
POROČILO

o zaključnem računu Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2015 
z odgovorom Inštituta

(2016/C 449/21)

UVOD

1. Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: „Inštitut“ ali „EIT“) s sedežem v Budimpešti je bil 
ustanovljen z Uredbo (ES) št. 294/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (1). Cilj Inštituta je s povečanjem inovacijske 
zmogljivosti držav članic in Evropske unije prispevati k trajnostni evropski gospodarski rasti in konkurenčnosti. Inštitut 
dodeljuje nepovratna sredstva naraščajočemu številu skupnosti znanja in inovacij (SZI), ki povezujejo visokošolski, 
raziskovalni in poslovni sektor, s čimer se pospešujejo inovacije in podjetništvo. Skupnosti znanja in inovacij usklajujejo 
dejavnosti več sto partnerjev. Nepovratna sredstva Inštituta se uporabljajo za povračilo stroškov partnerjev in stroškov 
usklajevalnih dejavnosti SZI.

2. V tabeli so predstavljeni ključni podatki o Inštitutu (2).

Tabela

Ključni podatki o Inštitutu

2014 2015

Proračun (v milijonih EUR) (1) 174,9 231,7

Skupno število zaposlenih 31. decembra (2) 48 50

(1) Proračunski zneski temeljijo na odobrenih proračunskih sredstvih za plačila.
(2) Zaposleni so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci ter napoteni nacionalni strokovnjaki.

Vir: Podatki, ki jih je posredoval Inštitut.

INFORMACIJE V PODKREPITEV IZJAVE O ZANESLJIVOSTI

3. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno preizkušanje transakcij in oceno 
ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Inštituta. Dopolnjujejo jih dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev 
in analizo poslovodskih predstavitev.

IZJAVA O ZANESLJIVOSTI

4. Sodišče je v skladu z določbami člena 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) revidiralo:

(a) zaključni račun Inštituta, ki ga sestavljajo računovodski izkazi (3) in poročila o izvrševanju proračuna (4) za 
proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2015, ter

(b) zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih s tem zaključnim računom.
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(1) UL L 97, 9.4.2008, str. 1.
(2) Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Inštituta je na voljo na njegovem spletišču: www.eit.europa.eu.
(3) Ti zajemajo bilanco stanja in izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, izkaz sprememb čistih sredstev ter povzetek pomembnih 

računovodskih usmeritev in druga pojasnila.
(4) Ta vsebujejo izkaz realizacije proračuna in njegovo prilogo.

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


Odgovornost poslovodstva

5. Poslovodstvo je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev zaključnega računa Inštituta ter za zakonitost in 
pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim računom (5):

(a) naloge poslovodstva v zvezi z zaključnim računom Inštituta vključujejo zasnovo, izvajanje in vzdrževanje sistema 
notranjih kontrol, ki se uporablja za pripravo in pošteno predstavitev računovodskih izkazov brez pomembno 
napačne navedbe zaradi goljufije ali napake, izbiro in uporabo ustreznih računovodskih usmeritev na podlagi 
računovodskih pravil, ki jih je sprejel računovodja Komisije (6), in pripravo okoliščinam primernih računovodskih 
ocen. Direktor odobri zaključni račun Inštituta, potem ko ga računovodja Inštituta pripravi na podlagi vseh 
razpoložljivih informacij in napiše pojasnilo, priloženo zaključnemu računu, v katerem med drugim izjavlja, da je 
pridobil razumno zagotovilo, da so informacije v vseh pomembnih pogledih resničen in pošten prikaz finančnega 
položaja Inštituta;

(b) naloge poslovodstva v zvezi z zakonitostjo in pravilnostjo transakcij, povezanih z zaključnim računom, in 
skladnostjo z načelom dobrega finančnega poslovodenja vključujejo zasnovo, izvajanje in vzdrževanje uspešnega in 
učinkovitega sistema notranjih kontrol, ki zajema ustrezen nadzor in primerne ukrepe za preprečevanje nepravilnosti 
in goljufij ter po potrebi sodne postopke za izterjavo nepravilno plačanih ali porabljenih sredstev.

Revizorjeva odgovornost

6. Sodišče je odgovorno, da na podlagi svoje revizije Evropskemu parlamentu in Svetu predloži izjavo o zanesljivosti 
zaključnega računa ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij (7). Sodišče izvede revizijo v skladu 
z mednarodnimi standardi revidiranja in etičnim kodeksom MZRS ter mednarodnimi standardi za vrhovne revizijske 
institucije INTOSAI. Ti standardi določajo, da mora Sodišče revizijo načrtovati in opraviti tako, da pridobi razumno 
zagotovilo, da je zaključni račun Inštituta brez pomembno napačnih navedb in da so z njim povezane transakcije 
zakonite in pravilne.

7. Revizija zajema izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih v zaključnem računu 
ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij. Postopki so odvisni od revizorjeve presoje, ki temelji na oceni 
tveganja pomembno napačne navedbe v zaključnem računu ter pomembne neskladnosti med z njim povezanimi 
transakcijami in zahtevami pravnega okvira Evropske unije, ne glede na to, ali gre za goljufijo ali napako. Pri oceni tega 
tveganja revizor upošteva vse notranje kontrole, ki se izvajajo za pripravo in pošteno predstavitev zaključnega računa, ter 
nadzorne in kontrolne sisteme, s katerimi se zagotavljata zakonitost in pravilnost z njim povezanih transakcij, da se 
pripravijo okoliščinam primerni revizijski postopki. Med revizijo se tudi ovrednotijo primernost računovodskih 
usmeritev, sprejemljivost računovodskih ocen in celotna predstavitev zaključnega računa. Sodišče je pri pripravi tega 
poročila in izjave o zanesljivosti upoštevalo revizijsko delo v zvezi z zaključnim računom Inštituta, ki ga je opravil 
neodvisni zunanji revizor, kot je določeno v členu 208(4) finančne uredbe EU (8).

8. Sodišče meni, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostna in ustrezna osnova za njegovo izjavo o zanesljivosti.

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa

9. Po mnenju Sodišča zaključni račun Inštituta v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njegov finančni 
položaj na dan 31. decembra 2015 ter njegov poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu 
z določbami njegove finančne uredbe in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije.
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(5) Člena 39 in 50 Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 (UL L 328, 7.12.2013, str. 42).
(6) Računovodska pravila, ki jih je sprejel računovodja Komisije, so izpeljana iz mednarodnih računovodskih standardov za javni sektor 

(MRSJS), ki jih je izdala Mednarodna zveza računovodskih strokovnjakov, ali, kadar je smiselno, iz mednarodnih računovodskih 
standardov (MRS)/mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP), ki jih je izdal Odbor za mednarodne računovodske 
standarde.

(7) Člen 107 Delegirane uredbe (EU) št. 1271/2013.
(8) Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).



Osnova za mnenje s pridržkom o zakonitosti in pravilnosti transakcij, povezanih z zaključnim računom

Nepravilna pavšalna stopnja za izračun posrednih upravičenih stroškov, povezanih z nepovratnimi sredstvi

10. V obdobju od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2020 EU v proračun Inštituta prispeva v okviru finančnih 
sredstev programa Obzorje 2020, zato mora Inštitut upoštevati pravila tega programa. Program Obzorje 2020 je 
naslednik Sedmega okvirnega programa za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (7. OP), sprejetega 
s Sklepom št. 1982/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (9), ki je potekal od leta 2007 do leta 2013. Inštitut ni 
sodeloval v tem programu.

11. Inštitut je svojo finančno uredbo z veljavnostjo od 1. januarja 2014 uskladil s pravili programa Obzorje 2020 in 
od tega dne se za izračun posrednih upravičenih stroškov, povezanih z nepovratnimi sredstvi, uporablja samo enotna 
pavšalna stopnja v višini 25 % (10). Po oceni poslovnih načrtov za leto 2014 je Inštitut SZI oktobra 2013 z uradnim 
dopisom obvestil, da bi do tega lahko prišlo. V nasprotju s to določbo je v sporazumih o dodelitvi nepovratnih sredstev 
za leto 2014, podpisanih s SZI februarja 2014, še vedno določena pavšalna stopnja v višini 40 % za neprofitne javne 
organe, visokošolske zavode, raziskovalne organizacije in MSP.

12. 40-odstotna pavšalna stopnja je bila določena v členu 75(8) finančnih pravil Inštituta (ki so veljala pred njegovo 
finančno uredbo), ki so bila razveljavljena z učinkom od 1. januarja 2014. V finančni uredbi Inštituta je sicer določeno 
prehodno obdobje za dva člena omenjenih finančnih pravil, za člen 75(8) o uporabi 40-odstotne pavšalne stopnje pa ne. 
Tako prehodno obdobje ni določeno niti v pravilih programa Obzorje 2020. V členu 57 pravil za program Obzorje 
2020 o prehodu s 7. OP na program Obzorje 2020 je v odstavku 2 določeno, da: „ta uredba [pravila za program Obzorje 
2020] ne vpliva na nadaljevanje ali spreminjanje […] ukrepov […] do dodelitve finančne pomoči Komisije ali organov 
financiranja na podlagi Sklepa št. 1982/2006/ES [7. OP] ali katere koli druge zakonodaje, ki se uporablja za to pomoč na 
dan 31. decembra 2013, in se še naprej uporablja za zadevne ukrepe do njihovega zaključka.“ Toda Inštitut ni bil 
vključen v 7. OP, zato v okviru tega programa ni dodeljeval pomoči. Zato se tudi za finančna pravila Inštituta ne 
uporablja zakonodaja, ki velja za to pomoč [7. OP]. Prehodne določbe iz člena 57(2) pravil za program Obzorje 2020 
tako ne veljajo za sporazume o dodelitvi nepovratnih sredstev za leto 2014 in z njimi povezana plačila.

13. Ker ni veljavne pravne podlage za uporabo 40-odstotne pavšalne stopnje za povračilo posrednih upravičenih 
stroškov, je ta nepravilna. Skupni preplačani znesek, do katerega je prišlo zaradi uporabe te pavšalne stopnje, je 
5,5 milijona EUR, kar pomeni 3 % vrednosti transakcij, povezanih z nepovratnimi sredstvi, leta 2015 (11).

Izid naknadnega preverjanja transakcij, povezanih z nepovratnimi sredstvi, za leto 2014

14. Napake, ugotovljene z naknadnim preverjanjem vzorca transakcij, povezanih z nepovratnimi sredstvi, za 
leto 2015 po popravku preplačila, opisanega v odstavku 13, privedejo do 2-odstotne stopnje preostale napake za 
transakcije, povezane z nepovratnimi sredstvi, za leto 2014 (brez tega popravka 1,46 %).

Skupna stopnja napake

15. Skupna stopnja napake zaradi zadev, opisanih v odstavkih 10 do 14, znaša 5 % transakcij, povezanih 
z nepovratnimi sredstvi, za leto 2015 ali 4,9 % vseh odhodkov v letu 2015.

Mnenje s pridržkom o zakonitosti in pravilnosti transakcij, povezanih z zaključnim računom

16. Razen v zvezi z učinki zadev, opisanih v osnovi za mnenje s pridržkom (glej odstavke 10 do 15), so transakcije, 
povezane z zaključnim računom za leto, ki se je končalo 31. decembra 2015, po mnenju Sodišča v vseh pomembnih 
pogledih zakonite in pravilne.

17. Zaradi naslednjih pripomb mnenji Sodišča nista vprašljivi.
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(9) UL L 412, 30.12.2006, str. 1.
(10) Člen 90(1) finančne uredbe Inštituta.
(11) Leta 2015 so transakcije, povezane z nepovratnimi sredstvi, vključevale končna plačila in obračune predfinanciranja, izvršene 

leta 2015, za nepovratna sredstva v višini 183,3 milijona EUR.



PRIPOMBI O ZAKONITOSTI IN PRAVILNOSTI TRANSAKCIJ

18. Inštitut je leta 2015 obvestil SZI, da njegov finančni prispevek v prvih petih letih (2010–2014) ni presegel 25- 
odstotne zgornje meje skupnih odhodkov posameznih SZI. Toda zaradi slabe opredelitve dopolnilnih dejavnosti SZI ni bilo 
mogoče nedvoumno oceniti, ali naj se stroški, povezani s temi dejavnostmi, vključijo v najvišji prispevek Inštituta. Sodišče je 
v svojem posebnem poročilu št. 4/2016 prišlo do zaključka, da ta pogoj za financiranje (ki se v obdobju 2014–2020 še 
naprej uporablja) prinaša le majhno ali sploh nobene dodane vrednosti in da bi njegova ukinitev precej zmanjšala breme 
operativnega in finančnega poročanja partnerjev SZI (12).

PRIPOMBA O NOTRANJIH KONTROLAH

19. Potrdila o računovodskih izkazih, ki se zahtevajo od partnerjev SZI, ki zahtevajo povračilo, višje od 325 000 EUR, 
naj bi izboljšala naknadna preverjanja izkazov stroškov, ki jih opravlja Inštitut (13). Toda kakovost teh potrdil se zelo 
razlikuje, zaradi česar je zagotovilo, ki se lahko pridobi iz njih, omejeno, Inštitut pa mora izvajati dodatne preglede.

PRIPOMBE O UPRAVLJANJU PRORAČUNA

20. V ustanovni uredbi Inštituta je določeno, da Inštitut „spodbuja sprostitev sredstev iz javnih in zasebnih virov ter svoja 
sredstva porabi v skladu s to uredbo. Še posebej si prizadeva znaten in čedalje večji delež svojega proračuna zbrati iz 
zasebnih virov in iz prihodka, ustvarjenega z lastnimi dejavnostmi“ (14). Kljub navedeni določbi, ki se nedvomno nanaša na 
proračun Inštituta, je prispevek iz finančnih sredstev programa Obzorje 2020 dosegel 99 % proračuna Inštituta za 
leto 2015.

21. Čeprav Inštitut lahko neporabljena odobrena proračunska sredstva (odobrena proračunska sredstva, za katera niso 
bile prevzete obveznosti ali ki so bila sproščena do konca leta) prenese v proračune za naslednja tri leta (15), ni pravočasno 
prilagodil svojega procesa, da bi 26,6 milijona EUR iz sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev za leto 2014 prenesel 
v proračune za leta 2015–2017. Ta odobrena proračunska sredstva niso bila porabljena, ker so SZI porabile manj sredstev, 
kot se je pričakovalo.

22. Stopnja prenosov odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, je bila visoka za naslov II 
in je znašala 0,4 milijona EUR ali 44 % (2014: 0,5 milijona EUR ali 36 %). Ti prenosi se večinoma nanašajo na pogodbe za 
storitve IT, ki trajajo preko konca leta, in za sestanke, za katere še niso bili prejeti računi.

DRUGE PRIPOMBE

23. Komisija je sprva načrtovala, da bo Inštitut do leta 2010 postal finančno avtonomen. Toda junija 2011 je postal šele 
deloma finančno avtonomen, in sicer njegov (matični) Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo še naprej vnaprej 
odobrava transakcije, povezane z nepovratnimi sredstvi, in javna naročila, vredna več kot 60 000 EUR.

24. Sporazumi o dodelitvi nepovratnih sredstev za leto 2014 s tremi SZI so bili podpisani po začetku dejavnosti, ki se 
financirajo iz nepovratnih sredstev, 1. januarja 2014. Sprva so bili podpisani februarja 2014, spremembe za 
38 milijonov EUR dodatnih sredstev pa so bile podpisane šele konec marca 2014.

25. Inštitut financira magistrski program EIT Digital, v katerem sodeluje 16 evropskih univerz. Po modelu za vračanje 
stroškov, ki jih imajo univerze, se univerzam izplačajo pavšalni znesek v maksimalni višini 8 000 EUR na študenta (v skladu 
z določbami za program Erasmus Mundus) in dejanski stroški, vključno s posrednimi stroški, izračunanimi na podlagi 
pavšalne stopnje. Na podlagi tega je bilo univerzam v letu 2015 v povprečju skupaj izplačanih 15 000 EUR na študenta 
(vključno s pavšalnim zneskom). Toda ta model nikoli ni bil formalno opredeljen, zato ni mogoče razlikovati med 
dejavnostmi, ki so vključene v pavšalni znesek, in tistimi, ki so vključene v dejanske stroške. Inštitut bi moral začeti 
uporabljati jasen in formalno opredeljen model z eno metodo prijavljanja stroškov, kot je na primer utemeljen enoten 
pavšalni znesek.
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(12) Posebno poročilo št. 4/2016: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo mora spremeniti svoje izvedbene mehanizme in elemente 
svoje zasnove, da bi dosegel pričakovani učinek.

(13) Člen 34 Uredbe (EU) št. 1290/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 347, 20.12.2013, str. 81).
(14) Člen 5(1)(d) Uredbe (ES) št. 294/2008.
(15) Člen 14(1) finančne uredbe Inštituta.

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


26. Na podlagi sklepa nadzornega sveta SZI je nek pravni subjekt SZI 55 uslužbencem izplačal nagrade v skupnem 
bruto znesku 646 000 EUR (posamezne nagrade so znašale celo do 100 000 EUR), Inštitut pa je povrnil 100 % tega zneska. 
Izplačevanje takih nagrad iz izključno javnih sredstev je nenavadna praksa. Vključiti bi jih bilo treba v zgornjo mejo za 
sredstva, ki jih EIT zagotavlja za financiranje plač posameznikov, ki se bo uporabljala od sporazuma o dodelitvi nepovratnih 
sredstev za leto 2016 naprej. Načelo dobrega finančnega poslovodenja je bilo prekršeno tudi v primeru nekega partnerja 
SZI, ki je z javnim naročilom naročil storitve na področju odnosov z javnostmi, pri katerih so dnevne tarife, ki jih je Inštitut 
tudi v celoti povrnil, znašale od 800 EUR do 3 250 EUR na osebo.

27. Inštitut je za organizacijo inovacijskih konferenc, ki so potekale v letih 2015 in 2016, uporabil okvirno pogodbo 
Komisije. Ta okvirna pogodba je bila uporabljena za podnaročilo storitev, katerih cena ni bila določena v okvirni pogodbi. 
Cene teh storitev so znašale od 800 EUR na dan za nižjega svetovalca do 2 250 EUR na dan za višjega svetovalca (skoraj 
štirikrat več od cene za višjega svetovalca, določene v okvirni pogodbi). Stroški storitev, naročenih po teh cenah, znašajo več 
kot 100 000 EUR na konferenco.

SPREMLJANJE UPOŠTEVANJA PRIPOMB IZ PREJŠNJIH LET

28. Pregled popravljalnih ukrepov, sprejetih na podlagi pripomb Sodišča iz prejšnjih let, je v Prilogi.

To poročilo je sprejel senat IV, ki ga vodi Baudilio TOMÉ MUGURUZA, član Evropskega računskega 
sodišča, v Luxembourgu na zasedanju 13. septembra 2016.

Za Računsko sodišče

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Predsednik 
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PRILOGA

Spremljanje upoštevanja pripomb iz prejšnjih let

Leto Pripomba Sodišča
Status popravljalnega ukrepa

(zaključen/se izvaja/ 
neizveden/ni relevantno)

2012

Poleg zadev iz odstavkov 9–13 proračuni za sporazume o dodelitvi nepovratnih 
sredstev, podpisane leta 2010 in 2011, katerih posledica so plačila leta 2012, 
niso bili dovolj podrobni. Ni bilo povezave med odobrenimi sredstvi in 
dejavnostmi, ki jih je bilo treba izvesti. [V sporazumih o dodelitvi nepovratnih 
sredstev …], poleg tega pa sporazumi niso vključevali pravil za nabavo blaga in 
storitev za SZI in njihove partnerje.

zaključen

V sporazumih o dodelitvi nepovratnih sredstev niso bili določeni pragovi za 
posamezne stroškovne razrede (tj. stroške za zaposlene, podizvajalske pogodbe, 
pravne storitve itn.)

neizveden (1)

2012

Inštitut je v okviru predhodnih preverjanj izvedel tudi tehnična preverjanja za 
vse financirane projekte, vendar je uspešno ocenjevanje dejavnosti in rezultatov 
projektov oviralo pomanjkanje merljivih ciljev. V poslovnih načrtih niso bile 
podrobno opredeljene dejavnosti, ki se bodo izvajale, prav tako ni bilo 
določenih jasnih mejnikov, izdelkov po dejavnosti ali meril za kakovost.

zaključen

2012

Približno 10 milijonov EUR (45 %) od približno 22 milijonov EUR odobrenih 
proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti in ki so bila 
prenesena iz leta 2011, je bilo leta 2012 razveljavljenih. Visoka stopnja 
razveljavitev je zlasti posledica nižjih stroškov od pričakovanih, ki so jih prijavili 
upravičenci v okviru sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev iz leta 2011 
(9,2 milijona EUR ali 92 % razveljavljenih prenosov).

ni relevantno

2013

V okvirnih partnerskih sporazumih, sklenjenih s SZI, je določeno, da finančni 
prispevek Inštituta v prvih štirih letih, tj. od 1. januarja 2010 do decembra 
2013, lahko zajema do 25 % skupnih odhodkov SZI. Glede na podatke, ki so jih 
predložile SZI, so vse tri SZI to zgornjo mejo upoštevale. Ker pa ti podatki pred 
letom 2015 ne bodo revidirani, ni ustreznih revizijskih dokazov, da financiranje 
Inštituta ni presegalo 25-odstotne zgornje meje.

zaključen

2014

Inštitut je postopoma izboljšal finančno preverjanje zahtevkov SZI za povračilo 
stroškov. Vendar pa operativno preverjanje izdelkov zamuja. Opredelitve 
izdelkov v letnih poslovnih načrtih SZI so še vedno pomanjkljive in med 
načrtovanimi izdelki in upravičenimi stroški po posameznih partnerjih oziroma 
stroškovnih razredih ni jasne povezave. Poleg tega je Sodišče odkrilo primere, 
v katerih je bil izplačan celotni znesek nepovratnih sredstev Inštituta, četudi 
nekateri cilji, določeni v poslovnem načrtu, niso bili doseženi.

zaključen

2014

Inštitut je svoje proračunske potrebe za leto 2014 precenil za 13,1 milijona EUR 
ali 5,6 % (2013: 3,4 milijona EUR ali 2,5 %), saj so bile obveznosti prevzete le za 
220 milijonov EUR od 233,1 milijona EUR razpoložljivih sredstev. Nizka 
stopnja izvrševanja je večinoma povezana z neporabljenimi odobrenimi 
proračunskimi sredstvi za nepovratna sredstva (11,4 milijona EUR), namenjena 
financiranju dejavnosti SZI. V poslovnih načrtih SZI, na podlagi katerih so bili 
podpisani sporazumi o dodelitvi nepovratnih sredstev, se ni zahtevala poraba 
vseh odobrenih proračunskih sredstev, ki so bila Inštitutu na voljo v letu 2014. 
Neporabljena odobrena proračunska sredstva bodo ponovno vnesena v pro-
račun Inštituta za obdobje med letoma 2015 in 2017, kot je določeno 
v finančni uredbi Inštituta.

se izvaja (2)
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Leto Pripomba Sodišča
Status popravljalnega ukrepa

(zaključen/se izvaja/ 
neizveden/ni relevantno)

2014
SZI morajo sicer razviti strategije za finančno vzdržnost, vendar do zdaj, peto 
leto njihovega obstoja, ostajajo v celoti odvisne od financiranja Inštituta in 
svojih partnerjev.

se izvaja (3)

2014

V Inštitutu je od ustanovitve leta 2009 prišlo do številnih menjav uslužbencev 
in nestabilnosti na vodstveni ravni. Junija 2014 je upravni odbor odločil, da bo 
direktorja Inštituta napotil na dolgoročno raziskovalno misijo na Evropski 
univerzitetni inštitut v Firencah za preostalih enajst mesecev njegovega 
mandata. Začasni direktor je dolžnosti prevzel avgusta 2014 (takoj po 
imenovanju na mesto izvršnega direktorja) in je četrta oseba, ki je v obdobju 
šestih let zasedla mesto direktorja. Prosto delovno mesto za zaposlitev novega 
direktorja je bilo objavljeno julija 2015.

se izvaja (4)

2014

Od leta 2013 ostajata nezasedeni dve od treh mest vodij enot. Eno mesto je od 
leta 2013 začasno zasedeno, kar je v nasprotju s kadrovskimi predpisi, po 
katerih to obdobje ne sme biti daljše od enega leta. Drugo mesto zaseda izvršni 
direktor, ki je tudi začasni direktor in torej opravlja tri vloge hkrati.

se izvaja (5)

2014
Čeprav se je položaj v primerjavi z letom 2013 izboljšal, je bilo 20 % mest 
v načrtu delovnih mest Inštituta ob koncu leta 2014 še vedno nezasedenih (ob 
koncu leta 2013 je bila nezasedena tretjina delovnih mest).

se izvaja (6)

2014

Poudarjena zadeva

Ne da bi bilo zaradi tega vprašljivo mnenje brez pridržka iz odstavka 9, Sodišče 
opozarja, da finančni prispevek Inštituta ne sme presegati 25 % skupnih 
odhodkov SZI v prvih petih letih, in sicer od 1. januarja 2010 do 31. decembra 
2014. Glede na podatke, ki so jih sporočile SZI, se je ta zgornja meja upoštevala. 
Inštitut je do 31. marca 2015 pridobil revizijska potrdila o stroških dopolnilnih 
dejavnosti SZI, nastalih v obdobju 2010–2014. Poleg pridobitve revizijskih 
potrdil je Inštitut v letu 2015 opravil tudi pregled portfelja dopolnilnih 
dejavnosti SZI za zagotovitev, da se sprejmejo le tiste dejavnosti, pri katerih so 
bile upoštevane vse pravne in operativne zahteve, določene za SZI, vključno 
s povezavo z dejavnostmi SZI z dodano vrednostjo, ki jih financira Inštitut.

zaključen

(1) Inštitut je uvedel zgornje meje za svoj najvišji prispevek k splošnim stroškom upravljanja in režijskim stroškom SZI ter za stroške 
vodstvenih uslužbencev posameznih SZI od leta 2016 naprej. Ni pa načrtoval nobenih dodatnih specifičnih popravljalnih ukrepov 
v odziv na to zadevo, kot je navedel v odgovoru na specifično letno poročilo Sodišča za proračunsko leto 2012.

(2) Proračunske potrebe za leto 2015 so bile precenjene za 25 milijonov EUR ali 9,4 %; obveznosti so bile prevzete le za 
241,6 milijona EUR razpoložljivih odobrenih proračunskih sredstev. Razlog za nizko stopnjo izvrševanja proračuna ostaja enak. 
Neporabljena odobrena proračunska sredstva se lahko prenesejo v proračune za leta 2016–2018.

(3) Prihodki, ki so jih partnerji SZI prijavili v okviru sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev za leto 2014, so znašali 
0,3 milijona EUR.

(4) Leta 2015 je bilo zamenjanih 17 % uslužbencev (od zasedenih delovnih mest na začetku leta 2015). Postopek za imenovanje novega 
direktorja še poteka.

(5) Eno mesto vodje enote je zasedeno, drugo pa je od leta 2013 še vedno zasedeno samo začasno.
(6) Na koncu leta 2015 je bilo nezasedenih 16 % delovnih mest v načrtu delovnih mest Inštituta.
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ODGOVOR INŠTITUTA

10–13. Inštitut se ne strinja s sklepom Sodišča, saj preplačil ali napačnih plačil za povračilo posrednih stroškov 
skupnosti znanja in inovacij (SZI) v okviru sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev za leto 2014 ni bilo.

Inštitut je del okvirnega programa Obzorje 2020 in mora od 1. januarja 2014 upoštevati pravila za sodelovanje v programu 
Obzorje 2020 in razširjanje njegovih rezultatov. Člen 57(2) pravil za sodelovanje v programu Obzorje 2020 in razširjanje 
njegovih rezultatov namreč izrecno določa naslednji prehodni ukrep: „[…] ta uredba ne vpliva na nadaljevanje ali 
spreminjanje ter popolno ali delno prekinitev ukrepov do njihovega zaključka ali do dodelitve finančne pomoči Komisije ali 
organov financiranja na podlagi Sklepa št. 1982/2006/ES ali katere koli druge zakonodaje, ki se uporablja za to pomoč na 
dan 31. decembra 2013, in se še naprej uporablja za zadevne ukrepe do njihovega zaključka“. Inštitut se pri uporabi te 
določbe šteje za „organ financiranja“, uredba o njegovi ustanovitvi pa za „katero koli drugo zakonodajo“. Zakonodaja, ki se 
je uporabljala za finančno pomoč Inštituta na dan 31. decembra 2013, tj. njegova finančna pravila, je izrecno dovoljevala 
uporabo 40-odstotne pavšalne stopnje za poročanje o posrednih stroških visokošolskih ustanov, raziskovalnih organizacij, 
neprofitnih javnih organov in MSP. Uporaba 40-odstotne pavšalne stopnje pri teh subjektih je bila torej zakonita in pravilna 
v skladu s sporazumi o dodelitvi nepovratnih sredstev za leto 2014. Inštitut se zato strinja s sklepom Sodišča, saj preplačil 
ni bilo. Oktobra 2013 je sicer obvestil SZI o morebitnih spremembah pravil za poročanje o posrednih stroških v okviru 
programa Obzorje 2020, vendar je bilo to pred 11. decembrom 2013, ko sta Evropski parlament in Svet sprejela pravila za 
sodelovanje in razširjanje rezultatov programa Obzorje 2020, vključno z zgoraj navedenimi prehodnimi ukrepi iz člena 57. 
Na podlagi sprejetih prehodnih ukrepov Inštituta ni bilo treba prepovedati uporabe 40-odstotne pavšalne stopnje za 
poročanje o posrednih stroških visokošolskih ustanov, raziskovalnih organizacij, neprofitnih javnih organov in MSP.

Za pojasnitev ustreznih okoliščin je treba opozoriti na postopek, po katerem so bili sklenjeni sporazumi o dodelitvi 
nepovratnih sredstev za leto 2014. Sporazumi, sklenjeni med Inštitutom in SZI za leto 2014, so temeljili na poslovnih 
načrtih SZI za leto 2014, ki so jih skupnosti znanja in inovacij pripravile v letu 2013. Inštitut je letni razpis za poslovne 
načrte za leto 2014 objavil tako, da je SZI aprila 2013 poslal smernice za poslovni načrt. V skladu s temi smernicami so SZI 
ob posvetovanju s svojimi partnerji pripravile poslovne načrte za leto 2014 in mu jih predložile do 30. septembra 2013. 
Potem ko je Inštitut skupaj z zunanjimi strokovnjaki ocenil poslovne načrte za leto 2014, je njegov upravni odbor 
5. decembra 2013 sprejel sklep o dodelitvi finančnih sredstev SZI za leto 2014. Na podlagi tega sklepa upravnega odbora so 
SZI januarja 2014 spremenile svoje poslovne načrte, da bi jih uskladile z dodeljenimi finančnimi sredstvi. Ta nepovratna 
sredstva je dodelil direktor Inštituta, sporazumi o dodelitvi nepovratnih sredstev pa so bili podpisani februarja 2014. 
V skladu z načelom pravne varnosti se pravila o financiranju po objavi razpisa za zbiranje predlogov ne spreminjajo.

Glede na navedeno in v skladu s prehodnimi določbami pravil za sodelovanje v programu Obzorje 2020 in razširjanje 
njegovih rezultatov začetek veljavnosti nove uredbe o pravilih za sodelovanje in razširjanje rezultatov programa Obzorje 
2020 ne bi smel vplivati na nadaljevanje zadevnih dejavnosti (tj. poslovnih načrtov SZI za leto 2014, ki jih je Inštitut 
pripravil in ocenil leta 2013), dokler finančna pomoč Inštituta ni bila dodeljena. To dodelitev bi bilo treba izvesti v skladu 
z zakonodajo, ki se je uporabljala na dan 31. decembra 2013.

Inštitut sicer res ni bil del Sedmega okvirnega programa za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (7. OP), 
vendar je del programa Obzorje 2020 in tudi partnerji SZI so večinoma upravičenci v okviru programov 7. OP in Obzorje 
2020. Zato je ustrezno, da se za prehod s finančne pomoči Inštituta, dodeljene pred programom Obzorje 2020, na Obzorje 
2020 ter s 7. OP na Obzorje 2020 uporablja enaka 40-odstotna pavšalna stopnja.

Poleg tega je treba opozoriti, da je GD za raziskave in inovacije razpis za zbiranje predlogov v okviru 7. OP objavil šele 
decembra 2013, sporazumi o dodelitvi nepovratnih sredstev, ki izhajajo iz teh razpisov, pa so bili podpisani šele oktobra 
2014. Številni tovrstni sporazumi o dodelitvi nepovratnih sredstev leta 2016 še vedno veljajo in so skladni s pravili 
pravnega okvira 7. OP, ki temelji na istih prehodnih določbah pravil za sodelovanje v programu Obzorje 2020 in razširjanje 
njegovih rezultatov. Inštitut svojih upravičencev (partnerjev SZI), za katere je v sporazumih o dodelitvi nepovratnih sredstev 
za leto 2014 veljala 40-odstotna pavšalna stopnja, ni obravnaval prednostno.

14. Kot je zapisano v konsolidiranem letnem poročilu o dejavnostih Inštituta za leto 2015, znaša stopnja preostale 
napake pri transakcijah z nepovratnimi sredstvi v letu 2015, nastalih v okviru sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev 
za leto 2014, po predhodnem in naknadnem nadzoru 1,46 %.
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15. Iz razlogov, opisanih v odgovorih na odstavke 10–14, znaša stopnja napake pri transakcijah z nepovratnimi sredstvi 
v letu 2015, ki jo je izračunal Inštitut, 1,46 %.

18. Inštitut je do 31. marca 2015 pridobil revizijska potrdila neodvisnih revizorjev o stroških dopolnilnih dejavnosti SZI 
za zagotovitev, da njegov finančni prispevek v obdobju 2010–2014 ni presegel zgornje meje 25 %. Na podlagi revizijskih 
podatkov so deleži financiranja v obdobju 2010–2014 naslednji: SZI za podnebne spremembe – 16 %, SZI InnoEnergy – 
19 % in EIT Digital – 21 %.

Ker so deleži precej pod 25-odstotno zgornjo mejo, določeno v okvirnih sporazumih o partnerstvu med Inštitutom in SZI, 
je Inštitut prejel zagotovilo o skladnosti z veljavno pravno podlago.

Komisija in Inštitut sta kljub temu sprejela priporočilo iz Posebnega poročila Sodišča št. 4/2016, naj predlagata spremembo 
pravne podlage Inštituta, s katero bi ukinili 25-odstotni pogoj za financiranje, da bi zmanjšali breme operativnega in 
finančnega poročanja za partnerje SZI. Dokler taka sprememba ne bo sprejeta, bo Inštitut izvajal trenutno veljavno pravno 
podlago.

19. Inštitut je metodologijo za revizijska potrdila, ki jo je GD za raziskave in inovacije oblikoval za okvirni program 
Obzorje 2020, začel uporabljati že pri sporazumih o dodelitvi nepovratnih sredstev za leto 2014. Spremenjena 
metodologija vključuje natančnejša navodila in dogovorjene postopke ter 63 standardnih dejanskih ugotovitev, ki zajemajo 
vse kategorije stroškov.

Poleg tega je Inštitut razvil celovito strategijo za zagotovitev nepovratnih sredstev, ki temelji na predhodnem in naknadnem 
preverjanju, vključno s potrdili o računovodskih izkazih, da bi zagotovil zakonitost in pravilnost transakcij.

20. Inštitut veljavno pravno podlago razlaga drugače. V uvodni izjavi 16 uredbe o njegovi ustanovitvi je člen 5 
(d) pojasnjen takole: „Zato se pričakuje, da bodo industrija ter finančni in storitveni sektor znatno prispevali v proračun 
Inštituta in zlasti v proračun SZI. SZI bi si morale prizadevati, da bi zasebni sektor prispeval čim več.“

Inštitut glede na to meni, da mora sam predvsem spodbujati zagotavljanje sredstev iz javnih in zasebnih virov prek svojih 
skupnosti znanja in inovacij. Navedeni člen torej razlaga tako, da navedba proračuna Inštituta vključuje proračun SZI. 
V skladu s tem uspešno spodbuja zagotavljanje sredstev iz drugih javnih in zasebnih virov prek svojih skupnosti znanja in 
inovacij. Delež financiranja proračunov treh SZI prvega vala iz drugih virov in ne od Inštituta večinoma zadeva dopolnilne 
dejavnosti, ki jih prijavijo SZI, in je v obdobju 2010–2014 znašal 84 % (SZI za podnebne spremembe), 81 % (SZI 
InnoEnergy) in 79 % (EIT Digital).

21. Inštitut je za znesek 26,6 milijona EUR neporabljenih sredstev SZI iz sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev 
za leto 2014 izvedel, ko so SZI marca 2015 prijavile dejansko vsoto 187,2 milijona EUR. Neporabljenih sredstev, 
vknjiženih za leto 2014, takrat ni bilo več mogoče razveljaviti, da bi jih nato lahko prenesli v proračune za naslednja tri leta.

Neposredna posledica izkušenj, pridobljenih v okviru sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev za leto 2014, je bila, da 
je Inštitut izvedel ponovni pregled proračuna in oktobra 2015 zahteval, naj SZI pregledajo svoje poslovne načrte in 
proračune za leto 2015 ter jih spremenjene predložijo novembra 2015. Zaradi zmanjšanja proračunov SZI je lahko sprostil 
neporabljene zneske, ki so bili potem razveljavljeni in preneseni v oceno prihodkov in odhodkov za leto 2016. To kaže, da 
je v tesnem sodelovanju s SZI znatno izboljšal upravljanje proračuna.

V tem smislu so priporočila Sodišča iz Posebnega poročila št. 4/2016 ustrezna. Pri sporazumih o dodelitvi nepovratnih 
sredstev med Inštitutom in SZI, ki so bili podpisani pred začetkom dejavnosti in zajemajo obdobje, daljše od koledarskega 
leta, bi bilo treba izboljšati črpanje razpoložljivih sredstev pri SZI.

22. Skupni znesek, o katerem poroča Sodišče, vključuje načrtovane prenose, ki so bili potrebni zaradi narave dejavnosti, 
kot so storitve, ki se ne zaključijo ob koncu koledarskega leta, in seje v decembru 2015, za katere so bili računi prejeti šele 
januarja 2016. Ti načrtovani prenosi ne kažejo na slabo upravljanje proračuna Inštituta, temveč so standardno orodje za 
njegovo upravljanje.

23. Inštitut je zaprosil Komisijo, naj ponovno sproži postopek za njegovo polno finančno avtonomijo. Komisija je maja 
2016 pripravila načrt in časovni razpored postopka. V skladu z okvirnim časovnim razporedom bo Komisija poročilo 
o oceni njegove finančne avtonomnosti dokončala med decembrom 2016 in januarjem 2017.
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24. Zaradi letne narave proračuna Inštituta in dejstva, da se proračun EU običajno ne sprejme pred sredino decembra, 
sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev za posamezno leto ni mogoče podpisati pred 1. januarjem ustreznega leta. 
Inštitut se je zavezal, da bo zmanjšal vrzel med datumom začetka dejavnosti, kot je opredeljen v poslovnih načrtih SZI, in 
datumom podpisa sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev. Zaradi teh prizadevanj so bili sporazumi o dodelitvi 
nepovratnih sredstev za leto 2014 s tremi SZI podpisani februarja 2014.

Glede sprememb sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev, podpisanih marca 2014, je treba opozoriti, da je bilo 
v zvezi z letnim proračunom Inštituta za leto 2014 veliko negotovosti zaradi pogajanj o večletnem finančnem okviru za 
obdobje 2014–2020 in programu Obzorja 2020, ki so takrat potekala. Njegov upravni odbor je zato izbral preudaren 
pristop in septembra leta 2013 odločil, da bo v okviru sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev za leto 2014 prva 
tranša znašala zgolj 180 milijonov EUR. Po potrditvi letnega proračuna za leto 2014 je marca istega leta trem SZI dodelil 
drugo tranšo nepovratnih sredstev v skupnem znesku 38,5 milijona EUR.

25. Izobraževalne dejavnosti, financirane s pavšalnimi zneski, in dejanske stroške je v magistrskem programu EIT Digital 
mogoče razlikovati. Pavšalni zneski za šolnino krijejo stroške univerz, povezane s sodelovanjem študentov pri tehničnih 
predmetih. Na drugi strani so dejavnosti, o katerih se poroča na podlagi dejanskih stroškov, povezane s posebnimi učnimi 
rezultati programa EIT Digital in zagotavljajo dodano vrednost za študente v primerjavi s standardnimi magistrskimi 
programi, ki jih ponujajo sodelujoče univerze.

Inštitut priznava, da bi moral preiti na model enotnega pavšalnega zneska za financiranje magistrskih programov SZI, da bi 
poenostavil poročanje o stroških, ko bo na voljo dovolj statističnih podatkov za določitev takšnega enotnega pavšalnega 
zneska v skladu z določbami člena 124(2) finančne uredbe EU.

26. Inštitut meni, da so nagrade kot variabilni del osnovnih prejemkov vodstvenih uslužbencev SZI v skladu z vsemi 
ustreznimi pravili in predpisi, zlasti z oddelkom 1.1.3 obrazloženega vzorčnega sporazuma o dodelitvi nepovratnih 
sredstev za program Obzorje 2020, ki opredeljuje pogoje za variabilni del, ki ga izplačujejo upravičenci. Variabilni dodatki 
so bili namreč dovoljeni s pogodbami o zaposlitvi in določeni na podlagi objektivnih pogojev, ki jih je dokumentiral pravni 
subjekt SZI, preveril pa Inštitut. Neto znesek, ki se dejansko izplača zaposlenim, je odvisen od stopnje davčnega odtegljaja, 
ki se uporablja, in davčnih razmer posameznega zaposlenega. Na podlagi približno 40 do 50-odstotne davčne stopnje na 
bruto znesek, o katerem poroča Sodišče, je bil neto znesek povprečno 6 000 do 7 000 EUR na osebo.

Praksa povračil za nagrade kot variabilne dele prejemkov, ki temeljijo na uspešnosti, je sicer morda neobičajna, vendar so 
cilji SZI kot podjetniških organizacij, na primer cilj finančne vzdržnosti, prav tako neobičajni in jih drugi programi nimajo. 
Uporaba variabilnih delov osnovnih prejemkov je lahko močna spodbuda za uspešno delo in zagotavlja doseganje 
stroškovne učinkovitosti. V skladu s poslovnim modelom se prejemki vodstvenih uslužbencev SZI na podlagi uspešnosti 
dejansko štejejo kot najprimernejši. Poleg tega je treba opozoriti, da prispevek Inštituta k plačam, izplačanim vodstvenim 
uslužbencem SZI, vključno z nagradami, ne bo presegel zgornje meje, ki jo je Inštitut določil v sporazumih o dodelitvi 
nepovratnih sredstev za leto 2016.

Inštitut meni, da je priporočilo št. 3 iz Posebnega poročila Sodišča št. 4/2016 v tem okviru ustrezno. Po mnenju Sodišča „bi 
si moral [Inštitut] prizadevati za večjo neodvisnost in izkoristiti prožnost, ki jo ponuja pravna podlaga Obzorja 2020. 
Moral bi zlasti sprejeti posebna pravila, prilagojena potrebam partnerjev SZI“. Prav to je Inštitut naredil, ko je sprejel sistem 
prejemkov na podlagi uspešnosti, ki ga je uvedel obravnavani pravni subjekt SZI.

Kar zadeva storitve na področju odnosov z javnostmi, ki jih je naročil drug partner SZI, in sicer priznana javna univerza, je 
treba opozoriti, da je bil podizvajalec, ki je opravljal storitve na področju odnosov z javnostmi, izbran s konkurenčnim 
razpisnim postopkom, ki je bil v celoti izveden v skladu s pravili javnega naročanja partnerja SZI. Inštitut zato meni, da je 
bila zagotovljena najboljša stroškovna učinkovitost in so bila upoštevana načela dobrega finančnega poslovodenja. 
Revizijska ugotovitev o dobrem finančnem poslovodenju je nejasna, saj Sodišče za storitve, ki jih je naročil partner SZI, ni 
priskrbelo primerljivih referenčnih cen.

27. Okvirni pogodbenik je izbral in najel podizvajalca v skladu z določbami okvirne pogodbe s Komisijo. Podizvajalec je 
opravil strokovne storitve, kot so priprava osnutka koncepta za INNOVEIT, oblikovanje privlačnega in celovitega programa 
ter moderiranje/vodenje tridnevnega dogodka.
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Po informacijah okvirnega pogodbenika so s tem podizvajalcem v zadnjih letih sodelovali pri organizaciji več dogodkov za 
različne generalne direktorate Komisije. Standardni tarifi, ki ju je podizvajalec zaračunaval za te dogodke, sta bili 2 500 EUR 
za višje svetovalce in 900 EUR za nižje svetovalce. Podizvajalec je v primeru INNOVEIT obračunal celo 10-odstotni popust. 
Okvirni pogodbenik, ki sodeluje tudi z drugimi moderatorji, je Inštitutu zagotovil, da so zaračunane cene konkurenčne 
glede na tržne cene takšnih storitev.

Cena 2 250 EUR za višjega svetovalca se torej šteje za tržno ceno, ki izraža visoko raven znanj, veščin in spretnosti, 
potrebnih za izvajanje zahtevanih nalog, ter vrsto opravljenega dela, ki je bilo predvsem konceptualno (in ne logistično 
v zvezi z organizacijo konference). Nazadnje je treba opozoriti, da memorandum o soglasju, ki sta ga podpisala GD za 
izobraževanje in kulturo ter Inštitut v zvezi z javnim naročanjem po okvirni pogodbi, določa, da Inštitut ne sme sodelovati 
v medinstitucionalnem razpisu in potem isto blago ali storitve naročiti drugje. Inštitut je torej za organizacijo dogodkov 
INNOVEIT moral uporabiti okvirno pogodbo s Komisijo. 
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