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Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta darbību apgrūtināja 
“sarežģītā darbības struktūra un pārvaldības problēmas,” uzskata 
ES revidenti 

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) tika izveidots, lai radītu saikni starp izglītības, zinātnes un 
uzņēmējdarbības jomām, taču sarežģītā darbības struktūra un pārvaldības problēmas ir mazinājušas tā kopējo 
efektivitāti, kā aprakstīts jaunajā Eiropas Revīzijas palātas ziņojumā. 

EIT budžets laikposmam no 2008. līdz 2020. gadam ir 2,7 miljardi EUR, un Institūts cenšas piesaistīt radošus un 
novatoriskus partnerus no akadēmiskajām, pētnieku un uzņēmēju aprindām. EIT nefinansē projektus tieši, bet 
sniedz dotācijas autonomām partnerībām – zināšanu un inovāciju kopienām (ZIK). Trīs ZIK, kas darbību sāka 
2010. gadā, ir apvienojušas vairāk nekā 500 partneru, kuri pārstāv dažādas disciplīnas, valstis un nozares. 

Revidenti pārbaudīja, vai EIT ir bijis efektīvs instruments inovācijas veicināšanai ES. Kaut arī Institūta izveides 
iemesli bija labi pamatoti, revidenti secināja, ka ir nepieciešamas vairākas būtiskas izmaiņas. 

“Ja EIT vēlas kļūt par institūtu, kas īsteno radikāli jaunus pavērsienus inovācijas jomā, kāda bija tā sākotnējā 
iecere, ir būtiski jāpielāgo tiesību akti un darbības programmas, lai labāk veicinātu ES inovācijas potenciālu,” 
teica par šo ziņojumu atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis Alex Brenninkmeijer. 

Revidenti konstatēja vairākas nepilnības galvenajos EIT pamatjēdzienos un procesos. 

• Finansējuma modelis ietver ZIK darbības, ko EIT nefinansē. Tas ir nevajadzīgi sarežģīts, un tam ir maza 
pievienotā vērtība vai arī tās nav nemaz. 

• EIT un ZIK sadarbības praktiskie aspekti, piemēram, dotāciju izmaksāšanas kārtība, ir vāji piemērota 
inovācijai. 

• ZIK finansiālā ilgtspēja ir apšaubāma. Uzņēmumi nav pietiekami iesaistīti, un ZIK deklarētie ieņēmumi, 
kas nenāk no EIT, nav bijuši ilgtspējīgi. 

• Darbības rādītāji un uzraudzības un ziņošanas procesi nesniedz informatīvu priekšstatu par rezultātiem 
un ietekmi. 
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Septiņus gadus pēc EIT izveides tas joprojām nav pilnībā funkcionāli neatkarīgs no Eiropas Komisijas. Šī situācija ir 
nelabvēlīgi ietekmējusi tā lēmumu pieņemšanu, uzskata revidenti. Lielā kadru mainība, tostarp augstākās vadības 
līmenī, ir ierobežojusi stratēģiju izstrādi un mazinājusi EIT efektivitāti. EIT nav ietekmes virzīts institūts, kā bija 
iecerēts. Sagatavojot dotācijas galīgo maksājumu, ZIK darbības rezultāti netiek pietiekami ņemti vērā. Līdz 
2015. gadam EIT retos gadījumos noraidīja izmaksas, pamatojoties uz rezultātu trūkumu. 

Ņemot vērā savus konstatējumus, revidenti iesaka Komisijai iesniegt priekšlikumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei par EIT juridiskā pamata grozījumiem, lai pārskatītu EIT finansējuma modeli. Tai jāierosina atsevišķu 
finansējuma nosacījumu atcelšana un pasākumi, kas jāveic, lai atvieglotu ZIK partneru darbības pārskatu un 
finanšu pārskatu slogu. Revidenti ir sagatavojuši ieteikumus arī EIT: 

• pagarināt dotāciju nolīgumu, lai tas aptvertu vairāk nekā vienu kalendāro gadu, un nodrošināt, lai 
dotācijas nolīgumi tiktu noslēgti pirms darbības sākšanas; 

• vairāk orientēties uz ietekmes nodrošināšanu, tiecoties pēc lielākas autonomijas un izmantojot 
programmas “Apvārsnis 2020” juridiskajā pamatā paredzēto elastīgumu, pieņemot īpašus noteikumus, 
kas pielāgoti ZIK partneru vajadzībām, un atrisinot personāla komplektēšanas problēmas, lai būtu 
iespējams pastāvīgi uzraudzīt ZIK darbības rezultātus; 

• jāizstrādā uz ietekmi balstīta analīze un jāracionalizē savi uzraudzības un ziņošanas procesi. 

 

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” ir pieejams 23 ES valodās. 

 


