
BERETNING

om årsregnskabet for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2015 
med instituttets svar

(2016/C 449/21)

INDLEDNING

1. Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (herefter »instituttet« eller »EIT«), som ligger i Budapest, blev 
oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 294/2008 (1). Instituttets mål er at bidrage til bæredygtig 
økonomisk vækst og fremme konkurrenceevnen i Europa gennem styrkelse af medlemsstaternes og Den Europæiske 
Unions innovationskapacitet. Instituttet giver tilskud til et stigende antal »videns- og innovationsfællesskaber« (VIF'er), der 
knytter sektorerne videregående uddannelse, forskning og erhverv sammen og derved fremmer innovation og 
iværksætterånd. VIF'erne koordinerer aktiviteter for flere hundrede partnere. Tilskuddene fra EIT anvendes til godtgørelse 
af partnernes omkostninger og omkostninger vedrørende VIF'ernes koordineringsaktiviteter.

2. Tabellen viser instituttets nøgletal (2).

Tabel

Instituttets nøgletal

2014 2015

Budget (millioner euro) (1) 174,9 231,7

Ansatte i alt pr. 31. december (2) 48 50

(1) Budgettallene er baseret på betalingsbevillingerne.
(2) Tjenestemænd, midlertidigt ansatte, kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter.

Kilde: Instituttet.

OPLYSNINGER TIL UNDERBYGNING AF REVISIONSERKLÆRINGEN

3. Retten har valgt en revisionsmetode, der omfatter analytiske revisionshandlinger, direkte test af transaktioner og en 
vurdering af centrale kontroller i instituttets overvågnings- og kontrolsystemer. Dette suppleres med bevis opnået fra 
arbejde udført af andre revisorer og en analyse af ledelsens udtalelser.

REVISIONSERKLÆRING

4. I overensstemmelse med artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) har Retten:

a) revideret instituttets årsregnskab, som omfatter årsopgørelsen (3) og beretningen om budgetgennemførelsen (4) for det 
regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2015, og

b) efterprøvet lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskabet.
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(1) EUT L 97 af 9.4.2008, s. 1.
(2) Nærmere oplysninger om instituttets beføjelser og aktiviteter kan findes på dets websted: www.eit.europa.eu.
(3) Denne omfatter balancen og resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen over ændringer i nettoaktiver samt en oversigt 

over væsentlige regnskabspraksis og andre forklarende bemærkninger.
(4) Denne omfatter regnskabet over resultatet af budgetgennemførelsen og bilaget til regnskabet over resultatet af budget-

gennemførelsen.
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Ledelsens ansvar

5. Ledelsen er ansvarlig for at udarbejde et årsregnskab for instituttet, som giver et retvisende billede, og for, at de 
transaktioner, der ligger til grund for regnskabet, er lovlige og formelt rigtige (5):

a) Ledelsens ansvar med hensyn til instituttets årsregnskab omfatter udformning, gennemførelse og opretholdelse af et 
internt kontrolsystem, som sikrer, at der udarbejdes en årsopgørelse, som giver et retvisende billede uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udvælgelse og anvendelse af passende regnskabspraksis 
på grundlag af de regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt (6), og udøvelse af regnskabsmæssige 
skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Direktøren godkender instituttets årsregnskab, efter at instituttets 
regnskabsfører har udarbejdet det på grundlag af alle tilgængelige oplysninger og skrevet en note, som vedlægges 
regnskabet, og hvori han bl.a. erklærer, at han har rimelig sikkerhed for, at regnskabet i alt væsentligt giver et 
retvisende billede af instituttets finansielle stilling.

b) Ledelsens ansvar med hensyn til de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed og overholdelse af 
princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning omfatter udformning, gennemførelse og opretholdelse af et effektivt 
og produktivt internt kontrolsystem, hvori indgår tilstrækkelig overvågning og passende foranstaltninger, som kan 
forhindre uregelmæssigheder og besvigelser samt, hvis det er nødvendigt, sikre, at der iværksættes retlige procedurer 
med henblik på at inddrive uberettiget udbetalte eller anvendte midler.

Revisors ansvar

6. Det er Rettens ansvar på baggrund af sin revision at afgive en erklæring til Europa-Parlamentet og Rådet (7) om 
årsregnskabets rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. Retten udfører sin revision i 
overensstemmelse med IFAC's Internationale Standarder om Revision og etiske regler og INTOSAI's internationale 
standarder for overordnede revisionsorganer (International Standards of Supreme Audit Institutions). Ifølge disse 
standarder skal Retten planlægge og udføre revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, om instituttets 
årsregnskab er uden væsentlig fejlinformation, og om de transaktioner, der ligger til grund for det, er lovlige og formelt 
rigtige.

7. Revisionen omfatter udførelse af handlinger med henblik på at opnå revisionsbevis vedrørende beløbene og 
oplysningerne i regnskabet og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. De valgte handlinger 
afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for væsentlig fejlinformation i regnskabet og for, at de 
underliggende transaktioner i væsentligt omfang ikke opfylder kravene i Den Europæiske Unions retlige ramme, uanset 
om det skyldes besvigelser eller fejl. Ved vurderingen af disse risici tager revisor både hensyn til den interne kontrol, som 
skal sikre, at der udarbejdes et retvisende årsregnskab, og til de overvågnings- og kontrolsystemer, der er indført for at 
sikre de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, og udformer revisionshandlinger, der er passende 
efter omstændighederne. Revisionen omfatter også en vurdering af, om den anvendte regnskabspraksis er passende, og 
om de regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af regnskabet. I forbindelse 
med udarbejdelsen af denne beretning og revisionserklæring tog Retten det revisionsarbejde, der er udført af uafhængige 
eksterne revisorer i relation til instituttets regnskab, med i betragtning som fastsat i artikel 208, stk. 4, i EU's 
finansforordning (8).

8. Retten mener, at det tilvejebragte revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for denne 
revisionserklæring.

Erklæring om regnskabernes rigtighed

9. Det er Rettens opfattelse, at instituttets årsregnskab i alt væsentligt giver et retvisende billede af dets finansielle 
stilling pr. 31. december 2015 og af resultaterne af dets transaktioner og pengestrømme i det afsluttede regnskabsår, i 
overensstemmelse med dets finansielle bestemmelser og de regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt.
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(5) Artikel 39 og 50 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 (EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42).
(6) De regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt, er baseret på de internationale regnskabsstandarder for den 

offentlige sektor (International Public Sector Accounting Standards, IPSAS), som er udgivet af International Federation of 
Accountants, og — hvor det er relevant — på International Accounting Standards (IAS)/International Financial Reporting Standards 
(IFRS) udgivet af International Accounting Standards Board.

(7) Artikel 107 i delegeret forordning (EU) nr. 1271/2013.
(8) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).



Grundlag for en erklæring med forbehold om lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der 
ligger til grund for regnskabet

Regelstridig fast sats anvendt til beregning af indirekte støtteberettigede omkostninger i forbindelse med tilskud

10. I perioden fra 1. januar 2014 til 31. december 2020 ydes EU-bidraget til instituttets budget under Horisont 2020- 
finansieringsrammen, hvilket indebærer, at instituttet skal anvende Horisont 2020-reglerne. Horisont 2020 er 
efterfølgeren til syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (RP7), der blev vedtaget 
ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF (9) og løb fra 2007 til 2013. EIT deltog ikke i dette 
program.

11. Instituttet tilpassede sin finansforordning til Horisont 2020-reglerne med virkning fra 1. januar 2014, så der fra 
den dato kun kan anvendes en ensartet fast sats på 25 % til beregning af indirekte støtteberettigede omkostninger i 
forbindelse med tilskud (10). Efter vurderingen af forretningsplanerne for 2014 havde EIT i oktober 2013 i et officielt 
brev meddelt VIF'erne, at dette kunne ske. I strid med denne bestemmelse fastsætter de tilskudsaftaler for 2014, der i 
februar 2014 blev indgået med VIF'erne, stadig en fast sats på 40 % for offentlige almennyttige organer, højere 
uddannelsesinstitutioner, forskningsorganisationer og SMV'er.

12. Den faste sats på 40 % havde hjemmel i artikel 75, stk. 8, i EIT's finansielle bestemmelser (gældende før EIT's 
finansforordning), som blev ophævet med virkning fra 1. januar 2014. EIT's finansforordning fastsætter en 
overgangsperiode for to artikler i disse finansielle regler, men ikke for artikel 75, stk. 8, der gav mulighed for at 
anvende en fast sats på 40 %. Horisont 2020-reglerne fastsætter heller ikke en sådan overgangsperiode. Artikel 57 i 
Horisont 2020-reglerne, som omhandler overgangen fra RP7 til Horisont 2020, fastsætter i stk. 2, at disse regler ikke 
berører »fortsættelse eller ændringer […] af de pågældende aktioner […] indtil finansiel støtte ydet af Kommissionen eller 
finansieringsorganer i henhold til afgørelse nr. 1982/2006/EF eller anden lovgivning, som gælder for denne bistand den 
31. december 2013, og som fortsat vil gælde for de pågældende aktioner, indtil de er afsluttet«. EIT var imidlertid ikke en 
del af RP7 og ydede derfor ikke støtte under det. EIT's finansielle regler er således ikke en del af lovgivningen vedrørende 
RP7-støtte. Overgangsbestemmelserne i Horisont 2020-reglernes artikel 57, stk. 2, finder derfor ikke anvendelse på 
tilskudsaftalerne for 2014 og de relaterede betalinger.

13. Uden et gyldigt retsgrundlag er den faste sats på 40 % til godtgørelse af indirekte støtteberettigede omkostninger 
regelstridig. Anvendelsen af denne faste sats har ført til en samlet overbetaling på 5,5 millioner euro, svarende til 3 % af 
transaktionerne vedrørende 2015-tilskud (11).

Resultatet af den efterfølgende kontrol af transaktionerne vedrørende 2014-tilskud

14. De fejl, der blev konstateret ved den efterfølgende kontrol af en stikprøve af transaktioner vedrørende 2015- 
tilskud, giver en restfejlforekomst på 2 % i transaktionerne vedrørende 2014-tilskud, når der er korrigeret for den 
overbetaling, der er beskrevet i punkt 13 (1,46 % uden korrektion).

Kombineret fejlforekomst

15. Den kombinerede fejlforekomst som følge af de forhold, der er beskrevet i punkt 10-14, er på 5 % af 
transaktionerne vedrørende 2015-tilskud eller 4,9 % af de samlede udgifter i 2015.

Erklæring med forbehold om lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for 
regnskabet

16. Det er Rettens opfattelse, at de transaktioner, der ligger til grund for instituttets årsregnskab for det regnskabsår, 
der afsluttedes den 31. december 2015, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige, når der ses bort fra virkningerne af de 
forhold, der er beskrevet i grundlaget for en erklæring med forbehold i punkt 10-15.

17. Bemærkningerne i det følgende drager ikke Rettens erklæringer i tvivl.

C 449/114 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016

(9) EUT L 412 af 30.12.2006, s. 1.
(10) Artikel 90, stk. 1, i EIT's finansforordning.
(11) Transaktionerne vedrørende 2015-tilskud omfatter endelige betalinger og afregninger af forfinansieringer foretaget i 2015 

vedrørende tilskud på 183,3 millioner euro.



BEMÆRKNINGER OM TRANSAKTIONERNES LOVLIGHED OG FORMELLE RIGTIGHED

18. I 2015 meddelte instituttet VIF'erne, at dets finansielle bidrag i de første fem år (2010-2014) ikke oversteg loftet på 
25 % af deres respektive samlede udgifter. Den vage definition af VIF'ernes supplerende aktiviteter gjorde det imidlertid 
svært at vurdere, om omkostningerne i forbindelse med disse aktiviteter skulle accepteres ved beregningen af det maksimale 
bidrag fra EIT. I sin særberetning nr. 4/2016 konkluderer Retten, at denne finansieringsbetingelse (som også gælder i den 
nye periode 2014-2020) kun tilfører lidt merværdi eller slet ingen, og at en stor del af VIF'partnernes operationelle og 
administrative byrde i forbindelse med finansiel rapportering vil kunne mindskes, hvis betingelsen fjernes (12).

BEMÆRKNINGER OM DEN INTERNE KONTROL

19. Den attest for årsregnskaberne, der skal indgives af VIF-partnere, som gør krav på over 325 000 euro i godtgørelse, 
skal anvendes i forbindelse med instituttets forudgående kontrol af omkostningsanmeldelser (13). Kvaliteten af disse attester 
er imidlertid meget svingende, hvilket betyder, at de kun kan give begrænset sikkerhed, og at instituttet er nødt til at foretage 
yderligere kontrol.

BEMÆRKNINGER OM BUDGETFORVALTNINGEN

20. Det er fastsat i EIT's oprettelsesforordning, at EIT skal »mobilisere midler fra offentlige og private kilder og anvende 
sine ressourcer i overensstemmelse med denne forordning. EIT skal navnlig søge at tilvejebringe en betydelig og stigende 
andel af midlerne på sit budget fra private kilder og fra indtægter fra egne aktiviteter« (14). Trods denne bestemmelse, der 
klart henviser til EIT's budget, udgjorde bidraget fra Horisont 2020-finansieringsrammen 99 % af EIT's 2015-budget.

21. Instituttet har lov til at opføre ikke-udnyttede bevillinger (bevillinger, som der ikke indgås forpligtelser for i løbet af 
året, eller som frigøres ved årets udgang) på budgetterne for de efterfølgende tre år (15), men det havde ikke tilpasset sin 
arbejdsproces tidsnok til, at det kunne genopføre 26,6 millioner euro fra 2014-tilskudsaftalerne på budgetterne for 2015- 
2017. Disse bevillinger er ikke-udnyttede, fordi VIF'erne brugte færre midler end forventet.

22. Der blev fremført et stort beløb i forpligtede bevillinger under afsnit II, nemlig 0,4 millioner euro eller 44 % (2014: 
0,5 millioner euro eller 36 %). Disse fremførsler vedrører hovedsagelig kontrakter om IT-tjenester, der strakte sig ud over 
årets udgang, og om møder, som der endnu ikke var modtaget fakturaer for.

ANDRE BEMÆRKNINGER

23. Kommissionen satte oprindelig det mål, at instituttet skulle have finansiel autonomi i 2010. Det fik imidlertid først 
delvis finansiel autonomi i juni 2011 på den betingelse, at Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur (det ansvarlige GD) 
fortsætter sin forudgående kontrol af tilskudsrelaterede transaktioner og af indkøb på over 60 000 euro.

24. Tilskudsaftalerne for 2014 med de tre VIF'er blev underskrevet, efter at de tilskudsfinansierede aktioner var begyndt 
den 1. januar 2014. Aftalerne blev i første omgang underskrevet i februar 2014, og ændringerne vedrørende yderligere 
38 millioner euro blev først underskrevet ved udgangen af marts 2014.

25. Instituttet finansierer EIT Digitals masterprogram, som 16 europæiske universiteter deltager i. Modellen for 
godtgørelse af universiteternes omkostninger kombinerer et fast beløb på højst 8 000 euro pr. studerende (i henhold til 
Erasmus Mundus-programmets bestemmelser) med godtgørelse af faktiske omkostninger, herunder indirekte omkostninger 
baseret på faste satser. På dette grundlag fik universiteterne i 2015 gennemsnitlig 15 000 euro pr. studerende (inklusive det 
faste beløb). Modellen er imidlertid aldrig blevet formelt defineret, og det er ikke muligt at skelne mellem de aktiviteter, der 
dækkes af det faste beløb, og de aktiviteter, der dækkes af godtgørelsen af faktiske omkostninger. Instituttet bør gå over til at 
bruge en klart og formelt defineret model baseret på én metode til anmeldelse af omkostninger, hvor der f.eks. skal indgives 
en begrundet ansøgning om et fast beløb.

1.12.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 449/115

(12) Særberetning nr. 4/2016: »For at kunne opnå den forventede effekt skal Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi ændre 
sine leveringsmekanismer og elementer i instituttets udformning«.

(13) Artikel 34 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1290/2013 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 81).
(14) Artikel 5, stk. 1, litra d), i forordning (EF) nr. 294/2008.
(15) Artikel 14, stk. 1, i EIT's finansforordning.



26. På grundlag af en afgørelse fra VIF-tilsynsrådet udbetalte én VIF-enhed 646 000 euro i bruttobonus til 55 af sine 
ansatte (individuelle bonusser på op til 100 000 euro), og instituttet godtgjorde disse udgifter med 100 %. Udbetaling af 
sådanne bonusser med udelukkende offentlige midler er en usædvanlig praksis, og bonusserne bør medregnes i forbindelse 
med det loft for EIT's finansiering af individuelle lønninger, der skal anvendes med virkning fra tilskudsaftalen for 2016. Det 
var heller ikke i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning, da en VIF-partner indkøbte PR- 
tjenesteydelser til daglige satser fra 800 euro til 3 250 euro pr. person, som instituttet også godtgjorde fuldt ud.

27. I forbindelse med afholdelse af innovationskonferencer i 2015 og 2016 gjorde instituttet brug af en rammeaftale 
indgået af Kommissionen. Under denne rammekontrakt blev der givet tjenesteydelser i underentreprise, som 
rammekontrakten ikke indeholdt priser for. De aftalte priser for disse tjenesteydelser spændte fra 800 euro pr. dag for 
en juniorkonsulent til 2 250 euro pr. dag for en seniorkonsulent (næsten fire gange så meget som rammeaftalens sats for en 
seniorleder). Omkostningerne til de tjenesteydelser, der blev indkøbt til disse priser, beløber sig til over 100 000 euro pr. 
konference.

OPFØLGNING PÅ DE SENESTE ÅRS BEMÆRKNINGER

28. En oversigt over de korrigerende foranstaltninger, der er truffet som reaktion på de bemærkninger, Retten har 
fremsat de seneste år, vises i bilaget.

Vedtaget af Afdeling IV, der ledes af Baudilio TOMÉ MUGURUZA, medlem af Revisionsretten, i 
Luxembourg på mødet den 13. september 2016.

På Revisionsrettens vegne

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Formand 
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BILAG

Opfølgning på de seneste års bemærkninger

År Rettens bemærkning
Korrigerende foranstaltning

(Afsluttet/i gang/ikke 
igangsat/ikke relevant)

2012

I tillæg til de forhold, der er beskrevet i punkt 9-13, bemærker Retten, at 
budgetterne for de tilskudsaftaler, der blev undertegnet i 2010 og 2011 og førte 
til betalinger i 2012, ikke var specifikke nok. Der var ingen forbindelse mellem 
de godkendte midler og de aktiviteter, der skulle gennemføres. [Tilskud-
saftalerne] omfattede ikke regler for VIF'erne og deres partneres indkøb af varer 
og tjenesteydelser.

Afsluttet

Tilskudsaftalerne fastsatte ikke individuelle lofter for specifikke omkostnings-
kategorier (dvs. omkostninger til personale, underentreprise, juridiske tjenes-
teydelser osv.).

Ikke igangsat (1)

2012

Som led i sin forudgående kontrol foretog EIT også teknisk kontrol af alle de 
finansierede projekter. Der manglede imidlertid kvantificerbare mål, og dette 
hindrede en effektiv vurdering af projekternes aktiviteter og resultater. 
Forretningsplanerne beskrev ikke i detaljer, hvilke aktiviteter der skulle 
gennemføres, og de fastsatte heller ikke milepæle, resultater pr. aktivitet eller 
kvalitetskriterier.

Afsluttet

2012

Ca. 10 millioner euro (45 %) af de ca. 22 millioner euro i forpligtede bevillinger, 
der var blevet fremført fra 2011, bortfaldt i 2012. Bortfaldenes store omfang 
skyldes hovedsagelig, at modtagerne anmeldte lavere omkostninger end 
forventet vedrørende tilskudsaftalerne fra 2011 (9,2 millioner euro eller 92 % 
af de bortfaldne fremførsler).

Ikke relevant

2013

I partnerskabsaftalerne med de tre VIF'er er det angivet, at EIT's finansielle 
bidrag kan dække op til 25 % af VIF'ernes samlede udgifter de første fire år, fra 
1. januar 2010 til december 2013. Ifølge de tal, som VIF'erne har indberettet, 
overholdt alle tre VIF'er dette loft. Da disse tal ikke vil blive revideret før 2015, 
er der dog intet egnet revisionsbevis for, at EIT-finansieringen ikke oversteg 
loftet på 25 %.

Afsluttet

2014

EIT har gradvist forbedret sin finansielle kontrol af VIF'ernes omkostnings-
anmeldelser. Den operationelle kontrol af resultater lader dog noget tilbage at 
ønske. Resultater er stadig ikke defineret tilstrækkeligt i VIF'ernes årlige 
forretningsplaner, og der er ingen klar forbindelse mellem de planlagte resultater 
og støtteberettigede omkostninger pr. partner- og omkostningskategori. Retten 
fandt også en række tilfælde, hvor det fulde beløb i EIT-støtte var udbetalt, selv 
om nogle af de mål, der var fastsat i forretningsplanen, ikke var blevet nået.

Afsluttet

2014

Instituttet vurderede sit budgetbehov for 2014 13,1 million euro eller 5,6 % 
(2013: 3,4 millioner euro eller 2,5 %) for højt, og der blev kun indgået 
forpligtelser for 220 millioner ud af de disponible 233,1 million euro. Den lave 
gennemførelsesgrad skyldes især ikke-udnyttede forpligtelser vedrørende tilskud 
(11,4 millioner euro) til finansiering af VIF-aktiviteter. VIF'ernes forretnings-
planer, som tilskudsaftalerne er underskrevet på grundlag af, krævede ikke, at 
alle instituttets bevillinger for 2014 blev opbrugt. De ikke-udnyttede bevillinger 
vil blive opført på instituttets budgetter for 2015-2017 som anført i instituttets 
finansforordning.

I gang (2)
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År Rettens bemærkning
Korrigerende foranstaltning

(Afsluttet/i gang/ikke 
igangsat/ikke relevant)

2014
VIF'erne skal udvikle strategier for finansiel bæredygtighed, men de er fortsat — 
nu hvor de har eksisteret i fem år — fuldstændig afhængige af instituttets og 
VIF-partnernes finansiering.

I gang (3)

2014

Siden oprettelsen i 2009 har instituttet lidt under stor personaleudskiftning og 
ustabilitet på ledelsesniveau. I juni 2014 besluttede bestyrelsen at sende 
instituttets direktør på en langvarig forskningsmission til Det Europæiske 
Universitetsinstitut i Firenze i de resterende elleve måneder af hans mandat. Den 
midlertidige direktør tog over i august 2014 (umiddelbart efter at han var blevet 
ansat og udnævnt til driftsdirektør (COO)), og han er nu den fjerde i 
direktørstillingen på seks år. Stillingsopslaget vedrørende ansættelse af en ny 
direktør blev offentliggjort i juli 2015.

I gang (4)

2014

To af de tre kontorchefstillinger har været ubesat siden 2013. Én kontorchef-
stilling har været midlertidigt besat siden 2013, hvilket ikke er i overens-
stemmelse med vedtægten, der fastsætter, at en stilling højst må være 
midlertidigt besat i ét år. Den anden er på nuværende tidspunkt besat af 
driftsdirektøren, der også agerer midlertidig direktør, og som dermed indtager 
tre roller samtidig.

I gang (5)

2014
Selv om situationen er blevet bedre i forhold til 2013, var 20 % af stillingerne i 
EIT's stillingsfortegnelse stadig ikke besat ved udgangen af 2014 (mod en 
tredjedel ved udgangen af 2013).

I gang (6)

2014

Supplerende oplysninger

Uden at drage erklæringen uden forbehold i punkt 9 i tvivl skal Retten gøre 
opmærksom på, at EIT's finansielle bidrag ikke må være højere end 25 % af en 
VIF's samlede udgifter de første fem år, fra 1. januar 2010 til 31. december 
2014. Ifølge de tal, som VIF'erne har indberettet, blev dette loft respekteret. EIT 
modtog revisionsattester pr. 31. marts 2015 vedrørende omkostningerne til 
VIF'ernes supplerende aktiviteter i perioden 2010-2014. Ud over at modtage 
revisionsattesterne gennemgik EIT i 2015 porteføljen af VIF'ernes supplerende 
aktiviteter for at sikre, at der kun godkendes aktiviteter, der opfylder alle de 
retlige og operationelle krav, der er fastsat for VIF'ernes supplerende aktiviteter, 
herunder kravet om, at der skal være forbindelse til merværdiskabende VIF- 
aktiviteter, der finansieres af EIT.

Afsluttet

(1) EIT har med virkning fra 2016 indført lofter for sit bidrag til VIF'ernes samlede forvaltningsomkostninger og indirekte omkostninger 
samt til VIF'ernes individuelle lederlønninger. EIT har imidlertid ikke planlagt yderligere korrigerende foranstaltninger med hensyn til 
dette forhold som beskrevet i dets svar på Rettens særlige årsberetning for regnskabsåret 2012.

(2) Instituttet vurderede sit budgetbehov for 2015 25 millioner euro eller 9,4 % for højt, og der blev kun indgået forpligtelser for 
241,6 millioner euro af de disponible bevillinger. Den lave gennemførelsesgrad havde samme årsag som året før. De ikke-udnyttede 
bevillinger kan opføres på budgetterne for 2016-2018.

(3) De indtægter, der blev oplyst af VIF-partnere under tilskudsaftalerne for 2014, beløb sig til 0,3 millioner euro.
(4) Der var i 2015 en personaleudskiftning på 17 % (i stillinger besat ved begyndelsen af 2015). Processen med udnævnelse af en ny 

direktør er stadig i gang.
(5) Den ene ledige kontorchefstilling er blevet besat, mens den anden stadig er ledig og har været midlertidigt besat siden 2013.
(6) 16 % af stillingerne i instituttets stillingsfortegnelse var ikke besat ved udgangen af 2015.
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INSTITUTTETS SVAR

10-13. EIT er uenig i Revisionsrettens konklusion, da der ikke fandt nogen »overbetaling« eller uregelmæssige 
udbetalinger sted i forbindelse med refusionen af videns- og innovationsfællesskabernes indirekte omkostninger (VIF'er) i 
henhold til tilskudsaftalerne for 2014.

EIT indgår i Horisont 2020-rammeprogrammet og skal anvende reglerne for deltagelse og formidling i Horisont 2020- 
rammeprogrammet gældende fra den 1. januar 2014. Artikel 57, stk. 2, i reglerne for deltagelse og formidling i Horisont 
2020-rammeprogrammet fastsætter udtrykkeligt følgende overgangsforanstaltning: »denne forordning … [berører] … ikke 
fortsættelse eller ændringer, herunder helt eller delvist ophør, af de pågældende aktioner indtil deres afslutning eller indtil 
finansiel støtte ydet af Kommissionen eller finansieringsorganer i henhold til afgørelse nr. 1982/2006/EF eller anden 
lovgivning, som gælder for denne bistand den 31. december 2013, og som fortsat vil gælde for de pågældende aktioner, 
indtil de er afsluttet«. EIT betragtes som »finansieringsorgan« og EIT-forordningen som »anden lovgivning« i medfør af denne 
særlige bestemmelse. Den lovgivning, der gjaldt for EIT's finansielle bistand pr. 31. december 2013, dvs. EIT's finansielle 
regler, tillod udtrykkeligt anvendelse af en fast sats på 40 % for højere uddannelsesinstitutioners, forskningsorganisationers 
og offentlige almennyttige organers indberetning af indirekte omkostninger. Derfor var disse organers anvendelse af en fast 
sats på 40 % lovlig og formelt rigtig ifølge tilskudsaftalerne for 2014. Derfor accepterer EIT ikke Revisionsrettens 
konklusion, da der ikke fandt nogen overbetaling sted. Selv om EIT i oktober 2013 faktisk oplyste VIF'erne om mulige 
ændringer i reglerne for indberetning af indirekte omkostninger under Horisont 2020, fandt denne meddelelse sted, før 
Europa-Parlamentet og Rådet vedtog reglerne for deltagelse og formidling i Horisont 2020-rammeprogrammet, herunder 
ovennævnte overgangsforanstaltninger i artikel 57, den 11. december 2013. På grundlag af de vedtagne overgangs-
foranstaltninger behøvede EIT ikke at forbyde anvendelsen af en fast sats på 40 % for højere uddannelsesinstitutioners, 
forskningsorganisationers, offentlige almennyttige organers og SMV'ers indberetning af indirekte omkostninger.

For at se tingene i den relevante sammenhæng er det vigtigt at huske på, hvordan tilskudsaftalerne for 2014 kom i stand. 
Tilskudsaftalerne for 2014 mellem EIT og VIF var baseret på VIF'ernes forretningsplaner for 2014, der blev udarbejdet af 
videns- og innovationsfællesskaberne i løbet af 2013. Den årlige indkaldelse af forretningsplanerne for 2014 blev iværksat 
af EIT ved fremsendelse af vejledningen om forretningsplaner til VIF'erne i april 2013. I overensstemmelse med den 
vejledning, som EIT havde stillet til rådighed, udviklede VIF'erne i samråd med deres partnerskab deres forretningsplaner for 
2014 og fremsendte dem til EIT pr. 30. september 2013. Efter EIT's evaluering af forretningsplanerne for 2014, der fandt 
sted med bistand fra eksterne eksperter, traf EIT's bestyrelse den 5. december 2013 afgørelse om tildelingen af midler til 
VIF'erne for 2014. På grundlag af denne afgørelse fra bestyrelsen ændrede VIF'erne deres forretningsplaner i januar 2014 
med henblik på at tilpasse dem til de tildelte midler. Tilskuddene blev tildelt af EIT's direktør, og tilskudsaftalerne blev 
underskrevet i februar 2014. I overensstemmelse med princippet om retssikkerhed ændres finansieringsreglerne ikke, efter 
at der er blevet iværksat en indkaldelse af forslag.

Derfor, og i overensstemmelse med de overgangsordninger, der er fastsat i reglerne for deltagelse og formidling i Horisont 
2020-rammeprogrammet, burde ikrafttrædelsen af den nye forordning om reglerne for deltagelse og formidling i Horisont 
2020-rammeprogrammet ikke berøre videreførelsen af de pågældende aktioner (dvs. de forretningsplaner for VIF'erne for 
2014, der blev udarbejdet og vurderet af EIT i 2013) indtil EIT's tildeling af finansiel bistand. Denne tildeling burde have 
fundet sted i henhold til den lovgivning, der gjaldt pr. 31. december 2013.

EIT deltog overhovedet ikke i syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (RP7). EIT 
deltager dog i Horisont 2020-rammeprogrammet, og flertallet af VIF-partnerne modtager både støtte under RP7 og andre 
Horisont 2020-programmer. Derfor er det logisk at anvende den samme faste sats på 40 % for overgangen fra finansiel 
bistand fra EIT i perioden før Horisont 2020 til bistand under Horisont 2020 samt fra RP7 til Horisont 2020- 
rammeprogrammet.

Det er desuden vigtigt at huske på, at indkaldelser af forslag under RP7 blev iværksat af GD for Forskning og Innovation så 
sent om i december 2013, og at tilskudsaftaler, der var resultatet af disse indkaldelser, blev underskrevet så sent som i 
oktober 2014. Mange af disse tilskudsaftaler gælder fortsat i 2016 og følger reglerne i den retlige ramme for RP7 på 
grundlag af de samme overgangsbestemmelser i reglerne for deltagelse og formidling i Horisont 2020-rammeprogrammet. 
EIT ydede ikke særbehandling til sine modtagere (VIF-partnerne), der var berørt af den faste sats på 40 % for 
tilskudsaftalerne for 2014.

14. Som det fremgår af EIT's konsoliderede årsrapport for 2015, udgør restfejlforekomsten i de transaktioner 
vedrørende 2015-tilskud, der blev gennemført i henhold til tilskudsaftalerne for 2014, efter forudgående og efterfølgende 
kontroller 1,46 %.
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15. Af de grunde, der er beskrevet i svarene på punkt 10-14, udgør fejlforekomsten i transaktionerne vedrørende 2015- 
tilskud ifølge EIT's beregninger 1,46 %.

18. EIT havde opnået revisionsattester fra uafhængige revisorer vedrørende omkostningerne til VIF'ernes supplerende 
aktiviteter pr. 31. marts 2015 for at sikre, at EIT's finansielle bidrag ikke oversteg loftet på 25 % for årene 2010-2014. På 
grundlag af de reviderede tal er finansieringsprocenterne for perioden 2010-2014 som følger: Climate-VIF — 16 %, 
InnoEnergy-VIF — 19 % og EIT Digital — 21 %.

Da procenterne ligger et godt stykke under det loft på 25 %, der er fastsat i EIT-VIF-partnerskabsrammeaftalerne, har EIT 
opnået sikkerhed for, at det gældende retsgrundlag er overholdt.

Kommissionen og EIT accepterede dog anbefalingen i Revisionsrettens særberetning nr. 4/2016, der gik ud på at foreslå en 
ændring af EIT's retsgrundlag ved at fjerne finansieringsbetingelsen på 25 % for at mindske VIF-partnernes operationelle og 
administrative byrde i forbindelse med finansiel rapportering. Indtil en sådan ændring er blevet vedtaget, vil EIT gennemføre 
det gældende retsgrundlag.

19. EIT anvender den metode med revisionsattester, der er udviklet af GD for Forskning og Innovation med henblik på 
Horisont 2020-rammeprogrammet, gældende fra tilskudsaftalerne for 2014. Den reviderede metode omfatter mere 
detaljerede instrukser og aftalte procedurer samt standard for faktiske resultater nr. 63, der dækker alle omkostnings-
kategorier.

EIT har endvidere udviklet en omfattende strategi for tilskudssikring, der bygger på både forudgående og efterfølgende 
kontrol, herunder attesten for årsregnskaberne, for at sikre transaktionernes lovlighed og formelle rigtighed.

20. EIT fortolker det gældende retsgrundlag anderledes. Betragtning 16 i forordningen om oprettelse af EIT indeholder 
følgende præcisering til artikel 5, litra d), i denne forordning: »Det forventes derfor, at erhvervslivet og finans- og 
servicesektoren vil bidrage i betydeligt omfang til EIT’s budget og navnlig til VIF'ernes budget. VIF'erne bør tilstræbe at 
maksimere andelen af bidrag fra den private sektor.«

På baggrund heraf finder EIT, at det primært skal tilvejebringe midler fra offentlige og private kilder via sine videns- og 
innovationsfællesskaber. Derfor fortolker EIT den citerede artikel som omfattende VIF'ernes budget, når der henvises til EIT's 
budget. På baggrund heraf er det lykkedes EIT at tilvejebringe midler fra andre offentlige og private kilder via sine videns- og 
innovationsfællesskaber. Andelen af finansiering fra andre kilder end EIT til budgettet for de tre VIF'er i den første bølge 
vedrører for størstedelens vedkommende de supplerende aktiviteter, som VIF'erne har anmeldt, og udgjorde henholdsvis 
84 % (Climate-VIF), 81 % (InnoEnergy-VIF) og 79 % (EIT Digital) i perioden 2010-2014.

21. EIT fik kendskab til det beløb på 26,6 mio. EUR fra tilskudsaftalerne fra 2014, som VIF'erne ikke havde brugt, da 
VIF'erne anmeldte det faktiske beløb på 187,2 mio. EUR i marts 2015. På det tidspunkt var det ikke længere muligt at 
annullere de uudnyttede bevillinger, der var opført for 2014, der først da kunne være blevet genopført i løbet af de næste tre 
år.

Som en direkte følge af de erfaringer, der var gjort i forbindelse med 2014-tilskudsaftalerne, gennemførte EIT en 
budgetgennemgang, og VIF'erne blev anmodet om at revidere deres forretningsplaner og budgetter for 2015 i oktober 
2015, og de fremsendte ændrede forretningsplaner og budgetter i november 2015. Som følge af nedsættelsen af VIF'ernes 
budgetter kunne EIT frigøre uudnyttede beløb, der så er blevet annulleret og genopført i overslaget over indtægter og 
udgifter for 2016. Dette viser, at EIT's forvaltning af budgettet i tæt samarbejde med VIF'erne er blevet væsentligt forbedret.

I den forbindelse er Revisionsrettens anbefalinger i særberetning nr. 4/2016 relevante. EIT-VIF-tilskudsaftaler, der er 
underskrevet inden påbegyndelsen af aktiviteterne, og som dækker en længere periode end kalenderåret, burde forbedre 
VIF'ernes udnyttelse af de disponible midler.

22. Det samlede beløb, som Revisionsretten har anført, består af planlagte fremførsler, der var nødvendige på grund af 
aktiviteternes art, såsom ydelser, der strakte sig længere end til årets udgang, og møder, der blev afholdt i december 2015, 
og for hvilke der først blev modtaget fakturaer i januar 2016. Disse planlagte fremførsler er ikke tegn på svagheder i EIT's 
budgetforvaltning, men er standardbudgetforvaltningsværktøjer.

23. EIT anmodede Kommissionen om at relancere den proces, der skal føre til fuld finansiel autonomi. Kommissionen 
fastlagde køreplanen og tidsplanen for processen i maj 2016. Ifølge den vejledende tidsplan vil Kommissionen afslutte sin 
vurderingsrapport om finansiel autonomi i december 2016-januar 2017.
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24. Da EIT's budget er etårigt, og EU's budget som regel ikke vedtages før midten af december, kan tilskudsaftaler for et 
bestemt år ikke underskrives før den 1. januar samme år. EIT har forpligtet sig til at afkorte tidsrummet mellem 
foranstaltningernes startdato som fastsat i VIF'ernes forretningsplaner og datoen for indgåelse af tilskudsaftalerne. Takket 
være disse bestræbelser blev tilskudsaftalerne for 2014 indgået med de tre VIF'er i februar 2014.

Med hensyn til de ændringer af tilskudsaftalerne, der blev underskrevet i marts 2014, er det vigtigt at bemærke, at EIT's 
årlige budget for 2014 var omgivet af betydelig usikkerhed på grund af de igangværende forhandlinger vedrørende den 
flerårige finansielle ramme for 2014-2020 og Horisont 2020. Derfor valgte EIT's bestyrelse en forsigtig tilgang og 
besluttede i september 2013, som første tranche, kun at afsætte 180 mio. EUR til tilskudsaftalerne for 2014. Efter at 
årsbudgettet for 2014 var blevet bekræftet, tildelte EIT, som anden tranche, i marts 2014 yderligere tilskud på i alt 
38,5 mio. EUR til de tre VIF'er.

25. Uddannelsesaktiviteterne, der er omfattet af faste beløb og faktiske omkostninger, fremgår af i EIT's masterprogram. 
De faste beløb i form af undervisningsgebyrer dækker universiteternes omkostninger i forbindelse med studerendes 
deltagelse i tekniske kurser. På den anden side vedrører de indberettede aktiviteter, der er baseret på faktiske omkostninger, 
EIT Digitals specifikke læringsresultater og skaber merværdi for de studerende sammenlignet med standardmasterpro-
grammer, som tilbydes af de deltagende universiteter.

EIT accepterer, at det bør gå over til én model med faste beløb til finansiering af VIF'ernes masterprogrammer med henblik 
på at forenkle anmeldelsen af omkostninger, når der er tilstrækkelige statistiske data til rådighed til at beregne et sådan fast 
beløb i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 124, stk. 2, i EU's finansforordning.

26. EIT er af den opfattelse, at bonusser som variable komponenter i grundlønnen for VIF'ernes forvaltningspersonale 
opfylder alle relevante regler og bestemmelser, navnlig punkt 1.1.3 i den kommenterede tilskudsaftale under Horisont 
2020, der fastlægger støtteberettigelsesbetingelserne for variable komponenter, der udbetales af modtagerne. Mere præcist 
blev de variable komponenter godkendt i ansættelseskontrakterne, og de blev fastlagt ud fra objektive betingelser, der blev 
dokumenteret af VIF'ens juridiske enhed og kontrolleret af EIT. Det nettobeløb, der faktisk betales til de ansatte, afhænger af 
den gældende kildeskatteprocent og de ansattes individuelle skattemæssige forhold. På grundlag af en skatteprocent på ca. 
40 %-50 % af det bruttobeløb, som Revisionsretten har anført, var nettobeløbet i gennemsnit ca. 6 000-7 000 EUR pr. 
person.

Selv om praksis med at refundere bonusser som variable og resultatbaserede aflønningskomponenter kan forekomme 
usædvanlig, er de mål, som VIF'erne tilstræber som forretningsdrevne organisationer, såsom finansiel bæredygtighed, også 
usædvanlige og findes ikke i andre programmer. Brugen af variable elementer som en del af grundlønnen kan skabe et 
stærkt incitament for gode resultater og sikre, at man får mest valuta for pengene. Faktisk anses resultatbaseret aflønning af 
VIF'ernes forvaltningspersonale som den mest egnede i en forretningsdrevet model. Det er endvidere vigtigt at bemærke, at 
EIT's bidrag til lønninger, der udbetales til VIF'ernes forvaltningspersonale, herunder bonusser, vil blive holdt inden for det 
loft, som EIT har fastsat i tilskudsaftalerne for 2016.

Endelig er EIT af den opfattelse, at anbefaling nr. 3 i Revisionsrettens særberetning nr. 4/2016, er relevant i denne 
sammenhæng. Ifølge Revisionsretten »bør EIT søge at opnå større autonomi og udnytte fleksibiliteten i retsgrundlaget for 
Horisont 2020. Det bør især indføre specifikke regler, der er skræddersyede til VIF-partnernes behov.« Det er netop, hvad 
EIT har gjort, da det vedtog det resultatbaserede lønningssystem, der blev indført af det pågældende VIF's juridiske enhed.

Med hensyn til PR-tjenesteydelser, der leveres af en anden VIF-partner, nemlig et anerkendt offentligt universitet, er det 
vigtigt at bemærke, at den underleverandør, der leverer PR-tjenesteydelserne, var blevet udvalgt i forbindelse med en 
konkurrencebaseret udbudsprocedure, der blev gennemført i fuld overensstemmelse med VIF-partnerens udbudsregler. EIT 
er derfor af den opfattelse, at der er blevet sikret mest valuta for pengene, og at principperne om forsvarlig økonomisk 
forvaltning er blevet overholdt. Revisionens konklusion vedrørende forsvarlig økonomisk forvaltning er uklar, da 
Revisionsretten ikke har anført nogen sammenlignelige referencepriser for de tjenesteydelser, der leveres af VIF-partneren.

27. Underleverandøren var identificeret, og rammekontrahenten indgik kontrakt med denne i overensstemmelse med 
bestemmelserne i Kommissionens rammekontrakt. Underleverandøren ydede specialiserede tjenester såsom udvikling af en 
konceptskitse for INNOVEIT, udformning af et attraktivt og sammenhængende program og styring/lettelse af afviklingen af 
tredagesarrangementet.
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Ifølge oplysningerne fra rammekontrahenten har de samarbejdet med den pågældende underleverandør om afholdelse af 
flere arrangementer for forskellige generaldirektorater i Kommissionen i de seneste år. De standardsatser, som 
underleverandøren forlangte for disse arrangementer, var på henholdsvis 2 500 EUR og 900 EUR for seniorkonsulenter 
og juniorkonsulenter. Underleverandøren ydede en rabat på 10 % for INNOVEIT. Rammekontrahenten, der også 
samarbejder med andre arrangører, forsikrede EIT om, at de opkrævede satser var konkurrencedygtige i forhold til 
markedspriserne for sådanne tjenesteydelser.

Prisen på 2 250 EUR for en seniorkonsulent betragtes således som en markedssats, der både afspejler de høje kvalifikationer 
og kompetencer, som er nødvendige for at udføre de ønskede opgaver, og den type arbejde, der skal udføres, som primært 
er af teoretisk art (og ikke logistisk set i relation til afholdelsen af konferencen). Endelig er det vigtigt at bemærke, at ifølge 
det aftalememorandum, der blev indgået mellem GD for Uddannelse og Kultur og EIT, og som vedrørte tildelingen af denne 
rammekontrakt, kunne EIT ikke deltage i en interinstitutionel indkaldelse af tilbud og så skaffe de samme varer og 
tjenesteydelser på anden vis. EIT måtte derfor benytte Kommissionens rammekontrakt til afholdelse af INNOVEIT- 
arrangementer. 
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