
ΕΚΘΕΣΗ

σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το 
οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από την απάντηση του Ινστιτούτου

(2016/C 449/21)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (γνωστό και ως «ΕΙΤ», εφεξής «το Ινστιτούτο»), με έδρα στη 
Βουδαπέστη, ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 294/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1). Στόχος του 
Ινστιτούτου είναι να συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη της οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, ενισχύοντας την 
ικανότητα των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για καινοτομία. Το Ινστιτούτο χορηγεί επιχορηγήσεις σε έναν διαρκώς 
αυξανόμενο αριθμό «κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας» (εφεξής «ΚΓΚ»), οι οποίες συνδέουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την 
έρευνα και τον επιχειρηματικό κόσμο, δίνοντας ώθηση στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Οι ΚΓΚ συντονίζουν τις 
δραστηριότητες εκατοντάδων εταίρων. Οι επιχορηγήσεις του Ινστιτούτου παρέχονται για την απόδοση των δαπανών στις οποίες 
υποβάλλονται οι εταίροι, καθώς και των δαπανών που προέρχονται από τις δραστηριότητες συντονισμού των ΚΓΚ.

2. Στον πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν το Ινστιτούτο (2).

Πίνακας

Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν το Iινστιτούτο

2014 2015

Προϋπολογισμός (σε εκατ. ευρώ) (1) 174,9 231,7

Σύνολο υπαλλήλων στις 31 Δεκεμβρίου (2) 48 50

(1) Τα στοιχεία του προϋπολογισμού βασίζονται στις πιστώσεις πληρωμών.
(2) Μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι, καθώς και αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες.

Πηγή: Τα ανωτέρω στοιχεία παρασχέθηκαν από το Ινστιτούτο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ

3. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόζει το Συνέδριο περιλαμβάνει αναλυτικές ελεγκτικές διαδικασίες, άμεσες ελεγκτικές 
δοκιμασίες πράξεων και αξιολόγηση των βασικών δικλίδων ελέγχου που περιλαμβάνουν τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου του 
Ινστιτούτου. Τα ανωτέρω συμπληρώνονται από αποδεικτικά στοιχεία προερχόμενα, αφενός, από τις εργασίες άλλων ελεγκτών και, 
αφετέρου, από την ανάλυση των θέσεων της διοίκησης.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ

4. Δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το Συνέδριο 
διενήργησε:

α) έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών του Ινστιτούτου, οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις (3) και τις εκθέσεις 
σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού (4) για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015· καθώς και

β) έλεγχο της νομιμότητας και κανονικότητας των πράξεων στις οποίες βασίζονται αυτοί οι λογαριασμοί.

C 449/112 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2016

(1) ΕΕ L 97 της 9.4.2008, σ. 1.
(2) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου διατίθενται στον ιστότοπό του: www.eit. 

europa.eu
(3) Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό και την κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων, τον πίνακα ταμειακών ροών, 

την κατάσταση μεταβολών του καθαρού ενεργητικού, σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις.
(4) Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν τον λογαριασμό αποτελέσματος της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και το παράρτημα αυτού.

http://www.eit.europa.eu/
http://www.eit.europa.eu/


Ευθύνη της διοίκησης

5. Η διοίκηση φέρει την ευθύνη για την κατάρτιση και την ακριβοδίκαιη παρουσίαση των ετήσιων λογαριασμών του 
Ινστιτούτου, καθώς και για τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται (5):

α) Η ευθύνη της διοίκησης όσον αφορά τους ετήσιους λογαριασμούς του Ινστιτούτου περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την 
εφαρμογή και τη διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου με σκοπό την κατάρτιση και την ακριβοδίκαιη παρουσίαση 
οικονομικών καταστάσεων οι οποίες να μην περιέχουν ουσιώδεις ανακρίβειες οφειλόμενες σε απάτη ή σφάλμα, την επιλογή 
και εφαρμογή των ενδεδειγμένων λογιστικών πολιτικών, βάσει των λογιστικών κανόνων που ενέκρινε ο υπόλογος της 
Επιτροπής (6), και τη διατύπωση λογιστικών εκτιμήσεων εύλογων υπό τις εκάστοτε περιστάσεις. Ο διευθυντής εγκρίνει τους 
ετήσιους λογαριασμούς του Ινστιτούτου, αφού ο υπόλογος τους καταρτίσει βάσει του συνόλου των διαθέσιμων 
πληροφοριακών στοιχείων και συντάξει συνοδευτικό σημείωμα στο οποίο δηλώνει, μεταξύ άλλων, ότι έχει αποκομίσει εύλογη 
βεβαιότητα ότι οι λογαριασμοί απεικονίζουν ακριβοδίκαια, από κάθε ουσιώδη πλευρά, την οικονομική κατάσταση του 
Ινστιτούτου.

β) Η ευθύνη της διοίκησης όσον αφορά τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί, 
καθώς και τη συμμόρφωση με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, συνίσταται στον σχεδιασμό, την εφαρμογή 
και τη διατήρηση αποτελεσματικού και αποδοτικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου που περιλαμβάνει κατάλληλη εποπτεία, 
λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων για την πρόληψη περιπτώσεων παρατυπιών και απάτης και, κατά περίπτωση, νομικές 
διαδικασίες για την ανάκτηση κονδυλίων τα οποία καταβλήθηκαν αχρεωστήτως ή χρησιμοποιήθηκαν εσφαλμένως.

Ευθύνη του ελεγκτή

6. Ευθύνη του Συνεδρίου είναι, βάσει του ελέγχου που αυτό διενεργεί, να παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (7) δήλωση τόσο ως προς την αξιοπιστία των ετήσιων λογαριασμών όσο και ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα 
των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται. Το Συνέδριο διενεργεί τον έλεγχό του σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου και 
τους κώδικες δεοντολογίας της IFAC, καθώς και με τα διεθνή πρότυπα των ανώτατων οργάνων ελέγχου του INTOSAI. Τα εν 
λόγω πρότυπα προβλέπουν ότι το Συνέδριο σχεδιάζει και διενεργεί τον έλεγχο προκειμένου να αποκομίζει εύλογη βεβαιότητα 
τόσο σχετικά με την απουσία ουσιωδών ανακριβειών στους ετήσιους λογαριασμούς του Ινστιτούτου όσο και σχετικά με τη 
νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται.

7. Ο έλεγχος συνεπάγεται την εφαρμογή διαδικασιών για τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων ελέγχου σχετικά με τα 
ποσά και τις γνωστοποιήσεις που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς, καθώς και σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα 
των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται. Η επιλογή των διαδικασιών επαφίεται στην κρίση του ελεγκτή, η οποία βασίζεται σε 
εκτίμηση των κινδύνων ύπαρξης ουσιωδών ανακριβειών στους λογαριασμούς και ουσιώδους μη συμμόρφωσης των σχετικών 
πράξεων με τις απαιτήσεις του νομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξαρτήτως εάν αυτές οφείλονται σε απάτη ή 
σφάλμα. Κατά την εκτίμηση των κινδύνων αυτών, ο ελεγκτής εξετάζει τυχόν εσωτερικές δικλίδες ελέγχου που αφορούν την 
κατάρτιση και την ακριβοδίκαιη παρουσίαση των λογαριασμών, καθώς και τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου τα οποία 
εφαρμόζονται προς εξασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας των σχετικών πράξεων, και σχεδιάζει αρμόζουσες στις 
περιστάσεις ελεγκτικές διαδικασίες. Επίσης, ο έλεγχος περιλαμβάνει αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών, 
του ευλόγου των λογιστικών εκτιμήσεων, καθώς και της συνολικής παρουσίασης των λογαριασμών. Για την κατάρτιση της 
παρούσας έκθεσης και δήλωσης αξιοπιστίας, το Συνέδριο έλαβε υπόψη τις ελεγκτικές εργασίες του ανεξάρτητου εξωτερικού 
ελεγκτή επί των λογαριασμών του Ινστιτούτου, όπως ορίζεται στο άρθρο 208, παράγραφος 4, του δημοσιονομικού κανονισμού 
της ΕΕ (8).

8. Το Συνέδριο φρονεί ότι τα αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου που συγκεντρώθηκαν είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεμελίωση της δήλωσης αξιοπιστίας του.

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών

9. Κατά τη γνώμη του Συνεδρίου, οι ετήσιοι λογαριασμοί του Ινστιτούτου παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη 
πλευρά, της οικονομικής κατάστασής του την 31η Δεκεμβρίου 2015, των αποτελεσμάτων των πράξεών του και των ταμειακών 
ροών του για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού 
του και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής.

1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/113

(5) Άρθρα 39 και 50 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής (ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42).
(6) Οι λογιστικοί κανόνες που εγκρίνει ο υπόλογος της Επιτροπής απορρέουν από τα διεθνή λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα 

(International Public Sector Accounting Standards — IPSAS), που εκδίδει η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών, ή, κατά περίπτωση, από τα 
διεθνή λογιστικά πρότυπα (International Accounting Standards — IAS)/διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 
(International Financial Reporting Standards — IFRS), που εκδίδει το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.

(7) Άρθρο 107 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1271/2013.
(8) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).



Βάση για τη θεμελίωση γνώμης με επιφύλαξη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες 
βασίζονται οι λογαριασμοί

Παράτυπος ενιαίος συντελεστής για τον υπολογισμό των έμμεσων επιλέξιμων δαπανών που σχετίζονται με τις επιχορηγήσεις

10. Η εισφορά της ΕΕ στον προϋπολογισμό του Ινστιτούτου κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 
31η Δεκεμβρίου 2020 παρέχεται στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού κονδυλίου του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», γεγονός 
που συνεπάγεται ότι το Ινστιτούτο οφείλει να εφαρμόζει τους κανόνες του προγράμματος αυτού. Το «Ορίζοντας2020» είναι το 
πρόγραμμα που διαδέχθηκε το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης 
(7ο ΠΠ), το οποίο εγκρίθηκε με την απόφαση αριθ. 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9) και 
υλοποιήθηκε κατά την περίοδο 2007-2013. Το Ινστιτούτο δεν συμμετείχε σε αυτό το πρόγραμμα.

11. Από 1ης Ιανουαρίου 2014, το Ινστιτούτο ευθυγράμμισε τον δημοσιονομικό κανονισμό του με τους κανόνες που διέπουν 
το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020». Από την ημερομηνία αυτή, για τον υπολογισμό των έμμεσων επιλέξιμων δαπανών που 
σχετίζονται με τις επιχορηγήσεις εφαρμόζεται ενιαίος συντελεστής 25 % (10). Μετά την αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων 
του 2014, το Ινστιτούτο είχε ενημερώσει τις ΚΓΚ για το ενδεχόμενο να επέλθει μια τέτοια προσαρμογή, με επίσημη επιστολή τον 
Οκτώβριο του 2013. Αντίθετα προς τη διάταξη αυτή, οι συμφωνίες επιχορήγησης του 2014, οι οποίες υπεγράφησαν με τις ΚΓΚ 
τον Φεβρουάριο του 2014, εξακολουθούν να προβλέπουν ενιαίο συντελεστή 40 % για μη κερδοσκοπικούς δημόσιους 
οργανισμούς, ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ερευνητικούς οργανισμούς και ΜΜΕ.

12. Ο ενιαίος συντελεστής του 40 % προβλεπόταν στο άρθρο 75, παράγραφος 8, των δημοσιονομικών κανόνων του 
Ινστιτούτου (που ίσχυαν πριν από τον δημοσιονομικό κανονισμό του) και καταργήθηκε από 1ης Ιανουαρίου 2014. Παρότι ο 
δημοσιονομικός κανονισμός του Ινστιτούτου προβλέπει μεταβατική περίοδο για δύο άρθρα των εν λόγω δημοσιονομικών 
κανόνων, δεν προβλέπει τέτοια περίοδο για το άρθρο 75, παράγραφος 8, που επιτρέπει τη χρήση ενιαίου συντελεστή 40 %. 
Μεταβατική περίοδος δεν προβλέπεται ούτε στους κανόνες του προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Το άρθρο 57 των κανόνων 
του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» το οποίο αφορά τη μετάβαση από το 7ο ΠΠ στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» 
προβλέπει στην παράγραφο 2 ότι «ο παρών κανονισμός (κανόνες του προγράμματος “Ορίζοντας 2020”) δεν θίγει τη συνέχεια ή 
την τροποποίηση (…) των οικείων δράσεων, μέχρι τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνδρομής από την Επιτροπή ή από φορείς 
χρηματοδότησης βάσει της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ, ή κάθε άλλης νομοθετικής πράξης που ισχύει για την υπόψη 
συνδρομή στις 31 Δεκεμβρίου 2013, η οποία συνεχίζει να ισχύει για τις υπόψη δράσεις μέχρι το κλείσιμό τους». Εντούτοις, το 
Ινστιτούτο δεν ήταν μέρος του 7ου ΠΠ και δεν χορήγησε συνδρομή στο πλαίσιο αυτού. Επομένως, οι δημοσιονομικοί κανόνες 
του Ινστιτούτου δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας που διέπει την εν λόγω συνδρομή (7ο ΠΠ). Ως εκ τούτου, 
οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 57, παράγραφος 2, των κανόνων του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» δεν ισχύουν για τις 
συμφωνίες επιχορήγησης του 2014 ούτε για τις σχετικές πληρωμές.

13. Απουσία έγκυρης νομικής βάσης, ο ενιαίος συντελεστής του 40 % για την απόδοση των έμμεσων επιλέξιμων δαπανών 
είναι παράτυπος. Το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε αχρεωστήτως λόγω της εφαρμογής αυτού του ενιαίου συντελεστή 
ανέρχεται σε 5,5 εκατομμύρια ευρώ και αντιστοιχεί στο 3 % των σχετικών με επιχορηγήσεις πράξεων του 2015 (11).

Έκβαση της εκ των υστέρων επαλήθευσης των σχετικών με επιχορηγήσεις πράξεων του 2014

14. Τα σφάλματα που εντοπίστηκαν σε συνέχεια της εκ των υστέρων επαλήθευσης δείγματος σχετικών με επιχορηγήσεις 
πράξεων του 2015, μετά τη διόρθωση των καθ’ υπέρβαση πληρωμών που περιγράφονται στο σημείο 13, οδηγούν σε εναπομένον 
ποσοστό σφάλματος 2 % για τις σχετικές με επιχορηγήσεις πράξεις του 2014 (1,46 % χωρίς τη διόρθωση αυτή).

Συνδυασμένο ποσοστό σφάλματος

15. Το συνδυασμένο ποσοστό σφάλματος των ζητημάτων που περιγράφονται στα σημεία 10 έως 14 αντιστοιχεί στο 5 % των 
σχετικών με επιχορηγήσεις πράξεων του 2015 ή στο 4,9 % των συνολικών δαπανών του 2015.

Γνώμη με επιφύλαξη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

16. Κατά τη γνώμη του Συνεδρίου, με την εξαίρεση των επιπτώσεων των ζητημάτων που περιγράφονται υπό τον τίτλο «Βάση 
για τη θεμελίωση γνώμης με επιφύλαξη», στα σημεία 10 έως 15, οι πράξεις στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί για το 
οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές.

17. Τα σχόλια που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τις γνώμες του Συνεδρίου.

C 449/114 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2016

(9) ΕΕ L 412 της 30.12.2006, σ. 1.
(10) Άρθρο 90, παράγραφος 1, του δημοσιονομικού κανονισμού του Ινστιτούτου.
(11) Οι σχετικές με επιχορηγήσεις πράξεις του 2015 περιλαμβάνουν τις τελικές πληρωμές και τις εκκαθαρίσεις προχρηματοδοτήσεων που 

πραγματοποιήθηκαν το 2015 σχετικά με επιχορηγήσεις, συνολικού ύψους 183,3 εκατομμυρίων ευρώ.



ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

18. Το 2015 το Ινστιτούτο ενημέρωσε τις ΚΓΚ ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά του κατά την πρώτη πενταετία (2010-2014) 
δεν υπερέβη το ανώτατο όριο του 25 % των αντίστοιχων συνολικών δαπανών τους. Ωστόσο, ο ελλιπής ορισμός των 
συμπληρωματικών δραστηριοτήτων των ΚΓΚ δεν κατέστησε δυνατό να αξιολογηθεί κατά τρόπο αξιόπιστο κατά πόσον οι σχετικές με 
τις συμπληρωματικές δραστηριότητες των ΚΓΚ δαπάνες θα έπρεπε να γίνονται δεκτές ή όχι στο πλαίσιο της μέγιστης εισφοράς του 
Ινστιτούτου. Το Συνέδριο, στην ειδική έκθεσή του αριθ. 4/2016, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο εν λόγω όρος χρηματοδότησης (ο 
οποίος εξακολουθεί να τυγχάνει εφαρμογής κατά τη νέα περίοδο 2014-2020) έχει ελάχιστη ή μηδενική προστιθέμενη αξία και ότι 
η κατάργησή του θα ελάφρυνε σε μεγάλο βαθμό τον επιχειρησιακό φόρτο και τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων των εταίρων των 
ΚΓΚ (12).

ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΚΛΙΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

19. Το πιστοποιητικό επί των οικονομικών καταστάσεων, το οποίο ζητείται από τους εταίρους των ΚΓΚ που υποβάλλουν αίτηση 
απόδοσης ποσών άνω των 325 000 ευρώ, θα συμβάλει στην εκ των προτέρων επαλήθευση των δηλώσεων δαπανών από πλευράς 
του Ινστιτούτου (13). Ωστόσο, η ποιότητα των εν λόγω πιστοποιητικών διαφέρει σημαντικά, περιορίζοντας τη βεβαιότητα που 
μπορεί να αποκομισθεί από αυτά και καθιστώντας αναγκαία τη διενέργεια πρόσθετων ελέγχων από το Ινστιτούτο.

ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

20. Ο ιδρυτικός κανονισμός του Ινστιτούτου ορίζει ότι «το EIT κινητοποιεί κεφάλαια από δημόσιες και ιδιωτικές πηγές και 
χρησιμοποιεί τους ιδίους πόρους σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό. Προσπαθεί ιδίως να χρηματοδοτήσει ένα σημαντικό και 
ολοένα μεγαλύτερο ποσοστό του προϋπολογισμού του από ιδιωτικές πηγές και από έσοδα που παράγονται από τις δικές του 
δραστηριότητες.» (14). Παρά τη ρητή αναφορά της εν λόγω διάταξης στον προϋπολογισμό του Ινστιτούτου, η συνεισφορά από το 
χρηματοδοτικό κονδύλιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» ανερχόταν στο 99 % του προϋπολογισμού του για το 2015.

21. Μολονότι το Ινστιτούτο έχει τη δυνατότητα να εγγράφει τις μη χρησιμοποιηθείσες πιστώσεις (πιστώσεις μη αναληφθείσες 
κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους ή αποδεσμευθείσες πριν από το τέλος του έτους) στους προϋπολογισμούς των επόμενων 
τριών οικονομικών ετών (15), δεν προσάρμοσε εγκαίρως τις διαδικασίες του για να επανεγγράψει πιστώσεις ύψους 
26,6 εκατομμυρίων ευρώ, διαθέσιμων από τις συμφωνίες επιχορήγησης του 2014, στους προϋπολογισμούς των ετών 
2015 — 2017. Οι πιστώσεις αυτές προκύπτουν από τη χαμηλότερη της αναμενόμενης απορρόφηση των κονδυλίων από τις ΚΓΚ.

22. Το επίπεδο των μεταφορών ανειλημμένων πιστώσεων στο επόμενο οικονομικό έτος ήταν υψηλό για τον τίτλο IΙ και 
αντιστοιχούσε σε 0,4 εκατομμύρια ευρώ ή στο 44 % (έναντι 0,5 εκατομμυρίων ευρώ ή 36 % το 2014). Οι εν λόγω μεταφορές 
σχετίζονται κυρίως με συμβάσεις για υπηρεσίες ΤΠ οι οποίες καλύπτουν περιόδους υπερβαίνουσες το οικονομικό έτος και για 
συνεδριάσεις για τις οποίες δεν είχαν ληφθεί ακόμη τα τιμολόγια.

ΛΟΙΠΑ ΣΧΟΛΙΑ

23. Ο στόχος που είχε θέσει αρχικά η Επιτροπή για το Ινστιτούτο ήταν να επιτύχει οικονομική αυτονομία έως το 2010. Ωστόσο, 
τον Ιούνιο του 2011 απέκτησε μερική μόνον οικονομική αυτονομία, υπό την προϋπόθεση της εκ των προτέρων έγκρισης των 
σχετικών με τις επιχορηγήσεις πράξεων και των δημόσιων συμβάσεων αξίας άνω των 60 000 ευρώ από την (εποπτεύουσα) Γενική 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού.

24. Οι συμφωνίες επιχορήγησης του 2014 με τις τρεις ΚΓΚ υπεγράφησαν μετά την έναρξη των χρηματοδοτούμενων με 
επιχορηγήσεις δράσεων την 1η Ιανουαρίου 2014. Ενώ οι αρχικές συμφωνίες υπεγράφησαν τον Φεβρουάριο του 2014, οι 
τροποποιήσεις που αφορούσαν πρόσθετα κεφάλαια ύψους 38 εκατομμυρίων ευρώ υπεγράφησαν μόλις στο τέλος Μαρτίου 2014.

25. Το Ινστιτούτο χρηματοδοτεί το μεταπτυχιακό πρόγραμμα (Master) του EIT Digital, στο οποίο συμμετέχουν 16 ευρωπαϊκά 
πανεπιστήμια. Το μοντέλο που εφαρμόζεται για την απόδοση των δαπανών των πανεπιστημίων συνδυάζει κατ’ αποκοπήν ποσό 
μέγιστου ύψους 8 000 ευρώ ανά φοιτητή (βάσει των διατάξεων του προγράμματος Erasmus Mundus) με απόδοση των 
πραγματικών δαπανών, συμπεριλαμβανομένων έμμεσων δαπανών βάσει ενιαίου συντελεστή. Βάσει της μεθόδου αυτής, τα 
πανεπιστήμια εισέπραξαν κατά μέσο όρο συνολικά 15 000 ευρώ ανά φοιτητή το 2015 (περιλαμβανομένου του κατ’ αποκοπή 
ποσού). Ωστόσο, το μοντέλο δεν έχει οριστεί ποτέ επισήμως και δεν καθιστά δυνατή τη διάκριση μεταξύ των δραστηριοτήτων που 
καλύπτονται από το κατ’ αποκοπήν ποσό και εκείνων που καλύπτονται από την απόδοση των πραγματικών δαπανών. Το Ινστιτούτο 
πρέπει να μεταβεί σε ένα σαφές και επισήμως προσδιορισμένο μοντέλο, βασισμένο σε μια ενιαία μέθοδο δήλωσης των δαπανών, 
όπως ένα αιτιολογημένο ενιαίο κατ’ αποκοπήν ποσό.
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(12) Ειδική έκθεση αριθ. 4/2016 με τίτλο «Για να επιτύχει τον αναμενόμενο αντίκτυπο, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας 
πρέπει να τροποποιήσει τους μηχανισμούς εξασφάλισης του αντίκτυπου αυτού καθώς και ορισμένα στοιχεία του σχεδιασμού του».

(13) Άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 81).
(14) Άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο δ), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 294/2008.
(15) Άρθρο 14, παράγραφος 1, του δημοσιονομικού κανονισμού του Ινστιτούτου.

http://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did=35819
http://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did=35819


26. Βάσει της απόφασης του εποπτικού συμβουλίου της ΚΓΚ, μία νομική οντότητα ΚΓΚ κατέβαλε πριμ συνολικού ύψους 
646 000 ευρώ σε 55 υπαλλήλους της (τα επιμέρους πριμ έφταναν έως και τα 100 000 ευρώ), τα οποία το Ινστιτούτο απέδωσε στο 
100 %. Η καταβολή αυτών των πριμ με τη χρήση αποκλειστικά και μόνο δημόσιων κονδυλίων είναι μια ασυνήθιστη πρακτική και τα 
πριμ αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισμό του ανώτατου ορίου χρηματοδότησης των ατομικών αμοιβών από το 
Ινστιτούτο, το οποίο θα ισχύει αρχής γενομένης από τη συμφωνία επιχορήγησης του 2016. Η εν λόγω αρχή της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης παραβιάστηκε επίσης όταν άλλος εταίρος ΚΓΚ παρείχε υπηρεσίες δημόσιων σχέσεων έναντι ημερήσιων 
αμοιβών που κυμαίνονταν μεταξύ 800 και 3 250 ευρώ ανά άτομο, ποσά που επίσης αποδόθηκαν στο σύνολό τους από το 
Ινστιτούτο.

27. Το Ινστιτούτο χρησιμοποίησε μια σύμβαση-πλαίσιο της Επιτροπής για τη διοργάνωση συνεδρίων με θέμα την καινοτομία 
το 2015 και το 2016. Δυνάμει της εν λόγω σύμβασης-πλαισίου, ανατέθηκαν υπηρεσίες με υπεργολαβία για τις οποίες οι τιμές δεν 
ορίζονταν στη σύμβαση-πλαίσιο της Επιτροπής. Οι τιμές που συμφωνήθηκαν για τις υπηρεσίες αυτές κυμαίνονται από 800 ευρώ 
την ημέρα για έναν νεότερο σύμβουλο έως 2 250 ευρώ την ημέρα για έναν ανώτερο σύμβουλο (ποσό σχεδόν τετραπλάσιο της τιμής 
που συμφωνήθηκε στη σύμβαση-πλαίσιο για τις υπηρεσίες ανώτερου διοικητικού στελέχους). Το κόστος των υπηρεσιών που 
παρέχονται σε αυτές τις τιμές υπερβαίνει τα 100 000 ευρώ ανά συνέδριο.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

28. Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των διορθωτικών μέτρων που ελήφθησαν σε συνέχεια των σχολίων που 
διατύπωσε το Συνέδριο τα προηγούμενα έτη.

Η παρούσα έκθεση εγκρίθηκε από το Τμήμα IV, του οποίου προεδρεύει ο κ. Baudilio TOMÉ MUGURUZA, 
Μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο Λουξεμβούργο, κατά τη συνεδρίασή του της 13ης Σεπτεμβρίου 
2016.

Για το Ελεγκτικό Συνέδριο

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Πρόεδρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παρακολούθηση των σχολίων προηγούμενων ετών

Έτος Σχόλιο του Συνεδρίου

Κατάσταση εφαρμογής των 
διορθωτικών μέτρων

(Ολοκληρώθηκε/Εν εξελίξει/ 
Εκκρεμεί/ά.α.)

2012

Πέραν του ζητήματος που περιγράφεται στα σημεία 9 έως 13, οι προϋπολογισμοί 
στο πλαίσιο των συμφωνιών επιχορήγησης που υπεγράφησαν το 2010 και το 2011, 
βάσει των οποίων πραγματοποιήθηκαν οι πληρωμές το 2012, δεν ήταν αρκούντως 
ειδικοί. Τα εγκεκριμένα κεφάλαια δεν συνδέονταν με τις δραστηριότητες που έπρεπε 
να υλοποιηθούν. [Στις συμφωνίες επιχορήγησης…] δεν περιλαμβάνονταν κανόνες 
για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών από τις ΚΓΚ και τους εταίρους τους.

Ολοκληρώθηκε

Στις συμφωνίες επιχορήγησης δεν καθορίζονταν επιμέρους κατώτατα όρια για 
συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών (π.χ. δαπάνες προσωπικού, υπεργολαβίες, 
παροχή νομικών υπηρεσιών κ.λπ.).

Εκκρεμεί (1)

2012

Επίσης, το Ινστιτούτο προέβη στην τεχνική επαλήθευση όλων των χρηματοδοτηθέ-
ντων έργων ως μέρος των εκ των προτέρων επαληθεύσεων που διενήργησε. 
Εντούτοις, δεν υπήρχαν προσδιορίσιμοι ποσοτικώς στόχοι, γεγονός το οποίο 
απέτρεψε την αποτελεσματική αξιολόγηση των δραστηριοτήτων και των αποτελε-
σμάτων των έργων. Τα επιχειρηματικά σχέδια δεν προσδιόριζαν επακριβώς τις 
δραστηριότητες που επρόκειτο να υλοποιηθούν ούτε καθόριζαν σημεία αναφοράς, 
παραδοτέα ανά δραστηριότητα ή κριτήρια ποιότητας.

Ολοκληρώθηκε

2012

Περί τα 10 εκατομμύρια ευρώ (45 %) από τις ανειλημμένες πιστώσεις που είχαν 
μεταφερθεί από το 2011, ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, ακυρώθηκαν 
το 2012. Το υψηλό ποσοστό ακυρώσεων οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι 
δαπάνες που δηλώθηκαν από τους δικαιούχους ήταν χαμηλότερες από τις 
προβλεπόμενες στο πλαίσιο των συμφωνιών επιχορήγησης του 2011 (9,2 εκατομμύ-
ρια ευρώ ή 92 % των ακυρωθεισών μεταφορών).

ά.α.

2013

Στις συμβάσεις-πλαίσιο εταιρικής σχέσης με τις τρεις ΚΓΚ ορίζεται ότι η οικονομική 
εισφορά του Ινστιτούτου μπορεί να καλύπτει έως το 25 % των συνολικών δαπανών 
των ΚΓΚ κατά τα πρώτα τέσσερα έτη, ήτοι από την 1η Ιανουαρίου 2010 έως 
τον Δεκέμβριο του 2013. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέφεραν οι ΚΓΚ, αυτό το 
ανώτατο όριο τηρήθηκε και από τις τρεις ΚΓΚ. Εντούτοις, επειδή τα στοιχεία αυτά 
δεν θα ελεγχθούν πριν από το 2015, δεν υπάρχουν κατάλληλα στοιχεία ελέγχου τα 
οποία να αποδεικνύουν ότι η χρηματοδότηση του Ινστιτούτου δεν υπερέβη το 
ανώτατο αυτό όριο του 25 %.

Ολοκληρώθηκε

2014

Το Ινστιτούτο έχει βελτιώσει σταδιακά τη δημοσιονομική επαλήθευση των δηλώσεων 
δαπανών των ΚΓΚ. Ωστόσο, παρατηρείται καθυστέρηση όσον αφορά την 
επιχειρησιακή επαλήθευση των παραδοτέων. Τα ετήσια επιχειρηματικά σχέδια των 
ΚΓΚ εξακολουθούν να περιέχουν ακατάλληλο ορισμό των παραδοτέων, ενώ η σχέση 
μεταξύ προβλεπόμενων παραδοτέων και επιλέξιμων δαπανών ανά εταίρο και 
κατηγορία δεν είναι σαφής. Επίσης, το Συνέδριο εντόπισε περιπτώσεις κατά τις 
οποίες είχε καταβληθεί το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, μολονότι ορισμένοι από 
τους στόχους που είχαν τεθεί στο επιχειρηματικό σχέδιο δεν είχαν επιτευχθεί.

Ολοκληρώθηκε

2014

Το Ινστιτούτο υπερεκτίμησε τις δημοσιονομικές ανάγκες του για το 2014 κατά 
13,1 εκατομμύρια ευρώ ή κατά 5,6 % (έναντι 3,4 εκατομμυρίων ευρώ ή 2,5 % 
το 2013) και από τα διατεθέντα 233,1 εκατομμύρια ευρώ δεσμεύθηκαν μόνο τα 
220 εκατομμύρια. Το χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης οφείλεται κυρίως στις μη 
χρησιμοποιηθείσες πιστώσεις για επιχορηγήσεις (11,4 εκατομμύρια ευρώ) που 
προορίζονταν για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων ΚΓΚ. Για τα επιχειρηματικά 
σχέδια των ΚΓΚ, βάσει των οποίων υπογράφονταν οι συμφωνίες επιχορήγησης, δεν 
απαιτήθηκε η χρησιμοποίηση των συνολικών πιστώσεων που διατέθηκαν στο 
Ινστιτούτο για το 2014. Οι μη χρησιμοποιηθείσες πιστώσεις θα επανεγγραφούν 
στους προϋπολογισμούς του Ινστιτούτου για τα οικονομικά έτη 2015-2017, όπως 
ορίζει ο δημοσιονομικός κανονισμός του.

Εν εξελίξει (2)
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Έτος Σχόλιο του Συνεδρίου

Κατάσταση εφαρμογής των 
διορθωτικών μέτρων

(Ολοκληρώθηκε/Εν εξελίξει/ 
Εκκρεμεί/ά.α.)

2014
Μολονότι οι ΚΓΚ αναπτύσσουν στρατηγικές περί της οικονομικής βιωσιμότητάς 
τους, μέχρι σήμερα, πέμπτο έτος της ύπαρξής τους, εξακολουθούν να εξαρτώνται 
πλήρως από τη χρηματοδότηση που τους παρέχει το Ινστιτούτο και οι εταίροι τους.

Εν εξελίξει (3)

2014

Από τη δημιουργία του το 2009, το Ινστιτούτο πάσχει από μεγάλη εναλλαγή 
υπαλλήλων και αστάθεια σε επίπεδο διοίκησης. Τον Ιούνιο του 2014 το διοικητικό 
συμβούλιο αποφάσισε την απόσπαση του διευθυντή του Ινστιτούτου σε ερευνητική 
αποστολή μακράς διαρκείας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της 
Φλωρεντίας για τους τελευταίους ένδεκα μήνες της θητείας του. Ο προσωρινός 
διευθυντής ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Αύγουστο του 2014 (αμέσως μετά την 
πρόσληψή του και τον διορισμό του ως διοικητικού διευθυντή) και είναι ο τέταρτος 
κατά σειρά που αναλαμβάνει να ασκήσει καθήκοντα διευθυντή την τελευταία εξαετία. 
Η προκήρυξη για την πρόσληψη νέου διευθυντή δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2015.

Εν εξελίξει (4)

2014

Δύο από τις τρεις θέσεις προϊσταμένου μονάδας παραμένουν κενές από το 2013. Η 
μία εξ αυτών καλύπτεται από το 2013 από προσωρινό προϊστάμενο μονάδας, 
γεγονός το οποίο αντιβαίνει στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, ο οποίος 
προβλέπει μέγιστο διάστημα ενός έτους. Η δεύτερη καλύπτεται επί του παρόντος από 
τον διοικητικό διευθυντή, ο οποίος, καθώς επίσης ασκεί προσωρινώς καθήκοντα 
διευθυντή, συγκεντρώνει στο πρόσωπό του τρεις ιδιότητες συγχρόνως.

Εν εξελίξει (5)

2014
Μολονότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί σε σχέση με το 2013, το 20 % των θέσεων που 
περιλαμβάνονταν στον πίνακα προσωπικού του Ινστιτούτου παρέμεναν κενές στο 
τέλος του 2014 (σε σύγκριση με το ένα τρίτο στο τέλος του 2013).

Εν εξελίξει (6)

2014

Επισήμανση ειδικού θέματος

Το Συνέδριο, χωρίς να θέτει υπό αμφισβήτηση τη γνώμη χωρίς επιφύλαξη που 
διατυπώνει στο σημείο 9, εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η οικονομική εισφορά 
του Ινστιτούτου μπορεί να καλύπτει έως το 25 % των συνολικών δαπανών των ΚΓΚ 
κατά τα πρώτα πέντε έτη, ήτοι από την 1η Ιανουαρίου 2010 έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2014. Σύμφωνα με τα αριθμητικά στοιχεία που ανέφεραν οι ΚΓΚ, το 
προαναφερόμενο ανώτατο όριο τηρήθηκε. Έως την 31η Μαρτίου 2015 το 
Ινστιτούτο είχε συγκεντρώσει πιστοποιητικά ελέγχου σχετικά με τις δαπάνες για 
συμπληρωματικές δραστηριότητες των ΚΓΚ που ανέκυψαν κατά την περίοδο 2010- 
2014. Πέραν της συγκέντρωσης των πιστοποιητικών ελέγχου, το 2015 το Ινστιτούτο 
προέβη σε εξέταση του χαρτοφυλακίου των συμπληρωματικών δραστηριοτήτων των 
ΚΓΚ προκειμένου να διασφαλίσει ότι εγκρίνονται μόνον εκείνες οι δραστηριότητες 
που πληρούν όλες τις νομικές και επιχειρησιακές απαιτήσεις που προβλέπονται για 
τις ΚΓΚ, συμπεριλαμβανομένης της προϋπόθεσης να σχετίζονται με δραστηριότητες 
προστιθέμενης αξίας ων ΚΓΚ χρηματοδοτούμενες από το Ινστιτούτο.

Ολοκληρώθηκε

(1) Το Ινστιτούτο έχει ορίσει ανώτατα όρια για τη μέγιστη συνεισφορά του στα συνολικά έξοδα διαχείρισης και γενικά έξοδα των ΚΓΚ, καθώς και 
για τις δαπάνες των επιμέρους στελεχών διαχείρισης των ΚΓΚ, αρχής γενομένης από το 2016. Εντούτοις, δεν έχει προβλέψει κανένα 
συμπληρωματικό διορθωτικό μέτρο προκειμένου να αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό, όπως επισημαίνεται στην απάντησή του που συνοδεύει τη 
σχετική με το Ινστιτούτο ετήσια έκθεση του Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2012.

(2) Οι δημοσιονομικές ανάγκες για το 2015 είχαν υπερεκτιμηθεί κατά 25 εκατομμύρια ευρώ, ήτοι κατά 9,4 %. Ανελήφθησαν μόλις 
241,6 εκατομμύρια ευρώ από τις διαθέσιμες πιστώσεις. Η αιτία για το χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης παρέμεινε η ίδια. Οι μη χρησιμοποιηθείσες 
πιστώσεις θα επανεγγραφούν στους προϋπολογισμούς για τα οικονομικά έτη 2016-2018.

(3) Τα έσοδα που δηλώθηκαν από εταίρους των ΚΓΚ στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης του 2014 ανέρχονταν σε 0,3 εκατομμύρια ευρώ.
(4) Το ποσοστό εναλλαγής του προσωπικού το 2015 ήταν 17 % (των καλυμμένων στις αρχές του 2015 θέσεων). Η διαδικασία διορισμού νέου 

διευθυντή βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.
(5) Καλύφθηκε μία κενή θέση προϊσταμένου μονάδας. Η άλλη τέτοια θέση παραμένει κενή και καλύπτεται από το 2013 από προσωρινό 

προϊστάμενο μονάδας.
(6) Το 16 % των θέσεων που περιλαμβάνονταν στον πίνακα προσωπικού του Ινστιτούτου παρέμεναν κενές στο τέλος του 2015.
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Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

10-13. Το EIT διαφωνεί με το συμπέρασμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς δεν πραγματοποιήθηκε καμία «καθ» υπέρβαση 
πληρωμή» ή παράτυπη πληρωμή για την απόδοση των έμμεσων δαπανών των κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας (ΚΓΚ) στο πλαίσιο 
των συμφωνιών επιχορήγησης του 2014.

Το EIT συμμετέχει στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και πρέπει να εφαρμόζει τους κανόνες συμμετοχής και διάδοσης του 
προγράμματος «Ορίζων 2020», αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2014. Το άρθρο 57 παράγραφος 2 των κανόνων 
συμμετοχής και διάδοσης του προγράμματος «Ορίζων 2020» προβλέπει ρητά το ακόλουθο μεταβατικό μέτρο: «ο παρών 
κανονισμός δεν θίγει τη συνέχεια ή την τροποποίηση, περιλαμβανόμενης της συνολικής ή μερικής περάτωσης των οικείων δράσεων, 
μέχρι το κλείσιμό τους, ή μέχρι τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνδρομής από την Επιτροπή ή από φορείς χρηματοδότησης βάσει 
της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ, ή κάθε άλλης νομοθετικής πράξης που ισχύει για την υπόψη συνδρομή στις 31 Δεκεμβρίου 
2013, η οποία συνεχίζει να ισχύει για τις υπόψη δράσεις μέχρι το κλείσιμό τους». Το EIT θεωρείται «χρηματοδοτικός φορέας» και ο 
κανονισμός EIT θεωρείται «κάθε άλλη νομοθετική πράξη» κατ’ εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης. Με τη νομοθεσία που ισχύει 
για τη χρηματοδοτική συνδρομή του EIT την 31η Δεκεμβρίου 2013, τους δημοσιονομικούς κανόνες του EIT, επετράπη ρητά η 
χρήση ενιαίου συντελεστή 40 % για την υποβολή στοιχείων σχετικά με τις έμμεσες δαπάνες από τα ιδρύματα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, ερευνητικούς οργανισμούς, μη κερδοσκοπικούς δημόσιους φορείς και ΜΜΕ. Ως εκ τούτου, η χρήση του ενιαίου 
συντελεστή 40 % από τους εν λόγω φορείς ήταν νόμιμη και κανονική στο πλαίσιο των συμφωνιών επιχορήγησης του 2014. Κατά 
συνέπεια, το EIT δεν αποδέχεται το συμπέρασμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς δεν πραγματοποιήθηκε καμία καθ’ υπέρβαση 
πληρωμή. Ενώ το EIT πράγματι ενημέρωσε τις ΚΓΚ τον Οκτώβριο του 2013 για ενδεχόμενες αλλαγές στους κανόνες υποβολής 
στοιχείων για τις έμμεσες δαπάνες στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», η εν λόγω ενημέρωση έγινε πριν οι κανόνες 
συμμετοχής και διάδοσης του προγράμματος «Ορίζων 2020», συμπεριλαμβανομένων των προαναφερθέντων μεταβατικών μέτρων 
στο άρθρο 57, εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 11 Δεκεμβρίου 2013. Με βάση τα μεταβατικά 
μέτρα που εγκρίθηκαν, το EIT δεν πρέπει να απαγορεύσει τη χρήση ενιαίου συντελεστή 40 % για την υποβολή στοιχείων σχετικά με 
τις έμμεσες δαπάνες από ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ερευνητικούς οργανισμούς, μη κερδοσκοπικούς δημόσιους φορείς 
και ΜΜΕ.

Για την παροχή του σχετικού πλαισίου, είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε τη διαδικασία με την οποία συνήφθησαν οι συμφωνίες 
επιχορήγησης του 2014. Οι συμφωνίες επιχορήγησης EIT-ΚΓΚ του 2014 βασίστηκαν στα επιχειρηματικά σχέδια των ΚΓΚ του 
2014 που καταρτίστηκαν από τις Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας κατά τη διάρκεια του 2013. Η ετήσια πρόσκληση υποβολής 
επιχειρηματικών σχεδίων του 2014 δρομολογήθηκε από το EIT με την αποστολή της καθοδήγησης σχετικά με τα επιχειρηματικά 
σχέδια στις ΚΓΚ, τον Απρίλιο του 2013. Σύμφωνα με την καθοδήγηση που παρασχέθηκε από το EIT, οι ΚΓΚ ανέπτυξαν σε 
διαβούλευση με τους εταίρους τους και υπέβαλαν τα επιχειρηματικά τους σχέδια του 2014 στο EIT έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2013. 
Μετά την αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων του 2014 από το EIT, που υποστηρίχθηκε από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, 
το διοικητικό συμβούλιο του EIT αποφάσισε σχετικά με την κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων του 2014 στις ΚΓΚ, στις 
5 Δεκεμβρίου 2013. Με βάση την εν λόγω απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, οι ΚΓΚ τροποποίησαν τα επιχειρηματικά τους 
σχέδια τον Ιανουάριο του 2014 προκειμένου να ευθυγραμμιστούν με τη χρηματοδότηση που διατέθηκε. Οι επιχορηγήσεις δόθηκαν 
από τον διευθυντή του EIT και οι συμφωνίες επιχορήγησης υπογράφηκαν τον Φεβρουάριο του 2014. Σύμφωνα με την αρχή της 
ασφάλειας δικαίου, οι κανόνες χρηματοδότησης δεν θα αλλάξουν μετά την πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

Ως εκ τούτου, και σύμφωνα με τις μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται από τους κανόνες συμμετοχής και διάδοσης του 
προγράμματος «Ορίζων 2020», η έναρξη ισχύος του νέου κανονισμού για τους κανόνες συμμετοχής και διάδοσης του 
προγράμματος «Ορίζων 2020» δεν θα έπρεπε να επηρεάσει τη συνέχιση των σχετικών δράσεων (δηλαδή τα επιχειρηματικά σχέδια 
για το 2014 των ΚΓΚ, τα οποία καταρτίστηκαν και αξιολογήθηκαν από το EIT το 2013) έως τη χορήγηση χρηματοδοτικής 
συνδρομής από το EIT. Η χορήγηση θα έπρεπε να έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία την 31η Δεκεμβρίου 
2013.

Το EIT πράγματι δεν αποτέλεσε τμήμα του έβδομου προγράμματος-πλαισίου δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης 
και επίδειξης (7ο ΠΠ). Ωστόσο, το EIT αποτελεί μέρος του προγράμματος «Ορίζων 2020» και η πλειονότητα των εταίρων που 
συμμετέχουν στις ΚΓΚ είναι δικαιούχοι στο πλαίσιο τόσο του 7ου ΠΠ όσο και άλλων προγραμμάτων «Ορίζων 2020». Ως εκ 
τούτου, είναι λογικό να εφαρμοστεί ο ίδιος ενιαίος συντελεστής 40 % για τη μετάβαση από τη χρηματοδοτική ενίσχυση του EIT 
προ του προγράμματος «Ορίζων 2020» σε αυτή του προγράμματος «Ορίζων 2020» καθώς και από το 7ο ΠΠ στο πρόγραμμα 
«Ορίζων 2020».

Εκτός αυτού, είναι σημαντικό να υπενθυμιστεί ότι οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ δρομολογήθηκαν 
από τη ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας έως τα τέλη του Δεκεμβρίου του 2013 και οι συμφωνίες επιχορήγησης που προέκυψαν από τις 
εν λόγω προσκλήσεις υπογράφηκαν έως τα τέλη Οκτωβρίου 2014. Πολλές από τις εν λόγω συμφωνίες επιχορήγησης 
εξακολουθούν να ισχύουν το 2016 και ακολουθούν τους κανόνες του νομικού πλαισίου του 7ου ΠΠ βάσει των ίδιων μεταβατικών 
διατάξεων των κανόνων συμμετοχής και διάδοσης του προγράμματος «Ορίζων 2020». Το EIT δεν παρείχε προτιμησιακή 
μεταχείριση στους δικαιούχους (εταίρους των ΚΓΚ) που επηρεάζονται από τον ενιαίο συντελεστή 40 % στις συμφωνίες 
επιχορήγησης του 2014.

14. Όπως αναφέρεται στην ενοποιημένη ετήσια έκθεση πεπραγμένων του EIT για το 2015, το εναπομένον ποσοστό σφάλματος 
των πράξεων επιχορήγησης του 2015, στο πλαίσιο των συμφωνιών επιχορήγησης για το 2014, μετά τους εκ των προτέρων και εκ 
των υστέρων ελέγχους, ανέρχεται σε 1,46 %.
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15. Για τους λόγους που περιγράφονται στις απαντήσεις στις παραγράφους 10 έως 14, το ποσοστό σφάλματος των πράξεων 
επιχορήγησης για το 2015, όπως έχει υπολογιστεί από το EIT, ανέρχεται σε 1,46 %.

18. Το EIT είχε λάβει πιστοποιητικά ελέγχων από ανεξάρτητους ελεγκτές σχετικά με το κόστος των συμπληρωματικών 
δραστηριοτήτων των ΚΓΚ έως τις 31 Μαρτίου 2015, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά του EIT δεν 
υπερέβαινε το ανώτατο όριο του 25 % κατά την περίοδο 2010-2014. Με βάση τα ελεγμένα στοιχεία, τα ποσοστά χρηματοδότησης 
για την περίοδο 2010-2014 έχουν ως εξής: ΚΓΚ για το κλίμα (Climate KIC) — 16 %, ΚΓΚ για την αειφόρο ενέργεια (KIC 
InnoEnergy) — 19 % και ΙΚΤ για τις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (EIT Digital) — 21 %.

Καθώς τα ποσοστά βρίσκονται πολύ κάτω από το ανώτατο όριο του 25 % που ορίζεται στις συμφωνίες-πλαίσιο εταιρικής σχέσης 
μεταξύ του EIT και των ΚΓΚ, το EIT έλαβε διαβεβαίωση σχετικά με τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομική βάση.

Ωστόσο, η Επιτροπή και το EIT αποδέχτηκαν τη σύσταση της ειδικής έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου 4/2016 σύμφωνα με την 
οποία προτάθηκε τροποποίηση της νομικής βάσης του EIT για τη διαγραφή του χρηματοδοτικού όρου του 25 % προκειμένου να 
ελαφρυνθεί ο επιχειρησιακός φόρτος και οι υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων από τους εταίρους των ΚΓΚ. Μέχρις ότου εγκριθεί μια 
τέτοια τροπολογία, το EIT θα εφαρμόσει την ισχύουσα επί του παρόντος νομική βάση.

19. Το EIT εφαρμόζει τη μεθοδολογία πιστοποιητικών ελέγχου που διαμορφώθηκε από τη ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας για το 
πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζων 2020», ξεκινώντας από τις συμφωνίες επιχορήγησης του 2014. Η αναθεωρημένη μεθοδολογία 
περιλαμβάνει πιο λεπτομερείς οδηγίες και συμφωνημένες διαδικασίες, καθώς και 63 τυποποιημένα πραγματικά πορίσματα τα οποία 
καλύπτουν όλες τις κατηγορίες κόστους.

Επιπλέον, το EIT έχει αναπτύξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική εξασφάλισης των επιχορηγήσεων η οποία βασίζεται σε εκ των 
προτέρων και εκ των υστέρων επαλήθευση, συμπεριλαμβανομένων και των πιστοποιητικών επί των οικονομικών καταστάσεων για τη 
διασφάλιση της νομιμότητας και της κανονικότητας των πράξεων.

20. Το EIT ερμηνεύει διαφορετικά την ισχύουσα νομική βάση. Η αιτιολογική σκέψη (16) του ιδρυτικού κανονισμού του EIT 
παρέχει μια εξήγηση του άρθρου 5 παράγραφος δ του εν λόγω κανονισμού ως εξής: «Συνεπώς, αναμένεται ότι η βιομηχανία, ο 
χρηματοδοτικός τομέας και ο τομέας των υπηρεσιών θα πρέπει να συμβάλουν σημαντικά στον προϋπολογισμό του EIT και ιδίως 
στον προϋπολογισμό των ΚΓΚ. Οι ΚΓΚ θα πρέπει να αποσκοπούν στη μεγιστοποίηση του ποσοστού των συνεισφορών του ιδιωτικού 
τομέα».

Σε αυτό το πλαίσιο, το EIT είναι της γνώμης ότι θα πρέπει το ίδιο να κινητοποιήσει κυρίως κεφάλαια από δημόσιες και ιδιωτικές 
πηγές μέσω των κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας. Ως εκ τούτου, το EIT θεωρεί ότι το παρατιθέμενο άρθρο συμπεριλαμβάνει τον 
προϋπολογισμό των ΚΓΚ όταν αναφέρεται σε αυτό ο προϋπολογισμός του EIT. Στο πλαίσιο αυτό, το EIT κινητοποίησε με επιτυχία 
τη χρηματοδότηση από άλλες δημόσιες και ιδιωτικές πηγές μέσω των κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας. Το μερίδιο της 
χρηματοδότησης από πηγές εκτός του EIT στον προϋπολογισμό των τριών πρώτων ΚΓΚ αφορά ως επί το πλείστον τις 
συμπληρωματικές δραστηριότητες που δηλώθηκαν από τις ΚΓΚ και ανήλθε σε 84 % (ΚΓΚ για το κλίμα), 81 % (ΚΓΚ για την αειφόρο 
ενέργεια) και 79 % (τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών), αντίστοιχα, κατά την περίοδο 2010-2014.

21. Το ποσό των 26,6 εκατ. ευρώ που δεν δαπανήθηκαν από τις ΚΓΚ από τις συμφωνίες χρηματοδότησης του 2014 έγινε 
γνωστό στο EIT όταν οι ΚΓΚ ζήτησαν το ποσό των 187,2 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο του 2015. Την περίοδο εκείνη, δεν ήταν πλέον 
δυνατό να ακυρωθούν οι μη χρησιμοποιηθείσες πιστώσεις που εγγράφηκαν για το έτος 2014, οι οποίες τότε μόνο θα μπορούσαν 
να εγγραφούν εκ νέου κατά τη διάρκεια των επόμενων τριών ετών.

Ως άμεση συνέπεια των διδαγμάτων που αντλήθηκαν στο πλαίσιο των συμφωνιών επιχορήγησης για το 2014, το EIT προέβη σε 
αναθεώρηση του προϋπολογισμού και ζητήθηκε από τις ΚΓΚ να αναθεωρήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια και τους 
προϋπολογισμούς τους για το 2015, τον Οκτώβριο του 2015, και υπέβαλαν τροποποιημένα επιχειρηματικά σχέδια και 
προϋπολογισμούς τον Νοέμβριο του 2015. Ως αποτέλεσμα της μείωσης των προϋπολογισμών των ΚΓΚ, το EIT θα μπορούσε να 
αποδεσμεύσει αδιάθετα ποσά, τα οποία ακυρώθηκαν και υπολογίστηκαν εκ νέου στην εκτίμηση των εσόδων και των δαπανών για το 
2016. Αυτό δείχνει ότι, σε στενή συνεργασία με τις ΚΓΚ, η διαχείριση του προϋπολογισμού του EIT βελτιώθηκε σημαντικά.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Ειδική Έκθεση 4/2016 είναι συναφείς. Οι συμφωνίες 
επιχορήγησης EIT-ΚΓΚ που υπογράφηκαν πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων και καλύπτουν μεγαλύτερη χρονική περίοδο 
από το ημερολογιακό έτος πρέπει να βελτιώσουν την απορρόφηση των διαθέσιμων κονδυλίων από τις ΚΓΚ.

22. Το συνολικό ποσό που αναφέρθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο συνίσταται σε προγραμματισμένες μεταφορές που ήταν 
απαραίτητες λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων, όπως οι υπηρεσίες που υπερβαίνουν το τέλος τους έτους και συνεδριάσεις που 
πραγματοποιήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2015 για τις οποίες ελήφθησαν τιμολόγια μόλις τον Ιανουάριο του 2016. Αυτές οι 
προγραμματισμένες μεταφορές δεν υποδεικνύουν αδυναμίες όσον αφορά τη διαχείριση των προϋπολογισμών του EIT αλλά 
αποτελούν ένα τυποποιημένο εργαλείο διαχείρισης του προϋπολογισμού.

23. Το EIT ζήτησε από την Επιτροπή να δρομολογήσει εκ νέου τη διαδικασία που οδηγεί σε πλήρη οικονομική αυτονομία. Η 
Επιτροπή καθόρισε τον οδικό χάρτη και το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας τον Μάιο του 2016. Σύμφωνα με το ενδεικτικό 
χρονοδιάγραμμα, η Επιτροπή θα ολοκληρώσει την έκθεση αξιολόγησης οικονομικής αυτονομίας μεταξύ Δεκεμβρίου 2016 και 
Ιανουαρίου 2017.
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24. Δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός του EIT καταρτίζεται σε ετήσια βάση, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο 
προϋπολογισμός της ΕΕ δεν εγκρίνεται συνήθως πριν από τα μέσα Δεκεμβρίου, οι συμφωνίες επιχορήγησης για ένα δεδομένο έτος 
δεν είναι δυνατόν να συναφθούν πριν από την 1η Ιανουαρίου του συγκεκριμένου έτους. Το EIT δεσμεύτηκε να μειώσει το διάστημα 
που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας έναρξης της δράσης, όπως καθορίζεται στο επιχειρησιακό σχέδιο της εκάστοτε ΚΓΚ, και της 
ημερομηνίας σύναψης της συμφωνίας επιχορήγησης. Ως αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας, οι συμφωνίες επιχορήγησης του 
2014 υπογράφηκαν με τις τρεις ΚΓΚ τον Φεβρουάριο του 2014.

Όσον αφορά τις τροποποιήσεις των συμφωνιών επιχορήγησης που υπογράφηκαν τον Μάρτιο του 2014, είναι σημαντικό να 
σημειωθεί ότι υπήρξαν σημαντικές αβεβαιότητες όσον αφορά τον ετήσιο προϋπολογισμό του EIT για το 2014 λόγω των 
συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων που σχετίζονταν με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 και το πρόγραμμα «Ορίζων 
2020». Ως εκ τούτου, το διοικητικό συμβούλιο του Ινστιτούτου τήρησε συνετή στάση και τον Σεπτέμβριο του 2013 αποφάσισε να 
διαθέσει μόνο 180 εκατ. ευρώ, ως πρώτη δόση, για τις συμφωνίες επιχορήγησης για το 2014. Μετά την επαλήθευση του ετήσιου 
προϋπολογισμού για το 2014, τον Μάρτιο του 2014 το Ινστιτούτο χορήγησε, ως δεύτερη δόση, άλλες επιχορηγήσεις συνολικού 
ύψους 38,5 εκατ. ευρώ στις τρεις ΚΓΚ.

25. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που καλύπτονται από κατ’ αποκοπή ποσά και πραγματικές δαπάνες μπορούν να 
διακρίνονται στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα (Master) του EIT Digital. Το κατ’ αποκοπή ποσό των διδάκτρων καλύπτει τις δαπάνες 
των πανεπιστημίων που συνδέονται με τη συμμετοχή των φοιτητών σε τεχνικά μαθήματα. Από την άλλη πλευρά, οι αναφερθείσες 
δραστηριότητες που βασίζονται σε πραγματικές δαπάνες αφορούν μαθησιακά αποτελέσματα του EIT Digital και παρέχουν 
προστιθέμενη αξία για τους μαθητές σε σχέση με τα πρότυπα μεταπτυχιακά προγράμματα που παρέχονται από τα συμμετέχοντα 
πανεπιστήμια.

Το EIT αναγνωρίζει ότι πρέπει να κινηθούμε προς ένα πρότυπο ενιαίου κατ’ αποκοπή ποσού για τη χρηματοδότηση των 
μεταπτυχιακών προγραμμάτων των ΚΓΚ, προκειμένου να απλουστευθεί η υποβολή στοιχείων σχετικά με το κόστος, από τη στιγμή 
που θα καταστούν διαθέσιμα επαρκή στατιστικά στοιχεία για την καθιέρωση του εν λόγω ενιαίου κατ’ αποκοπή ποσού σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 124 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού της ΕΕ.

26. Το EIT είναι της γνώμης ότι τα πριμ, ως μεταβλητά στοιχεία της βασικής αμοιβής του διευθυντικού προσωπικού των ΚΓΚ, 
συμμορφώνονται με όλους τους σχετικούς κανόνες και κανονισμούς, ιδίως το τμήμα 1.1.3 της θεωρημένης πρότυπης συμφωνίας 
επιχορήγησης του προγράμματος «Ορίζων 2020» η οποία καθορίζει τους όρους επιλεξιμότητας για μεταβλητά στοιχεία που 
καταβάλλονται από τους δικαιούχους. Ειδικότερα, τα μεταβλητά στοιχεία εγκρίθηκαν από τις συμβάσεις εργασίας, καθορίστηκαν 
βάσει αντικειμενικών όρων, οι οποίοι τεκμηριώθηκαν από το νομικό πρόσωπο της ΚΓΚ και επαληθεύτηκαν από το EIT. Το καθαρό 
ποσό που καταβάλλεται στους εργαζομένους εξαρτάται από τον εφαρμοστέο συντελεστή παρακράτησης φόρου και την ατομική 
φορολογική κατάσταση των εργαζομένων. Με βάση έναν φορολογικό συντελεστή ποσοστού περίπου 40-50 % του ακαθάριστου 
ποσού που αναφέρθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο, το καθαρό ποσό ανήλθε κατά μέσο όρο σε περίπου 6.000-7.000 ευρώ ανά 
άτομο.

Ενώ η πρακτική επιστροφής των πριμ, όπως μεταβλητά στοιχεία και στοιχεία αμοιβών που βασίζονται στην απόδοση, μπορεί να είναι 
ασυνήθιστα, οι στόχοι που επιδιώκονται από τις ΚΓΚ ως οργανισμοί που καθορίζονται από επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως η 
επιδίωξη οικονομικής βιωσιμότητας, είναι επίσης ασυνήθιστοι και δεν υπάρχουν σε άλλα προγράμματα. Η χρήση μεταβλητών 
στοιχείων, ως μέρος της βασικής αμοιβής, μπορεί να παράσχει ισχυρό κίνητρο για καλή απόδοση και να διασφαλίσει την επίτευξη 
καλής σχέσης ποιότητας/τιμής. Στην πραγματικότητα, η αμοιβή με βάση την απόδοση του διευθυντικού προσωπικού των ΚΓΚ 
θεωρείται πιο κατάλληλη σε ένα μοντέλο που καθορίζεται από επιχειρηματικές δραστηριότητες. Επιπλέον, είναι σημαντικό να 
σημειωθεί ότι η συνεισφορά του EIT στις αποδοχές που καταβάλλονται στο διευθυντικό προσωπικό των ΚΓΚ, 
συμπεριλαμβανομένων των πριμ, θα διατηρηθεί κάτω από το ανώτατο όριο που καθορίστηκε από το EIT στις συμφωνίες 
επιχορήγησης του 2016.

Τέλος, το EIT είναι της γνώμης ότι η σύσταση αριθ. 3 της ειδικής έκθεσης 4/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι συναφής σε 
αυτό το πλαίσιο. Σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, «το EIT θα πρέπει να επιδιώξει μεγαλύτερη αυτονομία και να κάνει χρήση της 
ευελιξίας στη νομική βάση του προγράμματος “Ορίζων 2020”. Ειδικότερα, θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες που θα είναι 
προσαρμοσμένοι στις ανάγκες των εταίρων των ΚΓΚ». Αυτό ακριβώς έκανε το EIT όταν αποδέχτηκε το σύστημα αμοιβών που 
βασίζονται στην απόδοση, το οποίο εισήγαγε η εν λόγω νομική οντότητα των ΚΓΚ.

Όσον αφορά τις υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων που παρέχονται από άλλο εταίρο ΚΓΚ, ένα φημισμένο δημόσιο πανεπιστήμιο, είναι 
σημαντικό να σημειωθεί ότι ο υπεργολάβος που παρέχει τις υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων είχε επιλεγεί σε μια ανταγωνιστική 
διαδικασία υποβολής προσφορών που διενεργήθηκε σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες σύναψης συμβάσεων του εταίρου ΚΓΚ. 
Ως εκ τούτου, το EIT είναι της γνώμης ότι έχει εξασφαλιστεί η καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής και έχουν τηρηθεί οι αρχές της 
χρηστής οικονομικής διαχείρισης. Το συμπέρασμα του ελέγχου σχετικά με τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση είναι ασαφές, 
καθώς δεν παρασχέθηκαν συγκρίσιμες τιμές αναφοράς από το Συνέδριο για τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον εταίρο ΚΓΚ.

27. Ο υπεργολάβος εντοπίστηκε και προσελήφθη από τον ανάδοχο σύμβασης-πλαισίου σύμφωνα με τις διατάξεις της 
σύμβασης-πλαισίου της Επιτροπής. Παρείχε εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως την ανάπτυξη ενός προσχεδίου μιας ιδέας για το 
INNOVEIT, σχεδιάζοντας ένα ελκυστικό και συνεκτικό πρόγραμμα και συντονίζοντας/διευκολύνοντας την τριήμερη εκδήλωση.
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Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρείχε ο ανάδοχος σύμβασης-πλαισίου, συνεργάστηκαν με τον εν λόγω υπεργολάβο για τη 
διοργάνωση διάφορων εκδηλώσεων για διάφορες Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής τα τελευταία έτη. Οι κατ’ αποκοπή συντελεστές 
που χρεώθηκαν από τον υπεργολάβο για τις εν λόγω εκδηλώσεις ήταν 2 500 ευρώ και 900 ευρώ για τους ανώτερους και 
κατώτερους συμβούλους, αντίστοιχα. Στην πραγματικότητα, ο υπεργολάβος εφάρμοσε μείωση 10 % στην περίπτωση του 
INNOVEIT. Ο ανάδοχος συμβάσεως πλαισίου, ο οποίος συνεργάζεται και με άλλους συντονιστές, διαβεβαίωσε το EIT ότι οι τιμές 
που χρεώνονται είναι ανταγωνιστικές σε σχέση με τις τιμές της αγοράς για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών.

Η τιμή των 2 250 ευρώ για έναν ανώτερο σύμβουλο θεωρείται επομένως ως τιμή αγοράς που αντανακλά τόσο το υψηλό επίπεδο 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται για την εκτέλεση των απαιτούμενων καθηκόντων όσο και τον τύπο της εργασίας που 
παρέχεται, η οποία είχε σχέση κυρίως με την ανάπτυξη ιδεών (και δεν ήταν υλικοτεχνικής φύσης σε σχέση με τη διοργάνωση του 
συνεδρίου). Τέλος, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το μνημόνιο συμφωνίας που υπογράφηκε μεταξύ της ΓΔ EAC και του EIT και 
σχετιζόταν με την προμήθεια αυτής της σύμβασης-πλαισίου ορίζει ότι το EIT δεν θα μπορούσε να συμμετέχει στη διοργανική 
πρόσκληση υποβολής προσφορών και στη συνέχεια να προμηθευτεί τα ίδια προϊόντα ή υπηρεσίες με άλλα μέσα. Το EIT έπρεπε 
επομένως να χρησιμοποιήσει τη σύμβαση-πλαίσιο της Επιτροπής για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων του INNOVEIT. 
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