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om årsredovisningen för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2015 med 
institutets svar

(2016/C 449/21)

INLEDNING

1. Europeiska institutet för innovation och teknik (nedan kallat institutet) ligger i Budapest och inrättades genom 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 294/2008 (1). Institutets mål är att bidra till en hållbar europeisk 
ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft genom att öka medlemsstaternas och EU:s innovationsförmåga. Institutet beviljar 
bidrag till ett ökande antal ”kunskaps- och innovationsgrupper” (KI-grupper) som kopplar ihop sektorerna för högre 
utbildning, forskning och näringslivet med varandra i syfte att därigenom stärka innovation och företagande. Kunskaps- och 
innovationsgrupperna samordnar verksamheter som bedrivs av hundratals partner. Bidragen från institutet ersätter 
partnernas kostnader och kostnader för kunskaps- och innovationsgruppernas verksamhet.

2. Tabellen visar nyckeltal för institutet (2).

Tabell

Nyckeltal för institutet

2014 2015

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

Personalstyrka totalt den 31 december (2) 48 50

(1) Budgetsiffrorna bygger på betalningsbemyndiganden.
(2) Personalen består av tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda samt utstationerade nationella experter.

Källa: Uppgifter från institutet.

INFORMATION TILL STÖD FÖR REVISIONSFÖRKLARINGEN

3. I revisionsrättens revisionsmetod ingår analytiska granskningsåtgärder, en direkt granskning av transaktioner och en 
bedömning av nyckelkontroller i institutets system för övervakning och kontroll. Detta kompletteras med revisionsbevis 
från andra revisorers arbete och en analys av uttalanden från ledningen.

REVISIONSFÖRKLARING

4. Revisionsrätten har i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt granskat

a) institutets årsredovisning, som består av räkenskaperna (3) och rapporterna om budgetgenomförandet (4) för det 
budgetår som slutade den 31 december 2015,

b) lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna.
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(1) EUT L 97, 9.4.2008, s. 1.
(2) Ytterligare information om institutets behörighet och verksamhet finns på institutets webbplats: www.eit.europa.eu
(3) Här ingår balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en 

sammanfattning av de viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter.
(4) Här ingår sammanställningen av resultatet av budgetgenomförandet med bilaga.

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


Ledningens ansvar

5. Ledningen har ansvaret för att upprätta en årsredovisning för institutet som ger en rättvisande bild och för att de 
underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta (5):

a) I ledningens ansvar för institutets årsredovisning ingår att utforma, införa och upprätthålla de system för 
internkontroll som krävs för upprättandet av räkenskaper som ger en rättvisande bild och som inte innehåller 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller fel, välja och tillämpa ändamålsenliga 
redovisningsprinciper utifrån de redovisningsregler som antagits av kommissionens räkenskapsförare (6) och göra 
uppskattningar i redovisningen som är rimliga med hänsyn till omständigheterna. Direktören godkänner institutets 
årsredovisning efter det att räkenskapsföraren har upprättat den på grundval av all tillgänglig information tillsammans 
med en not till årsredovisningen där han eller hon bland annat förklarar att han eller hon har uppnått rimlig säkerhet 
om att den ger en i alla väsentliga avseenden sann och rättvisande bild av institutets finansiella ställning.

b) Ledningens ansvar när det gäller de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet och efterlevnaden av 
principen om sund ekonomisk förvaltning består i att utforma, införa och upprätthålla ett ändamålsenligt och 
effektivt system för internkontroll som innefattar en tillfredsställande övervakning och lämpliga åtgärder för att 
förebygga oriktigheter och oegentligheter och, vid behov, rättsliga förfaranden för att kräva tillbaka belopp som 
betalats ut eller använts felaktigt.

Revisorns ansvar

6. Revisionsrätten ska utifrån revisionen avge en förklaring till Europaparlamentet och rådet (7) om årsredovisningens 
tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet. Revisionsrätten utför sin revision i enlighet 
med Ifacs internationella revisionsstandarder (International Standards on Auditing, ISA) och etiska riktlinjer och Intosais 
internationella standarder för högre revisionsorgan (Issai). Enligt dessa standarder ska revisionsrätten planera och utföra 
revisionen så att rimlig säkerhet uppnås om huruvida institutets årsredovisning innehåller väsentliga felaktigheter och 
huruvida de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

7. Revisionen innebär att revisorn genom olika åtgärder inhämtar revisionsbevis om belopp och annan information i 
räkenskaperna och om lagligheten och korrektheten i de underliggande transaktionerna. Revisorn väljer vilka åtgärder 
som ska vidtas, bland annat genom att bedöma riskerna för att det finns väsentliga felaktigheter i räkenskaperna och för 
att de underliggande transaktionerna i väsentlig utsträckning inte uppfyller kraven i Europeiska unionens rättsliga ram, 
vare sig det beror på oegentligheter eller fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av internkontrollen som 
krävs för upprättandet av räkenskaper som ger en rättvisande bild och de system för övervakning och kontroll som ska 
garantera de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet och utformar granskningsåtgärder som är 
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna. Revisionen inbegriper också en utvärdering av redovisnings-
principernas ändamålsenlighet, rimligheten i uppskattningarna i redovisningen och den övergripande presentationen i 
räkenskaperna. När revisionsrätten upprättade denna rapport och revisionsförklaring beaktade den det revisionsarbete 
som den oberoende externa revisorn utfört avseende institutets räkenskaper i enlighet med artikel 208.4 i EU:s 
budgetförordning (8).

8. Revisionsrätten anser att den har inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis till stöd för sin 
revisionsförklaring.

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet

9. Revisionsrätten anser att institutets årsredovisning i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av institutets 
finansiella ställning per den 31 december 2015 och av det finansiella resultatet och kassaflödena för det budgetår som 
slutade detta datum i enlighet med bestämmelserna i institutets budgetförordning och de redovisningsregler som antagits 
av kommissionens räkenskapsförare.
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(5) Artiklarna 39 och 50 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 (EUT L 328, 7.12.2013, s. 42).
(6) De redovisningsregler som antagits av kommissionens räkenskapsförare bygger på de internationella redovisningsstandarderna för 

den offentliga sektorn (Ipsas) som ges ut av Internationella revisorsförbundet Ifac eller, när så är lämpligt, på de internationella 
redovisningsstandarderna International Accounting Standards (IAS)/International Financial Reporting Standards (IFRS) som ges ut av 
International Accounting Standards Board (IASB).

(7) Artikel 107 i delegerad förordning (EU) nr 1271/2013.
(8) Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).



Grund för ett uttalande med reservation om lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till 
grund för räkenskaperna

Oriktig schablonsats vid beräkning av indirekta stödberättigande kostnader som avser bidrag

10. EU:s bidrag till institutets budget under den period som löper från den 1 januari 2014 till den 31 december 2020 
tillhandahålls inom finansieringsramen Horisont 2020, vilket innebär att institutet ska tillämpa reglerna för Horisont 
2020. Horisont 2020 efterträder sjunde ramprogrammet för forskning, teknisk utveckling och demonstration (sjunde 
ramprogrammet), som antogs genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG (9), och löpte från 2007 
till 2013. Institutet deltog inte i det programmet.

11. Institutet anpassade sin budgetförordning med verkan från och med den 1 januari 2014 till reglerna för Horisont 
2020, och från det datumet är endast en enhetlig schablonsats på 25 % tillämplig vid beräkningen av indirekta 
stödberättigande kostnader som avser bidrag (10). Efter bedömningen av affärsplanerna för 2014 hade institutet i oktober 
2013 genom ett offentligt brev informerat KI-grupperna om att det kunde bli så. I strid med denna bestämmelse 
fortsätter de bidragsöverenskommelser med KI-grupperna som undertecknades i februari 2014 att ange en schablonsats 
på 40 % för ideella offentliga organisationer, högre utbildningsanstalter, forskningsorganisationer och små och 
medelstora företag.

12. Schablonsatsen på 40 % angavs i artikel 75.8 i institutets finansiella bestämmelser (som föregick institutets 
budgetförordning) som upphävdes med verkan från den 1 januari 2014. Institutets budgetförordning anger en 
övergångsperiod för två artiklar i de finansiella bestämmelserna, men någon sådan finns inte för artikel 75.8 som tillåter 
användning av en schablonsats på 40 %. Reglerna för Horisont 2020 anger inte heller någon övergångsperiod. I 
artikel 57 i reglerna för Horisont 2020 som handlar om övergången från sjunde ramprogrammet till Horisont 2020 
föreskrivs i punkt 2 att ”denna förordning [reglerna för Horisont 2020] […] inte [ska] inverka på de berörda åtgärdernas 
fortsättning eller modifiering […] och inte heller på kommissionens eller finansieringsorgans beviljande av finansiellt 
stöd enligt beslut nr 1982/2006/EG [sjunde ramprogrammet], eller annan lagstiftning tillämplig på sådant stöd den 
31 december 2013, vilket ska fortsätta att tillämpas för de berörda åtgärderna fram till dess att de är avslutade.” 
Emellertid var institutet inte en del av sjunde ramprogrammet och tilldelade följaktligen inte heller stöd inom det. 
Institutets finansiella regler omfattas därför inte av den lagstiftning som gäller för sådant stöd (inom sjunde 
ramprogrammet). Övergångsbestämmelserna enligt artikel 57.2 i reglerna för Horisont 2020 är därför inte tillämpliga på 
2014 års bidragsöverenskommelser och de tillhörande betalningarna.

13. Eftersom det saknas en gällande rättslig grund är schablonsatsen på 40 % för ersättning av indirekta 
stödberättigande kostnader oriktig. Totalt har 5,5 miljoner euro för mycket betalats ut genom att denna schablonsats har 
tillämpats, vilket motsvarar 3 % av 2015 års bidragstransaktioner (11).

Resultat av efterhandskontrollen av bidragstransaktionerna 2014

14. De fel som konstaterades som ett resultat av efterhandskontrollen av ett urval av 2015 års bidragstransaktioner, 
efter en korrigering av den för stora betalning som beskrivs i punkt 13, leder till en kvarstående felprocent på 2 % i 2014 
års bidragstransaktioner (1,46 % utan korrigeringen).

Kombinerad felprocent

15. Den kombinerade felprocenten för de förhållanden som förklaras i punkterna 10–14 är 5 % av 
bidragstransaktionerna 2015 eller 4,9 % av de totala utgifterna 2015.

Uttalande med reservation om lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för 
räkenskaperna

16. Med undantag för effekterna av de förhållanden som beskrivs i Grund för ett uttalande med reservation i punkterna 
10–15, anser revisionsrätten att de transaktioner som ligger till grund för årsredovisningen för det budgetår som slutade 
den 31 december 2015 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

17. Kommentarerna nedan påverkar inte revisionsrättens uttalanden.
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(9) EUT L 412, 30.12.2006, s. 1.
(10) Artikel 90.1 i institutets budgetförordning.
(11) I bidragstransaktionerna 2015 ingår de slutbetalningar och regleringar av förhandsfinansieringar som gjordes 2015 för bidrag som 

uppgick till 183,3 miljoner euro.



KOMMENTARER OM TRANSAKTIONERNAS LAGLIGHET OCH KORREKTHET

18. År 2015 informerade institutet KI-grupperna om att dess ekonomiska bidrag under de första fem åren (2010–2014) 
inte överskred den övre gränsen på 25 % av deras respektive totala utgifter. Men eftersom KI-gruppernas kompletterande 
verksamhet är dåligt definierad var det svårt att bedöma om de kostnader som är knutna till den kompletterande 
verksamheten bör godkännas eller inte som en del av institutets maximala bidrag. I särskild rapport nr 4/2016 drog 
revisionsrätten slutsatsen att detta finansieringskrav (som fortfarande tillämpas under den nya perioden 2014–2020) ger 
litet eller inget mervärde, och om det togs bort skulle detta undanröja en stor del av den operativa och finansiella 
rapporteringsbördan för KI-gruppernas partner (12).

KOMMENTARER OM INTERNKONTROLLER

19. Det intyg om redovisning som KI-gruppernas partner ska lämna om de begär mer än 325 000 euro i ersättning ska 
bidra till institutets förhandskontroll av kostnadsredovisningar (13). Kvaliteten på de här intygen varierar dock stort, vilket 
begränsar den säkerhet som kan uppnås genom dem och innebär att institutet måste genomföra ytterligare kontroller.

KOMMENTARER OM BUDGETFÖRVALTNINGEN

20. Enligt inrättandeförordningen ska institutet ”anskaffa medel från offentliga och privata källor och använda sina 
resurser i enlighet med denna förordning. Institutet ska särskilt eftersträva att en betydande och ökande andel av budgeten 
hämtas från privata källor och från intäkter som genereras av dess egen verksamhet.” (14) Trots denna bestämmelse som 
tydligt handlar om institutets budget svarade bidraget från finansieringsramen Horisont 2020 för 99 % av dess budget för 
2015.

21. Trots att institutet får ta upp outnyttjade anslag på nytt (anslag som det inte har ingått åtaganden för under året eller 
som drogs tillbaka vid årets slut) i de följande tre årens budgetar (15), hade det inte i tid anpassat sina processer för att på 
nytt ta upp de 26,6 miljoner euro som fanns tillgängliga från bidragsöverenskommelserna 2014 i budgetarna för 2015– 
2017. Anslagen är ett resultat av att KI-grupperna utnyttjade mindre medel än förväntat.

22. Andelen överföringar av gjorda åtaganden var stor inom avdelning II – 0,4 miljoner euro eller 44 % (2014: 
0,5 miljoner euro eller 36 %). Överföringarna gäller främst kontrakt för it-tjänster som sträcker sig efter årets slut och för 
möten för vilka fakturor ännu inte hade kommit.

ÖVRIGA KOMMENTARER

23. Kommissionens ursprungliga mål för när institutet skulle bli ekonomiskt självbestämmande var 2010. Men det blev 
endast delvis ekonomiskt självbestämmande i juni 2011 på villkor att generaldirektorat för utbildning och kultur (som är 
ansvarigt för institutet) fortsatte att förhandsgodkänna bidragsrelaterade transaktioner och upphandlingar på mer än 
60 000 euro.

24. Bidragsöverenskommelserna för 2014 med de tre KI-grupperna undertecknades efter det att de bidragsfinansierade 
åtgärderna hade påbörjats i januari 2014. Ändringar som inbegrep 38 miljoner euro i ytterligare medel som först 
undertecknades i februari 2014 undertecknades inte förrän i slutet av mars 2014.

25. Institutet finansierar EIT Digital Master-program som 16 europeiska universitet medverkar i. Modellen för att ersätta 
universitetens kostnader är en kombination av ett engångsbelopp på högst 8 000 euro per student (enligt bestämmelserna 
för programmet Erasmus Mundus) och ersättning för de faktiska kostnaderna inklusive schablonbaserade indirekta 
kostnader. I genomsnitt betalades totalt 15 000 euro ut per student till universiteten 2015 på den grunden (inklusive 
engångsbeloppet). Modellen har dock aldrig fastställts formellt och gör inte att man kan skilja mellan verksamheter som 
täcks av engångsbeloppet och dem som får ersättning baserad på de faktiska kostnaderna. Institutet bör ha en tydlig och 
formellt definierad modell som bygger på en gemensam metod för att redovisa kostnader som ett enda styrkt 
engångsbelopp.
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(12) Särskild rapport nr 4/2016 Europeiska institutet för innovation och teknik måste ändra sitt arbetssätt och delar av sin utformning för att få de 
förväntade effekterna.

(13) Artikel 34 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1290/2013 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 81).
(14) Artikel 5.1 d i förordning (EG) nr 294/2008.
(15) Artikel 14 i institutets budgetförordning.

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


26. Baserat på ett beslut i nämnden för tillsyn över KI-grupper betalade en juridisk person i en KI-grupp ut 
bruttobonusar på 646 000 euro till 55 av sina anställda (enskilda bonusar på så mycket som 100 000 euro) som institutet 
ersatte till 100 %. Det är ovanligt att man betalar sådana bonusar med enbart offentliga medel, och bonusarna bör beaktas 
när det gäller det tak för institutets finansiering av enskildas löner som kommer att tillämpas från och med 
bidragsöverenskommelsen 2016. Principen om sund ekonomisk förvaltning åsidosattes också när en KI-partner 
upphandlade PR-tjänster med dagliga ersättningar på mellan 800 och 3 250 euro per person, vilka institutet också 
ersatte fullt ut.

27. Institutet använde ett av kommissionens ramavtal när det anordnade innovationskonferenser som hölls 2015 och 
2016. Med ramavtalet lades tjänster ut på underleverantörer trots att ramavtalet inte angav några priser för dessa tjänster. 
De arvoden som man enades om för dessa tjänster ligger mellan 800 euro per dag för en yngre konsult och 2 250 per dag 
för en chefskonsult (nästan fyra gånger det arvode som man enades om för en högre chef i ramavtalet). Kostnaden för 
tjänster som upphandlats till sådana arvoden uppgår till mer än 100 000 euro per konferens.

UPPFÖLJNING AV TIDIGARE ÅRS KOMMENTARER

28. En översikt över de korrigerande åtgärder som har vidtagits som en reaktion på revisionsrättens kommentarer från 
tidigare år finns i bilagan.

Denna rapport antogs av revisionsrättens avdelning IV, med ledamoten Baudilio TOMÉ MUGURUZA 
som ordförande, vid dess sammanträde i Luxemburg den 13 september 2016.

För revisionsrätten

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Ordförande 
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BILAGA

Uppföljning av tidigare års kommentarer

År Revisionsrättens kommentarer

Genomförande av 
korrigerande åtgärder

(Har genomförts/Pågår/Har 
inte genomförts/Ej 

tillämpligt)

2012

Utöver det förhållande som beskrivs i punkterna 9–13 var budgetarna för 
bidragsöverenskommelser som undertecknades 2010 och 2011, och ledde till 
betalningar under 2012, inte tillräckligt specifika. Det fanns ingen koppling 
mellan de medel som hade godkänts och den verksamhet som skulle 
genomföras. [Bidragsöverenskommelserna] hade inga regler för den upphand-
ling av varor och tjänster som kunskaps- och innovationsgrupperna och deras 
partner gjorde.

Har genomförts

Bidragsöverenskommelserna angav inga individuella gränser för specifika 
kostnadskategorier (t.ex. personalkostnader, entreprenad, juridiska tjänster etc.). Har inte genomförts (1)

2012

Institutet gjorde också tekniska kontroller av alla finansierade projekt som en 
del av förhandskontrollerna. Det saknades dock kvantifierade mål vilket gjorde 
det svårare att ändamålsenligt bedöma projektens verksamhet och resultat. I 
affärsplanerna angavs inte närmare vilka verksamheter som skulle genomföras 
och det angavs inte heller tydliga milstolpar, förväntat resultat från varje 
verksamhet eller kvalitetskriterier.

Har genomförts

2012

Av de anslag för vilka det hade gjorts åtaganden som fördes över från 2011 på 
omkring 22 miljoner euro förföll omkring 10 miljoner euro (45 %) under 2012. 
Den höga andelen förfallna anslag beror i första hand på att stödmottagarna 
inom 2011 års bidragsöverenskommelser begärde ersättning för lägre kostnader 
än beräknat (9,2 miljoner euro eller 92 % av de förfallna överföringarna).

Ej tillämpligt

2013

I ramöverenskommelserna om bidrag med de tre kunskaps- och innovations-
grupperna anges att institutets finansiella bidrag får täcka upp till 25 % av 
kunskaps- och innovationsgruppernas totala utgifter under de första fyra åren, 
från den 1 januari 2010 till och med december 2013. Enligt de uppgifter som 
kunskaps- och innovationsgrupperna har rapporterat respekterade alla tre 
kunskaps- och innovationsgrupperna detta tak. Eftersom uppgifterna inte 
kommer att granskas förrän 2015 finns det dock inga ändamålsenliga 
granskningsbevis för att finansieringen från institutet inte översteg detta tak 
på 25 %.

Har genomförts

2014

Institutet har gradvis förbättrat sin finansiella kontroll av kunskaps- och 
innovationsgruppernas ersättningsanspråk. Den operativa kontrollen av 
insatserna släpar dock efter. Kunskaps- och innovationsgruppernas affärsplaner 
har fortfarande en otillfredsställande definition av insatserna och det finns ingen 
tydlig koppling mellan planerade insatser och stödberättigande kostnader per 
partner och kostnadskategori. Vidare har revisionsrätten hittat fall där hela 
institutets bidrag har betalats ut även om en del mål i affärsplanen inte hade 
uppnåtts.

Har genomförts

2014

Institutet överskattade sina budgetmässiga behov för 2014 med 13,1 miljoner 
euro eller 5,6 % (2013: 3,4 miljoner euro eller 2,5 %) och gjorde åtaganden för 
endast 220 miljoner euro av det tillgängliga beloppet på 233,1 miljoner euro. 
Den låga genomförandegraden beror främst på outnyttjade bidragsanslag 
(11,4 miljoner euro) till finansiering av kunskaps- och innovationsgruppernas 
verksamheter. I kunskaps- och innovationsgruppernas affärsplaner, som låg till 
grund för de överenskommelser som ingicks, fanns inga krav på att alla 
institutets tillgängliga anslag för 2014 måste användas. De outnyttjade anslagen 
kommer att tas upp på nytt i institutets budget för 2015–2017 i enlighet med 
institutets budgetförordning.

Pågår (2)
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År Revisionsrättens kommentarer

Genomförande av 
korrigerande åtgärder

(Har genomförts/Pågår/Har 
inte genomförts/Ej 

tillämpligt)

2014
Kunskaps- och innovationsgrupperna ska utveckla strategier för finansiell 
hållbarhet men de är fortfarande, efter fem verksamhetsår, helt beroende av 
finansieringen från institutet och sina partner.

Pågår (3)

2014

Sedan institutet inrättades 2009 har det haft en hög personalomsättning och 
ledningen har bytts ut flera gånger. I juni 2014 beslutade styrelsen att institutets 
direktör skulle lånas ut på ett långvarigt forskningsuppdrag till Europeiska 
universitetsinstitutet i Florens de elva månader som återstod av mandatperio-
den. Den tillförordnade direktören tog över direktörens uppgifter i augusti 2014 
(precis efter att ha rekryterats och utsetts till operativ chef) och är nu den fjärde 
personen som innehar direktörstjänsten på sex år. Meddelandet om ledig tjänst 
för rekrytering av en ny direktör offentliggjordes i juli 2015.

Pågår (4)

2014

Två av de tre enhetschefstjänsterna har varit vakanta sedan 2013. Den ena är 
tillfälligt besatt sedan 2013, vilket strider mot tjänsteföreskrifterna som 
föreskriver en period på högst ett år. Den andra innehas för närvarande av 
den operativa chefen som även är tillförordnad direktör och som alltså har tre 
roller samtidigt.

Pågår (5)

2014
Situationen har visserligen förbättrats sedan 2013, men 20 % av tjänsterna i 
tjänsteförteckningen var fortfarande vakanta i slutet av 2014 (jämfört med en 
tredjedel 2013).

Pågår (6)

2014

Upplysning av särskild betydelse

Utan att det påverkar uttalandet i punkt 9 vill revisionsrätten påpeka att 
institutets finansiella bidrag inte får överstiga 25 % av kunskaps- och 
innovationsgruppernas samlade utgifter under de fem första åren, från den 
1 januari 2010 till och med den 31 december 2014. Enligt de uppgifter som 
kunskaps- och innovationsgrupperna har rapporterat respekterades detta tak. 
Institutet fick revisionsintyg per den 31 mars 2015 om kostnaderna för 
kunskaps- och innovationsgruppernas kompletterande verksamhet under 
2010–2014. Förutom revisionsintygen gick institutet 2015 igenom portföljen 
med kunskaps- och innovationsgruppernas kompletterade verksamhet för att 
kontrollera att endast sådan verksamhet godkänns som uppfyller alla de rättsliga 
och operativa krav som satts upp för kunskaps- och innovationsgruppernas 
kompletterande verksamhet, inklusive att de ska ha en koppling till de 
mervärdesverksamheter som finansieras av institutet.

Har genomförts

(1) Institutet har infört tak för sitt högsta bidrag till KI-gruppernas samlade förvaltnings- och omkostnader liksom till kostnaderna för 
enskilda anställa förvaltare i KI-grupperna med början från 2016. Det har dock inte planerat några ytterligare korrigerande åtgärder 
för att åtgärda denna fråga i enlighet med vad det angav i sitt svar på revisionsrättens särskilda årsrapport för budgetåret 2012.

(2) Institutet överskattade sina budgetmässiga behov för 2015 med 25 miljoner euro eller 9,4 % och gjorde åtaganden för endast 
241,6 miljoner euro av de tillgängliga anslagen. Skälet till den låga genomförandegraden var fortfarande detsamma. De outnyttjade 
anslagen kan tas upp på nytt i institutets budgetar för 2016–2018.

(3) De inkomster som redovisades av KI-gruppernas partner under bidragsöverenskommelsen för 2014 uppgick till 0,3 miljoner euro.
(4) Personalomsättningen 2015 var 17 % (tjänster som var tillsatta i början av 2015). Förfarandet för att utse en ny direktör pågår 

fortfarande.
(5) En vakant enhetschefstjänst har tillsatts; den andra enhetschefstjänsten är fortfarande vakant och har varit tillfälligt besatt sedan 

2013.
(6) 16 % av tjänsterna i institutets tjänsteförteckning var vakanta vid utgången av 2015.
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INSTITUTETS SVAR

10–13. Europeiska institutet för innovation och teknik (nedan kallat institutet) avvisar revisionsrättens slutsats, eftersom 
ingen ”för stor” eller oriktig betalning gjorts vid ersättning av indirekta kostnader för kunskaps- och innovationsgrupper 
(nedan kallade KI-grupper) enligt bidragsöverenskommelserna 2014.

Institutet är en del av ramprogrammet Horisont 2020 och ska från och med den 1 januari 2014 tillämpa Horisont 2020:s 
regler för deltagande och spridning. I artikel 57.2 i reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020 anges 
uttryckligen följande övergångsåtgärd: ”[D]enna förordning [ska] inte inverka på de berörda åtgärdernas fortsättning eller 
modifiering, inbegripet helt eller delvis upphörande, fram till dess att de är avslutade, och inte heller på kommissionens eller 
finansieringsorgans beviljande av finansiellt stöd enligt beslut nr 1982/2006/EG, eller annan lagstiftning tillämplig på 
sådant stöd den 31 december 2013, vilket ska fortsätta att tillämpas för de berörda åtgärderna fram till dess att de är 
avslutade”. Institutet uppfyller kraven för att betraktas som ”finansieringsorgan”, och dess inrättandeförordning uppfyller 
kraven för att betraktas som ”annan lagstiftning” i enlighet med denna bestämmelse. Enligt den lagstiftning som gällde för 
institutets finansiella stöd den 31 december 2013, institutets finansiella bestämmelser, medges uttryckligen tillämpningen 
av en schablonsats på 40 % för rapportering av indirekta kostnader från högre utbildningsanstalter, forsknings-
organisationer, ideella offentliga institutioner och små och medelstora företag. Därför var dessa organs tillämpning av en 
schablonsats på 40 % laglig och korrekt enligt bidragsöverenskommelserna 2014. Institutet avvisar följaktligen 
revisionsrättens slutsats eftersom ingen för stor betalning gjorts. Institutet meddelade faktiskt KI-grupperna i oktober 
2013 om möjliga förändringar av reglerna för rapportering av indirekta kostnader som omfattas av Horisont 2020. Det 
meddelandet lämnades emellertid innan reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020, inklusive ovannämnda 
övergångsbestämmelser i artikel 57, antogs av Europaparlamentet och rådet den 11 december 2013. I enlighet med de 
antagna övergångsbestämmelserna behövde institutet inte avvisa tillämpningen av en schablonsats på 40 % för rapportering 
av indirekta kostnader från högre utbildningsanstalter, forskningsorganisationer, ideella offentliga institutioner och små och 
medelstora företag.

För att ge en korrekt bild är det viktigt att påminna om förfarandet när bidragsöverenskommelserna 2014 fastställdes. 
Bidragsöverenskommelserna 2014 mellan institutet och KI-grupperna grundades på de affärsplaner 2014 som KI- 
grupperna utarbetade under 2013. Den årliga anmodan att inkomma med affärsplaner för 2014 gjordes av institutet i april 
2013 genom att vägledningen om affärsplaner skickades till KI-grupperna. I enlighet med vägledningen från institutet 
utarbetade KI-grupperna i samråd med sina partnerskap affärsplanerna för 2014 och skickade dessa till institutet senast den 
30 september 2013. Efter att institutet med stöd av externa experter utvärderat affärsplanerna för 2014, fattade institutet 
beslut om finansieringen till KI-grupperna den 5 december 2013. På grundval av detta styrelsebeslut ändrade KI-grupperna 
sina affärsplaner i januari 2014 för att anpassa dem till den finansiering som beviljats. Bidragen beviljades av institutets 
direktör och bidragsöverenskommelserna undertecknades i februari 2014. I enlighet med principen om rättssäkerhet får 
finansieringsreglerna inte ändras efter det att en förslagsinfordran inletts.

Därför, och i enlighet med övergångsbestämmelserna i Horisont 2020:s regler för deltagande och spridning, borde inte 
ikraftträdandet av den nya förordningen om reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020 ha påverkat det fortsatta 
genomförandet av de berörda åtgärderna (dvs. KI-gruppernas affärsplaner för 2014 som fastställdes och granskades av 
institutet 2013) innan institutet beviljade finansiellt stöd. Tilldelningen borde ha genomförts i enlighet med den lagstiftning 
som gällde den 31 december 2013.

Institutet var som revisionsrätten framhåller inte en del av sjunde ramprogrammet för verksamhet inom området forskning, 
teknisk utveckling och demonstration (sjunde ramprogrammet). Institutet är emellertid en del av Horisont 2020 och 
majoriteten av KI-gruppernas partner erhåller bidrag från såväl sjunde ramprogrammet som andra Horisont 2020-program. 
Det är därför konsekvent att tillämpa samma schablonsats på 40 % under övergångsperioden från institutets bidrag före 
Horisont 2020 till Horisont 2020 som från sjunde ramprogrammet till Horisont 2020.

Det är dessutom viktigt att framhålla att förslagsinfordringar enligt sjunde ramprogrammet lanserades av GD Forskning och 
innovation till så sent som i december 2013 och att bidragsöverenskommelser som resultat av de infordringarna 
undertecknades till så sent som i oktober 2014. Många av dessa bidragsöverenskommelser gäller fortfarande under 2016 
och följer reglerna i de rättsliga ramarna för sjunde ramprogrammet i enlighet med samma övergångsbestämmelser i 
Horisont 2020:s regler för deltagande och spridning. Institutet gav inte någon förmånsbehandling åt dem av sina 
bidragsmottagare (KI-grupperna) som omfattades av schablonsatsen på 40 % i bidragsöverenskommelserna 2014.

14. Som framgår av institutets konsoliderade årliga verksamhetsrapport för 2015 är den kvarstående felprocenten för 
bidragstransaktionerna 2015 enligt bidragsöverenskommelserna 2014 efter förhands- och efterhandskontroller 1,46 %.
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15. Av de skäl som anges i svaren på punkterna 10–14 är felprocenten för bidragstransaktionerna 2015 enligt institutets 
beräkningar 1,46 %.

18. Institutet fick revisionsintyg från oberoende revisorer per den 31 mars 2015 om kostnaderna för KI-gruppernas 
kompletterande verksamhet för att säkerställa att institutets finansiella bidrag inte överskred taket på 25 % under åren 
2010–2014. På grundval av de granskade siffrorna är procentandelarna för perioden 2010–2014 som följer: KI-gruppen 
Klimat – 16 %, KI-gruppen InnoEnergy – 19 % och EIT Digital – 21 %.

Eftersom dessa procentsatser ligger väl under taket på 25 % i ramöverenskommelserna om bidrag mellan institutet och KI- 
grupperna har institutet erhållit försäkringar om att den tillämpliga rättsliga grunden efterlevs.

Trots detta godtog kommissionen och institutet rekommendationen i revisionsrättens särskilda rapport nr 4/2016 om att 
föreslå en ändring av institutets rättsliga grund som innebär att finansieringsvillkoret på 25 % tas bort för att minska den 
operativa och finansiella rapporteringsbördan för KI-gruppspartnerna. Till dess en sådan ändring antas kommer institutet 
att tillämpa den nu gällande rättsliga grunden.

19. Från och med bidragsöverenskommelserna 2014 tillämpar institutet den metodik för revisionsintyg som utarbetats 
av GD Forskning och innovation för ramprogrammet Horisont 2020. Den reviderade metodiken omfattar mer detaljerade 
instruktioner och överenskomna förfaranden samt 63 standardiserade granskningsresultat som omfattar samtliga 
kostnadskategorier.

Institutet har dessutom utarbetat en heltäckande strategi för bidragssäkring som bygger på såväl förhands- som 
efterhandskontroller, inklusive intyg om redovisning, för att säkerställa transaktionernas laglighet och korrekthet.

20. Institutet tolkar den tillämpliga rättsliga grunden annorlunda. I skäl 16 i institutets inrättandeförordning förklaras 
artikel 5 d i förordningen på följande sätt: ”Därför förväntas näringslivet, finanssektorn och tjänstesektorn lämna betydande 
bidrag till EIT:s, och särskilt KI-gruppernas, budget. KI-grupperna bör sikta på att maximera andelen finansiella bidrag från 
den privata sektorn.”

Mot bakgrund av detta anser institutet att det i första hand ska mobilisera finansiering från offentliga och privata källor via 
sina kunskaps- och innovationsgrupper. Institutet tolkar därför den citerade artikeln så, att KI-gruppernas budgetar 
inkluderas i hänvisningarna till institutets budget. Mot den bakgrunden har institutet varit framgångsrikt när det gäller att 
mobilisera finansiering från andra offentliga och privata källor via sina kunskaps- och innovationsgrupper. Andelen 
finansiering från andra källor än institutet till budgeten för de tre KI-grupperna i första omgången avser till största delen de 
kompletterande verksamheter som redovisats av KI-grupperna och utgjorde 84 % (KI-gruppen Klimat), 81 % (KI-gruppen 
InnoEnergy) respektive 79 % (EIT Digital) under perioden 2010–2014.

21. Det belopp på 26,6 miljoner euro som inte utnyttjats av KI-grupperna från bidragsöverenskommelsen 2014 kom till 
institutets kännedom när KI-grupperna begärde det faktiska beloppet 187,2 miljoner euro i mars 2015. Vid den tidpunkten 
var det inte längre möjligt att låta de outnyttjade anslagen för 2014 förfalla, eftersom de först då kunde ha tagits upp på nytt 
under de kommande tre åren.

Som en direkt konsekvens av lärdomarna från bidragsöverenskommelserna 2014 genomförde institutet en budgetgransk-
ning, och KI-grupperna uppmanades revidera sina affärsplaner och budgetar för 2015 i oktober 2015. De lämnade in 
ändrade affärsplaner och budgetar i november 2015. Som resultat av minskningen av KI-gruppernas budgetar kunde 
institutet dra tillbaka outnyttjade belopp, som därefter har förfallit och tagits upp på nytt i beräkningen av inkomster och 
utgifter för 2016. Detta visar att institutet i nära samarbete med KI-grupperna har förbättrat budgetförvaltningen markant.

I det sammanhanget är revisionsrättens rekommendationer i den särskilda rapporten nr 4/2016 relevanta. De 
bidragsöverenskommelser mellan institutet och KI-grupperna som undertecknades innan verksamheterna påbörjats och 
som omfattar en längre period än kalenderåret bör förbättra KI-gruppernas utnyttjande av tillgängliga medel.

22. Det totala belopp som rapporteras av revisionsrätten utgörs av planerade överföringar som var nödvändiga på grund 
av typen av verksamheter, till exempel tjänster som sträcker sig utöver årsslutet och möten som ägde rum i december 2015 
och för vilka fakturor mottogs först i januari 2016. Dessa planerade överföringar antyder inte brister i institutets 
budgetförvaltning, utan är ett normalt verktyg för budgetförvaltning.

23. Institutet uppmanade kommissionen att åter starta processen som leder till fullständigt ekonomiskt själv-
bestämmande. Kommissionen angav en färdplan och en tidsplan för processen i maj 2016. Enligt förslaget till tidsplan 
kommer kommissionen att slutföra sin granskningsrapport om ekonomiskt självbestämmande i december 2016–januari 
2017.
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24. Då institutets budget är årlig och EU:s budget normalt inte antas förrän i mitten av december kan 
bidragsöverenskommelser för ett visst år inte undertecknas förrän den 1 januari det aktuella året. Institutet åtog sig att 
minska tiden mellan åtgärdens startdatum enligt KI-gruppernas affärsplaner och datum för undertecknande av 
bidragsöverenskommelserna. Som ett resultat av detta undertecknades bidragsöverenskommelserna 2014 med de tre KI- 
grupperna i februari 2014.

När det gäller ändringarna av bidragsöverenskommelserna som undertecknades i mars 2014 är det viktigt att framhålla att 
institutets årsbudget 2014 omges av betydande osäkerhet på grund av de pågående förhandlingarna om den fleråriga 
budgetramen för 2014–2020 och Horisont 2020. Därför intog institutets styrelse en försiktig hållning och beslöt i 
september 2013 att som en första delsumma bevilja endast 180 miljoner euro för bidragsöverenskommelserna 2014. När 
årsbudgeten för 2014 hade antagits beviljade institutet ytterligare bidrag på sammanlagt 38,5 miljoner euro som en andra 
delsumma till de tre KI-grupperna i mars 2014.

25. De utbildningsverksamheter som omfattas av engångsbelopp och de som omfattas av faktiska kostnader kan 
särskiljas i EIT Digitals masterprogram. Engångsbeloppet per student täcker universitetens kostnader för studenternas 
deltagande i tekniska kurser. De verksamheter som rapporterats på grundval av faktiska kostnader avser däremot EIT 
Digitals särskilda utbildningsresultat och medför ett mervärde för studenterna jämfört med de normala masterprogram som 
erbjuds av de deltagande universiteten.

Institutet godtar att det bör sträva efter en modell som bygger på ett enda styrkt engångsbelopp för att finansiera KI- 
gruppernas masterprogram för att förenkla kostnadsrapporteringen, när väl statistiska uppgifter finns tillgängliga för att 
fastställa ett sådant gemensamt engångsbelopp i linje med bestämmelserna i artikel 124.2 i EU:s budgetförordning.

26. Institutet anser att bonusar, som rörliga komponenter i grundersättningen för personerna i KI-gruppernas ledning, 
uppfyller samtliga relevanta regler och föreskrifter, framför allt avsnitt 1.1.3 i Horisont 2020:s kommenterade mall för 
bidragsöverenskommelser, där tillåtlighetsvillkoren för rörliga komponenter som betalas ut av bidragsmottagarna fastställs. 
De rörliga tilläggen godkändes i själva verket genom anställningskontrakten, fastställdes på grundval av objektiva villkor 
som dokumenterades av KI-gruppen som juridisk person och kontrollerades av institutet. Det nettobelopp som faktiskt 
betalades ut till de anställda var beroende av tillämplig källskattesats och de anställdas individuella skattesituation. På 
grundval av en skattesats på cirka 40–50 % av det bruttobelopp som rapporterades av revisionsrätten blev nettobeloppet 
cirka 6 000–7 000 euro per person.

Även om praxis att ersätta bonusar, som rörliga och prestationsbaserade komponenter av de anställdas ersättning, kan vara 
ovanlig, är också de mål som KI-grupperna strävar efter att nå som affärsdrivande organisationer, såsom att försöka uppnå 
finansiell hållbarhet, ovanliga och återfinns inte i andra program. Användningen av rörliga komponenter som en del av 
grundersättningen kan ge ett kraftigt incitament till goda resultat och säkerställa att man uppnår värde för pengarna. 
Prestationsbaserad ersättning för KI-gruppernas anställda betraktas i själva verket som mycket lämpliga i en affärsdriven 
modell. Det är också viktigt att konstatera att institutets bidrag till lönerna som betalas till KI-gruppernas ledningspersonal, 
inklusive bonusar, kommer att hållas under det tak som fastställdes av institutet i bidragsöverenskommelserna 2016.

Slutligen anser institutet att rekommendation nr 3 i revisionsrättens särskilda rapport nr 4/2016 är relevant i detta 
sammanhang. Enligt revisionsrätten ”bör institutet arbeta för att öka sitt oberoende och utnyttja flexibiliteten i den rättsliga 
grunden för Horisont 2020. Framför allt bör EIT införa särskilda regler som är anpassade efter behoven hos KI-gruppernas 
partner.” Detta är precis vad institutet gjorde när det accepterade det prestationsbaserade ersättningssystem som infördes av 
den aktuella juridiska personen KI-gruppen.

När det gäller de pr-tjänster som upphandlades av en annan KI-gruppspartner, ett välbekant offentligt universitet, är det 
viktigt att konstatera att underleverantören som levererade pr-tjänsterna hade valts ut i ett konkurrensutsatt 
upphandlingsförfarande i full överensstämmelse med de upphandlingsregler som tillämpades av KI-gruppens partner. 
Institutet anser därför att bästa värde för pengarna hade säkerställts och att principerna för sund ekonomisk förvaltning 
hade uppfyllts. Revisionsslutsatsen om sund ekonomisk förvaltning är oklar eftersom revisionsrätten inte har angett några 
jämförbara riktmärkespriser för de tjänster som levererades av KI-gruppens parter.

27. Underleverantören identifierades och upphandlades av den ramavtalsslutande parten i enlighet med bestämmelserna 
i kommissionens ramavtal. Underleverantören tillhandahöll särskilda tjänster såsom att utveckla ett grundkoncept för 
Innoveit, utforma ett attraktivt och konsekvent program och leda/stödja tredagarsevenemanget.
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Enligt den information som mottagits från den ramavtalsslutande parten har den arbetat tillsammans med den aktuella 
underleverantören för att organisera ett antal evenemang för flera av kommissionens generaldirektorat under senare år. De 
standardersättningar som underleverantören begärde för dessa arrangemang var 2 500 euro och 900 euro för 
chefskonsulter respektive yngre konsulter. Underleverantören tillämpade i själva verket en rabatt på 10 % för Innoveit. 
Den ramavtalsslutande parten, som även samarbetar med andra organisatörer, försäkrade institutet om att de avgifter som 
togs ut var konkurrenskraftiga mot bakgrund av marknadspriserna för sådana tjänster.

Kostnaden 2 250 euro för en chefskonsult betraktas följaktligen som ett marknadsanpassat pris som speglar såväl de 
kunskaper och den kompetens på hög nivå som krävs för att leverera de tjänster som krävs och den typ av arbete som 
levereras och som till största delen var konceptuella (och inte logistiska i anslutning till organiserandet av konferensen). 
Slutligen är det viktigt att konstatera att enligt det samförståndsavtal som undertecknades av GD Utbildning och kultur och 
institutet och som avsåg upphandlingen av detta ramavtal kunde institutet inte delta i den interinstitutionella 
anbudsinfordran och sedan upphandla samma varor eller tjänster på annat sätt. Institutet tvingades därför använda 
kommissionens ramavtal för organiseringen av Innoveit-evenemangen. 
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