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IEVADS 

Kopuzņēmuma IMI izveide 

1. Kopuzņēmumu novatorisku zāļu jomā uzsāktās ierosmes īstenošanai (IMI), kurš atrodas 

Briselē, izveidoja 2007. gada decembrī1 uz desmit gadiem, un tas sāka patstāvīgu darbību 

2009. gada 16. novembrī. Padome 2014. gada maijā pieņēma jaunu izveides regulu un 

pagarināja Kopuzņēmuma darbības laiku līdz 2024. gada 31. decembrim2. 

2. Kopuzņēmums IMI ir publiskā un privātā sektora partnerība veselības pētniecībai un 

inovācijai. Kopuzņēmuma dibinātāji ir Eiropas Savienība (ES), kuru pārstāv Komisija, un 

farmācijas nozare, kuru pārstāv Eiropas Farmācijas uzņēmumu un apvienību 

federācija (EFPIA). 

Pārvaldība 

3. Kopuzņēmuma IMI pārvaldības struktūru veido Valde, izpilddirektors, Zinātniskā 

komiteja, Valstu pārstāvju grupa, stratēģiskās pārvaldības grupas un Ieinteresēto personu 

forums. 

4. Valde ir galvenā lēmumu pieņemšanas struktūra un atbild par Kopuzņēmuma darbībām 

un to pārraudzību. Valdē ietilpst desmit locekļi, kas vienlīdzīgi pārstāv abus dibinātājlocekļus. 

Izpilddirektors ir atbildīgs par Kopuzņēmuma pārvaldību ikdienā. 

5. Zinātniskā komiteja, Valstu pārstāvju grupa, stratēģiskās pārvaldības grupas un 

Ieinteresēto personu forums ir padomdevējas struktūras. Zinātnisko komiteju veido dažādu 

jomu zinātnes eksperti, un tā sniedz ieteikumus Valdei. Valstu pārstāvju grupa, kurā ietilpst 

ES dalībvalstu un ar ES pētniecības programmām saistīto valstu pārstāvji, sniedz Valdei 

stratēģiskus atzinumus. Stratēģiskās pārvaldības grupas, kuras veido pārstāvji no farmācijas 

                                                      

1 Padomes 2007. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 73/2008, ar ko izveido Kopuzņēmumu 
novatorisku zāļu jomā uzsāktās ierosmes īstenošanai (OV L 30, 4.2.2008., 38. lpp.). 

2 Padomes 2014. gada 6. maija Regula (ES) Nr. 557/2014, ar ko izveido kopuzņēmumu “2. ierosme 
inovatīvu zāļu jomā” (OV L 169, 7.6.2014., 54. lpp.). 
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uzņēmumiem, Eiropas Komisijas un Zinātniskās komitejas, koordinē IMI projektus savstarpēji 

un ar ES plašākām pētniecības programmām. Ieinteresēto personu forums notiek reizi gadā, 

un IMI ieinteresētās personas tajā apspriež IMI jaunākās darbības un plānus. 

Mērķi 

6. Kopuzņēmuma IMI mērķis ir uzlabot veselības aizsardzību, paātrinot novatorisku zāļu 

izstrādi un pacientu piekļuvi tām, īpaši jomās, kurās nav apmierinātas medicīniskas vai 

sabiedrības vajadzības. Kopuzņēmums cenšas veicināt sadarbību starp galvenajiem 

dalībniekiem veselības aprūpes pētniecībā, tostarp universitātēm, farmācijas un citu nozaru 

pārstāvjiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), pacientu organizācijām un zāļu 

regulatoriem. 

Resursi 

7. Maksimālais ES ieguldījums IMI1 programmas (2008.–2013. gads) darbībās ir 

1 miljards EUR, ko finansē no Septītās pētniecības pamatprogrammas 

(7. pamatprogramma)3. Farmācijas nozari pārstāvošo dalībnieku ieguldījumam jābūt tikpat 

lielam cik ES ieguldījumam. 

8. Maksimālais ES ieguldījums IMI2 programmas (2014.–2024. gads) darbībās ir 

1 638 miljoni EUR, ko finansē no pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”. No šīs summas 

lielākais 1 425 miljonus EUR var izlietot, lai nodrošinātu līdzvērtīgu summu 

EFPIA ieguldījumam, un līdz 213 miljoniem EUR var izlietot, lai nodrošinātu līdzvērtīgu 

summu ieguldījumam no citiem uzņēmumiem un universitātēm, kas nolemj pievienoties 

kopuzņēmumam IMI kā dalībnieki vai kā asociētie partneri4. 

9. EFPIA ir jāiegulda vismaz 1 425 miljoni EUR Kopuzņēmuma pamatdarbības un 

administratīvo izmaksu segšanai. Citi nākotnē paredzamie IMI2 programmas locekļi vai 

                                                      

3 Regula (EK) Nr. 73/2008, 5. panta 1. punkts. 

4 Regula (ES) Nr. 557/2014, 3. panta 1. punkts. 
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asociētie partneri sniedz ieguldījumu, kas atbilst summām, par kurām tie uzņēmās saistības, 

kad kļuva par locekļiem vai asociētajiem partneriem. 

10. Kopuzņēmuma administratīvās izmaksas nepārsniedz 85,2 miljonus EUR, un tās sedz no 

naudas ieguldījumiem, ko katru gadu vienādi sadala starp ES un nozari pārstāvošajiem 

locekļiem5. 

11. Kopuzņēmuma IMI galīgais budžets 2017. gadā bija 206,4 miljoni EUR (2016. gadā – 

263,4 miljoni EUR). 2017. gada 31. decembrī Kopuzņēmumā strādāja 49 darbinieki 

(2016. gadā – 41)6.  

Komisijas novērtējumi 

12. Komisija 2017. gada jūnijā pabeidza Kopuzņēmuma 7. pamatprogrammas darbību galīgo 

novērtējumu un programmas “Apvārsnis 2020” darbību starpposma novērtējumu, un pēc 

tam Kopuzņēmums izstrādāja attiecīgus rīcības plānus novērtējumos formulēto ieteikumu 

ieviešanai. Šajā ziņojumā mēs esam iekļāvuši sadaļu, kas veltīta pēc minētajiem 

novērtējumiem izstrādātajiem Kopuzņēmuma rīcības plāniem, taču tai ir informatīvs nolūks 

un tā neietilpst ne mūsu revīzijas atzinumā, ne apsvērumos. 

ATZINUMS 

13. Mēs revidējām 

a) Kopuzņēmuma pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus7 un budžeta izpildes pārskatus8 par 

2017. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu, un 

                                                      

5 Kopuzņēmuma IMI Statūti, 13. panta 2. punkts (Regulas (ES) Nr. 557/2014 I pielikums. 

6 Plašāka informācija par Kopuzņēmuma darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē 
https://www.imi.europa.eu. 

7 Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu, 
pārskatu par neto aktīvu pārmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības metodēm un 
citus skaidrojumus. 

8 Budžeta izpildes pārskati ietver pārskatus, kuros apkopo visas budžeta operācijas, un 
skaidrojumus. 

https://www.imi.europa.eu/
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b) šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kā noteikts Līguma par Eiropas 

Savienības darbību (LESD) 287. pantā. 

Atzinums par pārskatu ticamību 

14. Mēs uzskatām, ka Kopuzņēmuma pārskati par 2017. gada 31. decembrī slēgto gadu visos 

būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Kopuzņēmuma finanšu stāvokli 2017. gada 31. decembrī, tā 

darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu pārmaiņas minētajā datumā slēgtajā gadā saskaņā 

ar Kopuzņēmuma Finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža pieņemtajiem grāmatvedības 

noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem. 

Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību 

15. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2017. gada 31. decembrī slēgto gadu pakārtotie ieņēmumi 

visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību 

16. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2017. gada 31. decembrī slēgto gadu pakārtotie maksājumi 

visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

Vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi 

17. Saskaņā ar LESD 310.–325. pantu un Kopuzņēmuma 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 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. Kopuzņēmuma vadībai ir galīgā atbildība par 

pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. 

18. Sagatavojot pārskatus, vadības pienākums ir novērtēt Kopuzņēmuma spēju turpināt darbību, 

attiecīgi izklāstīt jautājumus, kas saistīti ar darbības turpināšanu, un izmantot darbības turpināšanas 

pieņēmumu grāmatvedībā. 

19. Stratēģiskie vadītāji ir atbildīgi par struktūras finanšu ziņojumu sagatavošanas procesa 

pārraudzību. 
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Revidenta pienākumi pārskatu un pakārtoto darījumu revīzijā 

20. Mūsu mērķi ir iegūt pamatotu pārliecību par to, ka Kopuzņēmuma 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. 

21. 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. 

22. Saistībā ar ieņēmumiem mēs pārbaudām no Komisijas saņemto subsīdiju un novērtējam 

Kopuzņēmuma maksu un citu ieņēmumu iekasēšanas procedūras. 

23. 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. 

24. Sagatavojot šo ziņojumu un atzinumu, mēs ņēmām vērā neatkarīga ārējā revidenta veikto 

revīzijas darbu saistībā ar Kopuzņēmuma pārskatiem, kā noteikts ES Finanšu regulas9 208. panta 

4. punktā. 

                                                      

9 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 298, 26.10.2012., 
1. lpp.). 
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25. Turpmākie komentāri nav pretrunā ERP sniegtajiem atzinumiem. 

BUDŽETA UN FINANŠU PĀRVALDĪBA 

2017. gada budžeta izpilde 

26. Galīgajā 2017. gada budžetā, kurš bija pieejams 7. pamatprogrammas un programmas 

“Apvārsnis 2020” īstenošanai, bija 322,4 miljoni EUR saistību apropriācijās un 

206,4 miljoni EUR maksājumu apropriācijās. Saistību un maksājumu apropriāciju izpildes 

līmenis attiecīgi bija 97 % un 72 %. Maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija zems 

galvenokārt tāpēc, ka tika sašaurināti vai atlikti dažos lielos un sarežģītos projektos paredzēti 

klīniskie pētījumi programmās, kurās pēta rezistenci pret antimikrobiāliem līdzekļiem un 

Ebolas vīrusu, un kavējās dotācijas nolīgumu noslēgšana “Apvārsnis 2020” ietvaros 

rīkotajiem konkursiem. 

27. 2017. gada noslēgumā iepriekšējos gados neizlietotās maksājumu apropriācijas 

sasniedza 78,7 miljonus EUR. Tāpēc Kopuzņēmuma Valde 2017. gada jūlijā piekrita samazināt 

jaunās pamatdarbības maksājumu apropriācijas kārtējam gadam par 56 miljoniem EUR10 un 

2017. gada novembrī piekrita samazināt uzkrātās iepriekšējos gados neizlietotās maksājumu 

apropriācijas par 25,8 miljoniem EUR. Šī situācija liecina par to, ka pēdējos gados ir bijušas 

nepilnības saistībā ar to, kā plāno un uzrauga vajadzību pēc jaunām maksājumu 

apropriācijām. 

Daudzgadu budžeta izpilde, īstenojot Septīto pamatprogrammu 

28. No 7. pamatprogrammas maksimālā finansējuma 1 miljarda EUR apmērā, kas piešķirts 

kopuzņēmumam IMI, lai īstenotu IMI1, līdz 2017. gada beigām ES bija ieguldījusi naudas 

līdzekļus kopā par 827,2 miljoniem EUR.  

29. No 1 miljarda EUR ieguldījuma, kas nozari pārstāvošajiem locekļiem bija jāiemaksā 

kopuzņēmuma IMI darbībās, līdz 2017. gada beigām Kopuzņēmums bija apstiprinājis 

ieguldījumus natūrā 529,9 miljoni EUR un naudā 21,9 miljoni EUR. Nozari pārstāvošie locekļi 

                                                      

10 2017. gada budžeta 1. grozījums. 
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ir paziņojuši vēl par papildu ieguldījumiem natūrā 153,3 miljonu EUR apmērā, ko apstiprinās 

2018. gada sākumā. 

30. Attiecīgi 2017. gada beigās nozari pārstāvošo locekļu ieguldījumu kopsumma natūrā un 

naudā bija 705,1 miljons EUR, salīdzinot ar ES kopējo naudas ieguldījumu kopuzņēmuma IMI 

darbībās 7. pamatprogrammas ietvaros, kas bija 827,2 miljoni EUR. 

31. No kopējā pamatdarbības un administratīvā budžeta, kas IMI1 darbībām bija 

1 miljards EUR, līdz 2017. gada beigām kopuzņēmums IMI1 bija uzņēmis saistības par 

966 miljoniem EUR (96,6 % no pieejamā budžeta) un veicis maksājumus par 

720 miljoniem EUR.  

32. Nenomaksāto izdevumu augstais līmenis (246 miljoni EUR jeb 25 %) radās galvenokārt 

tāpēc, ka pirmajos kopuzņēmuma IMI gados aizkavējās 7. pamatprogrammas darbību 

sākšana. 

Daudzgadu budžeta izpilde, īstenojot pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” 

33. No programmas “Apvārsnis 2020” maksimālā finansējuma 1 638 miljona EUR apmērā, 

kas piešķirts kopuzņēmumam IMI, lai īstenotu IMI2, līdz 2017. gada beigām ES bija ieguldījusi 

naudas līdzekļus kopā par 157,3 miljoniem EUR. 

34. EFPIA ir apņēmusies Kopuzņēmuma visā pastāvēšanas laikā ieguldīt natūrā un naudā 

vismaz 1 425 miljonus EUR Kopuzņēmuma pamatdarbībai un administratīvajām darbībām 

programmas “Apvārsnis 2020” ietvaros. 2017. gada beigās EFPIA un asociētie partneri ziņoja, 

ka natūrā ir ieguldīti 132,8 miljoni EUR, no kuriem 82,5 miljoni EUR bija apstiprināti. Turklāt 

Izpilddirektors bija apstiprinājis nozari pārstāvošo locekļu (EFPIA un asociētie partneri) 

ieguldījumus naudā 7,6 miljonu EUR apmērā.  

35. Attiecīgi līdz 2017. gada beigām nozares dalībnieku ieguldījumi kopā bija 

140,4 miljoni EUR, salīdzinot ar ES naudas ieguldījumu 157,3 miljoni EUR. 
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36. No Kopuzņēmuma maksimālā pamatdarbības un administratīvā budžeta 

1 68011 miljonu EUR apmērā12 līdz 2017. gada beigām tas bija uzņēmis saistības par 

819,0 miljoniem EUR un veicis maksājumus par 179,6 miljoniem EUR. Maksājumu samērā 

zemais līmenis ir saistīts galvenokārt ar to, ka projektu konsorcijiem bija vajadzīgs laiks, lai 

noslēgtu pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” dotācijas nolīgumus, un tas aizkavēja 

Kopuzņēmuma plānotos gada priekšfinansējuma maksājumus. 

IEKŠĒJIE KONTROLES MEHĀNISMI 

Iekšējās kontroles sistēma 

37. Kopuzņēmums ir ieviesis uzticamas ex ante kontroles procedūras, pamatojoties uz 

finanšu un pamatdarbības dokumentārajām pārbaudēm. Saistībā ar 7. pamatprogrammas 

starpposma un galīgajiem maksājumiem ex post revīzijas saņēmēju līmeni veic 

Kopuzņēmums, savukārt saistībā ar programmas “Apvārsnis 2020” projektu izmaksu 

deklarācijām par ex post revīzijām atbild Komisijas Kopējais revīzijas dienests. Ex post 

revīzijās konstatētais atlikušais kļūdu īpatsvars, ko Kopuzņēmums paziņoja 2017. gada 

beigās, bija 1,29 % Septītajā pamatprogrammā un 0,81 % pamatprogrammā 

“Apvārsnis 2020”13.  

38. Pamatojoties uz Kopuzņēmuma iekšējo kontroles sistēmu novērtējumu un ieņēmumu, 

maksājumu, dotāciju un iepirkuma darbību padziļinātu pārbaudi, kā arī pamatojoties uz 

pabeigtu ex post revīziju izlases izskatīšanu (ietverot atklāto kļūdu rezultātā veikto līdzekļu 

atgūšanu), mēs ieguvām revīzijas rezultātus, kas sniedz pamatotu pārliecību, ka 

Kopuzņēmuma kopējais atlikušo kļūdu īpatsvars ir zem būtiskuma sliekšņa. 

                                                      

11 1 638 miljoni EUR, ar ko segt administratīvās un pamatdarbības izmaksas (IMI2 regulas 3. pants), 
un puse no 85 miljoniem EUR (naudas ieguldījums atbilstoši IMI2 regulas Pielikuma 13. pantam).  

12 Šajā summā ietilpst ES maksimālais naudas ieguldījums Kopuzņēmuma pamatdarbības un 
administratīvajām izmaksām, kā arī nozari pārstāvošo locekļu naudas ieguldījums 
Kopuzņēmuma administratīvajos izdevumos. 

13 Kopuzņēmuma IMI 2017. gada darbības pārskats, 103. un 104. lpp. 
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39. 2017. gada beigās Komisijas Kopējais atbalsta centrs vēl nebija līdz galam iestrādājis 

programmas “Apvārsnis 2020” dotāciju pārvaldības un uzraudzības rīkos konkrētus 

risinājumus, ar kuriem Kopuzņēmums varētu reģistrēt un apstrādāt ieguldījumus natūrā. 

CITI JAUTĀJUMI 

Nozari pārstāvošo locekļu ieguldījuma piesaiste 

40. Viens ko Kopuzņēmuma galvenajiem mērķiem ir piesaistīt attiecīgo nozari pārstāvošo 

locekļu ieguldījumus14. Saskaņā ar Kopuzņēmuma izveides regulu ieguldījumu piesaistes 

koeficientam vajadzētu būt vismaz 115. 

INFORMĀCIJA PAR KOMISIJAS NOVĒRTĒJUMIEM 

41. Komisijas galīgais novērtējums par kopuzņēmuma IMI darbību saskaņā ar 

7. pamatprogrammu attiecās uz laika posmu no 2008. līdz 2016. gadam16, savukārt 

starpposma novērtējums par kopuzņēmuma IMI2 darbību saskaņā ar programmu 

“Apvārsnis 2020” attiecās uz laika posmu no 2014. līdz 2016. gadam17. Novērtēšanu veica, 

piesaistot neatkarīgus ekspertus, kā tas paredzēts Padomes regulā par IMI izveidi18, un 

novērtēja Kopuzņēmuma darbības rezultātus šādos aspektos: būtiskums, lietderība, 

                                                      

14 Regulas (ES) Nr. 557/2014 4. apsvērumā ir teikts, ka šo partnerību pamatā vajadzētu būt 
līdzsvarotam visu partneru ieguldījumam. 

15 Nozari pārstāvošā locekļa (EFPIA) minimālie ieguldījumi natūrā Kopuzņēmuma pamatdarbībās 
(1 425 miljoni EUR), dalīti ar maksimālo ES naudas ieguldījumu Kopuzņēmumā 
(1 425 miljoni EUR). Jāņem vērā, ka saskaņā ar IMI2 Statūtiem, nozari pārstāvošie locekļi 
nepiešķir ieguldījumus natūrā papildu darbībām, kuras nav paredzētas Kopuzņēmuma darba 
programmā. 

16 Kopuzņēmuma IMI galīgais novērtējums saistībā ar 7. pamatprogrammas īstenošanu. 
https://ec.europa.eu/research/health/pdf/imi_final_evaluation.pdf  

17 Kopuzņēmuma IMI2 starpposma novērtējums (2014.–2016. g.) saistībā ar programmas 
“Apvārsnis 2020” 
īstenošanu.https://ec.europa.eu/research/health/…/imi2_interim_evaluation.pdf  

18 Komisijas veikta novērtēšana, kas paredzēta tiesību aktos: Padomes Regula (ES) Nr. 73/2008 par 
kopuzņēmumu IMI, 11. pants, un Padomes Regula (ES) Nr. 557/2014, ar ko izveido 
kopuzņēmumu IMI2, 11. pants. 

https://ec.europa.eu/research/health/pdf/imi_final_evaluation.pdf
https://ec.europa.eu/research/health/.../imi2_interim_evaluation.pdf
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efektivitāte, konsekvence un ES pievienotā vērtība, kā arī papildus: atvērtība, pārredzamība 

un pētniecības kvalitāte. Novērtējumu rezultātus ņēma vērā ziņojumā, ko Komisija nosūtīja 

Eiropas Parlamentam un Padomei 2017. gada oktobrī19. 

42. Reaģējot uz novērtējuma autoru formulētajiem ieteikumiem20, Kopuzņēmums 

sagatavoja rīcības plānu, ko Valde apstiprināja 2017. gada novembrī. Rīcības plānā ir 

paredzēta virkne Kopuzņēmumā izpildāmu pasākumu21: daži pasākumi jau ir uzsākti22, lielākā 

daļa ir jāīsteno 2018. un 2019. gadā, bet dažu pasākumu īstenošanu apsvērs nākamajā 

plānošanas periodā23. 

 

                                                      

19 Komisijas dienestu darba dokuments. Kopuzņēmumu, kas darbojas pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020" ietvaros, starpposma novērtējums, SWD(2017) 339 final. 

20 Galvenie novērtētāju ieteikumi bija šādi: sadarbības projektos jāiesaista arī citas nozares, ne 
tikai farmācijas nozare; jāveicina MVU un ES 13 iesaistīšanās; jāizstrādā uzskatāms darbības 
rezultātu mērīšanas satvars, ar kura palīdzību būtu iespējams novērtēt Kopuzņēmuma ietekmi 
un sociālo un ekonomisko devumu; jāpārskata intelektuālā īpašuma tiesību politika; jāuzlabo un 
jāpaplašina piekļuve projektu iznākumiem, lai nodrošinātu ilgtspēju un palielinātu ietekmi. 

21 Atbilstoši novērtētāju ieteikumiem rīcības plānā ir paredzēti šādi konkrēti pasākumi: apzināt un 
virzīt tēmas, kas būtu labāk pielāgotas MVU; veidot IMI2 tīmekļa lapu, kurā būtu norādīti visi 
svarīgākie IMI projektos radītie ieguvumi, lai veicinātu to izplatīšanu un turpmāku izmantošanu; 
meklēt konsultācijas, kā vislabāk nodrošināt vērtīgu IMI rezultātu/iznākumu ilgtspēju; izpētīt, vai 
būtu iespējams izveidot brokerplatformu projektu rezultātu pārņemšanas veicināšanai un vai 
šāda platforma dotu pievienoto vērtību. 

22 Jau uzsāktie pasākumi ir šādi: tiek organizēti īpaši tīmekļsemināri, lai Kopuzņēmuma darbībās 
vairāk iesaistītu MVU (https://www.imi.europa.eu/news-events/events/webinars-imi2-call-13); 
tiek veidots katalogs ar pieejamajiem IMI projektos radītiem rīkiem, lai veicinātu rezultātu 
izplatīšanu un lai turpmāk izmantotu projektu rezultātus un paplašinātu to ietekmi 
(kopuzņēmuma IMI2 tīmekļa vietne); tiek izstrādāti jauni atbilstīgi, apstiprināti, ticami, vienkārši 
un stabili galvenie rezultatīvie rādītāji, kuri būs pieejami, sākot no 2018. finanšu gada un 
turpmāk (IMI2 grozītā gada darba programma, 2018. g. marts).  

23 Vajadzētu pārskatīt intelektuālā īpašuma tiesību politiku, lai to padarītu elastīgāku, vienlaikus 
ievērojot tiesisko regulējumu. 

https://www.imi.europa.eu/news-events/events/webinars-imi2-call-13
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Šo ziņojumu 2018. gada 2. oktobra sēdē Luksemburgā pieņēma IV apakšpalāta, kuru vada 

Revīzijas palātas loceklis Neven MATES. 

Revīzijas palātas vārdā — 

priekšsēdētājs 

Klaus Heiner LEHNE 
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Pielikums 

Iepriekšējos gados formulēto komentāru pēcpārbaude 

Gads ERP komentārs 
Koriģējošā pasākuma statuss 
(ieviests / ieviešana ir sākta / 

ieviešana nav sākta) 

 “Apvārsnis 2020” dotāciju pārvaldība  

2016 

2016. gada beigās – trešajā “Apvārsnis 2020” īstenošanas gadā – Kopuzņēmums bija tikai 
daļēji pabeidzis savu kontroles sistēmu integrēšanu ar Komisijas kopējiem 
“Apvārsnis 2020” dotāciju pārvaldības un uzraudzības rīkiem. 
 

Ieviests 

 Ex ante pārbaudes un izdevumu deklarāciju uzraudzība  

2016 

Kopuzņēmums veica maksājumus saņēmējiem (universitātēm, pētniecības organizācijām 
un MVU) ar zināmu kavēšanos. Tas norāda uz trūkumiem iekšējās kontroles un 
uzraudzības procedūrās attiecībā uz projektu pārskatiem un saistītajām izmaksu 
deklarācijām, un tas negatīvi ietekmē projektu īstenošanas efektivitāti. 

Ieviests 

 



Inovatīvu zāļu otrās ierosmes kopuzņēmums  
 

KUIMI 2 LV 

 
 

KOPUZŅĒMUMA ATBILDE 
 
 

27. Saskaņā ar Komisijas ikgadējo budžeta sagatavošanas procedūru prognozēšanas process 

sākas divus gadus iepriekš. No kopuzņēmuma IMI2 sagaida maksājumu apropriācijas N–

2. gada janvārī, t. i., laikā, kad nevar pareizi un precīzi apzināt turpmākās vajadzības. N–

1. gada janvārī maksājumu apropriācijas tiek ierakstītas Komisijas finanšu pārskatā, uz ko 

pamatojas Komisijas ikgadējā budžeta sagatavošanas procedūra. 

Ar ieviesto budžeta procesu paredz, ka nav iespējams veikt nekādas korekcijas, pat ja 

kopuzņēmums IMI2 N–1. gadā pārskata savu prognozi atbilstoši kārtējām izmaiņām projekta 

portfelī. Skaitļus, kas ierakstīti Komisijas finanšu pārskatā, nevar mainīt pirms nākamā 

Komisijas ikgadējā budžeta pieņemšanas. 

39. Vienojoties ar Iekšējās revīzijas dienestu, kopuzņēmums IMI2 īsteno rīcības plānu. 

Kopuzņēmums IMI2 sadarbojas ar Komisijas Kopējo atbalsta centru, analizējot migrējošās 

nozares ieguldījumu iespējas natūrā  saistībā ar programmas “Apvārsnis 2020” rīkiem un 

meklējot efektīvus risinājumus līdz ar programmas “Apvārsnis 2020” ziņošanas struktūras 

nepārtrauktību pamatprogrammas “Āpvārsnis Eiropa” kontekstā. 
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