ieviešana ir sākta 

Ārpus Institūta kontroles 

2018 

Institūts maksāja 3000 EUR kā izglītības pabalstus darbiniekiem, kuriem tas jau maksāja 
mācību maksas; tā ir nepareiza dubulta izglītības finansēšana, kas nav paredzēta 
ES Civildienesta noteikumos. Institūtam ir jāatrisina šī situācija un jāsedz izglītība 
izmaksas saskaņā ar tiesisko regulējumu. 

Ieviests 

2018 

Institūts pusotru gadu maksāja vienam no Valdes locekļiem pienākošos atlīdzību 
nepareizai personai. Institūtam jāuzlabo iekšējās kontroles procedūras, tādā veidā 
nodrošinot, ka maksājumi tiek veikti pareizajiem saņēmējiem. 

Ieviests 
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Gads Palātas apsvērumi 

Pasākumi, kas veikti saistībā 
ar Palātas apsvērumiem 

(ieviests / ieviešana ir sākta 
/ ieviešana nav sākta / 

neattiecas) 

2018 

EIT veiktās ex ante pārbaudes par IT pamatlīgumiem nebija efektīvas. Institūtam ir 
jāpielāgo ex ante pārbaudes, ko piemēro atbilstoši šādiem līgumiem veiktiem 
maksājumiem, un jānodrošina, ka visos iepirkumos piemēro konkursa procedūru. 

Ieviests 

2018 

Institūts ar kavēšanos izmaksāja apsolīto priekšfinansējumu divām ZIK, kaut arī dotāciju 
darbības ir Institūta pamata darbības. Institūtam ir jāorganizē naudas vajadzības 
savlaicīgi un jāizvairās no riska, ka par nokavētiem maksājumiem būs jāmaksā soda 
procenti un jācieš kaitējums reputācijai. 

Ieviests 

2018 

Lai gan saskaņā ar EIT norādījumiem visām ZIK tika pieņemti ilgtspējas plāni, ilgtspējas 
nodrošināšanas progress joprojām ir ierobežots. EIT jākoncentrējas uz pārvaldības 
struktūru samazināšanu, jāpārskata īstenoto darbību portfelis un jāveicina alternatīvi 
ienākumu avoti, lai mazinātu finansiālo atkarību no EIT. 

Ieviešana ir sākta 



 

 

Aģentūras atbilde 

17. Attiecīgais maksājums attiecas uz atlīdzību par ceļa izdevumiem un dienas naudu, 
kas izmaksāta pagaidu darba aģentūras darbiniekam, kurš veicis uzdevumu dienesta 
interesēs. Tādējādi izdevumu atlīdzināšana bija attaisnota. Ir svarīgi atzīmēt, ka kritiska 
darbinieku trūkuma dēļ Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtā (EIT), ņemot vērā tā 
pilnvaras un budžetu, ir jāpaļaujas uz papildu atbalstu, ko nodrošina pagaidu darba 
aģentūras darbinieki. Tomēr EIT atzīst, ka pamatlīgumā par pagaidu pakalpojumiem nav 
paredzēta izdevumu atlīdzināšana, un, ka tas veiks vajadzīgās juridiskās korekcijas. 

18. EIT struktūrā trūkst darbinieku, tādēļ tas nevar veikt savus uzdevumus, kā 
apstiprināts dažādos Revīzijas palātas ziņojumos un ko ir atzinusi EIT valde. Eiropas 
Komisijai tika lūgts pievērsties EIT struktūras darbinieku trūkumam un nodrošināt 
pietiekamu resursu līmeni tā štatu sarakstā. Diemžēl šie pieprasījumi netika apmierināti. 
Neskatoties uz struktūras darbinieku trūkumu, uzlabotās dotāciju nodrošināšanas 
stratēģijas dēļ EIT ir spējis sasniegt zemāku kļūdu intensitāti nekā vidēji iniciatīvā Horizon 
2020. Tomēr, krasi pieaugot dotāciju saņēmēju skaitam un līdz ar vēl tālejošākiem 
mērķiem, kas noteikti daudzgadu finanšu shēmā 2021.–2027. gadam, EIT var nespēt 
uzturēt tādu pašu kontroles līmeni, nepalielinot to darbinieku skaitu, kuri veic dotāciju 
pārvaldības darbības. 
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