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Europos inovacijos ir technologijos institutui pakenkė „sudėtinga
sistema ir valdymo problemos“, – teigia ES auditoriai
Remiantis nauja Europos Audito Rūmų ataskaita, Europos inovacijos ir technologijos instituto (EIT), kuris buvo
įsteigtas susieti švietimo, mokslo ir verslo sritis, veiksmingumui neigiamos įtakos turi sudėtinga veiklos sistema ir
valdymo problemos.
Turėdamas 2,7 milijardo eurų biudžetą 2008–2020 m. laikotarpiu EIT siekia sutelkti akademinei, mokslinių tyrimų
ir verslo bendruomenei atstovaujančius kūrybiškus ir novatoriškus partnerius. Vietoj tiesioginio projektų
finansavimo jis teikia dotacijas savarankiškoms partnerystėms – žinių ir inovacijos bendrijoms (ŽIB). Trys 2010 m.
įdiegtos ŽIB apima daugiau kaip 500 partnerių iš įvairių dalykinių sričių, šalių ir sektorių.
Auditoriai tikrino, ar EIT veiksmingai skatina inovacijas Europos Sąjungoje. Nors pagrindiniai motyvai, kuriais
remiantis buvo įsteigtas Institutas, buvo tinkamai pagrįsti, jie padarė išvadą, kad yra būtini kai kurie svarbūs
pakeitimai.
„Jei EIT nori tapti tikrai novatorišku institutu, kaip buvo iš pradžių numatyta, būtina padaryti teisės aktų ir veiklos
pakeitimų, kuriais būtų labiau sustiprintas ES inovacijų potencialas“, – teigė už ataskaitą atsakingas Europos
Audito Rūmų narys Alex Brenninkmeijer.
Auditoriai nustatė kai kuriuos EIT pagrindinių nuostatų ir procesų trūkumus.
•
•
•
•

Finansavimo modelis apima EIT nefinansuojamą ŽIB papildomą veiklą. Tai be reikalo apsunkina situaciją
ir šios nuostatos pridėtinė vertė yra labai maža arba jos išvis nesukuriama.
Praktiniai EIT ir ŽIB tarpusavio susitarimai yra netinkami atsižvelgiant į inovacijų veiklos pobūdį, visų
pirma dotacijų teikimo atveju.
Kyla abejonių dėl ŽIB finansinio tvarumo. Įmonės nepakankamai įtraukiamos į ŽIB veiklą, o ŽIB
deklaruotos, ne EIT skirtos pajamos nėra reikšmingos.
Veiksmingumo rodikliai, stebėjimas ir ataskaitų teikimas nėra tinkamos priemonės informuoti apie
rezultatus ir poveikį.

Praėjus septyneriems metams nuo įsteigimo, EIT veikla vis dar nėra visiškai nepriklausoma nuo Europos
Šio pranešimo spaudai tikslas – pateikti Europos Audito Rūmų priimtos specialiosios ataskaitos pagrindines mintis.
Visą ataskaitos tekstą galima rasti www.eca.europa.eu.
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Komisijos. Auditoriai mano, kad dėlto jam sunkiau priimti sprendimus. Dėl didelės darbuotojų kaitos, taip pat ir
vyresniosios vadovybės lygmeniu, strategijų vystymas ir EIT efektyvumas buvo nepakankamas. EIT nėra sukurtas
kaip tam tikrą poveikį siekianti padaryti institucija. Mokant galutinę dotacijos išmoką, nepakankamai
atsižvelgiama į ŽIB veiksmingumą. Iki 2015 m. EIT retai atmetė sąnaudas, remdamasis tuo, kad veikla buvo
neveiksminga.
Atsižvelgdami į nustatytus faktus, auditoriai rekomenduoja Komisijai pasiūlyti teisės aktus Europos Parlamentui ir
Tarybai, kurie pakeistų EIT finansavimo modelį. Ji turėtų pasiūlyti panaikinti kai kurias finansavimo sąlygas ir kad
būtų imtasi veiksmų, siekiant palengvinti ŽIB partneriams tenkančią veiklos ir finansinių ataskaitų teikimo naštą.
Jie taip pat rekomenduoja, kad pats EIT turėtų:
•
•

•

pratęsti savo susitarimo dėl dotacijos laikotarpį, kad jis apimtų daugiau nei vienerius kalendorinius
metus, ir užtikrinti, kad susitarimai dėl dotacijos būtų sudaromi prieš pradedant vykdyti veiklą;
daugiau dėmesio skirti daromam poveikiui, siekiant didesnio savarankiškumo ir pasinaudojant
programos „Horizontas 2020“ teisinio pagrindo lankstumu, patvirtinant specialias taisykles, kurios būtų
pritaikytos ŽIB partnerių poreikiams ir išsprendžiant personalo problemas, kad galėtų nuolat stebėti ŽIB
veiklos efektyvumą; ir
parengti poveikiu pagrįstą analizę ir supaprastinti savo atliekamą stebėjimą ir ataskaitų teikimą.

Specialioji ataskaita Nr. 4/2016 „Europos inovacijos ir technologijos institutas turi keisti savo veiklos būdus ir
struktūros elementus, kad pasiektų numatytą poveikį“ paskelbta 23 ES kalbomis.
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