
BERETNING

om årsregnskabet for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2016 
med instituttets svar

(2017/C 417/21)

INDLEDNING

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

2. Tabel 1 til 3 viser nøgletal for udviklingen af instituttets budget og personaleantal (2).

Tabel 1

Instituttets nøgletal

2015 2016

Budget (millioner euro) (1) 232 283

Ansatte i alt pr. 31. december (2)

(godkendte stillinger)

50

(62)

59

(63)

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

Kilde: Instituttet.

Tabel 2

Udviklingen i nøgletallene siden 2011
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(1) EUT L 97 af 9.4.2008, s. 1.
(2) Nærmere oplysninger om instituttets beføjelser og aktiviteter kan findes på dets websted: www.eit.europa.eu.

http://www.eit.europa.eu


Tabel 3

Instituttets nøgletal for 2016 fordelt på aktører

OPLYSNINGER TIL UNDERBYGNING AF REVISIONSERKLÆRINGEN

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

ERKLÆRING

4. Vi har:

a) revideret instituttets regnskaber, som omfatter årsregnskabet (3) og beretningerne om budgetgennemførelsen (4), for 
det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, og

b) efterprøvet lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for disse regnskaber,

i overensstemmelse med artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).
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(3) Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen over bevægelser på nettoaktiver samt en 
oversigt over væsentlige regnskabspraksis og andre forklarende noter.

(4) Beretningerne om budgetgennemførelsen omfatter de beretninger, der sammenfatter alle budgettransaktionerne, og de forklarende 
noter.



Regnskabernes rigtighed

Erklæring om regnskabernes rigtighed

5. Det er vores opfattelse, at instituttets regnskaber for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt 
væsentligt giver et retvisende billede af instituttets finansielle stilling pr. 31. december 2016 og af resultaterne af dets 
transaktioner, pengestrømme og bevægelser på nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med dets 
finansforordning og de regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt. Disse er baseret på de internationalt 
anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor.

Lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne

Indtægter

Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de indtægter, der ligger til grund for regnskaberne

6. Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 
31. december 2016, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige.

Betalinger

Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de betalinger, der ligger til grund for regnskaberne

7. Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 
31. december 2016, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige.

Den øverste og den daglige ledelses ansvar

8. Ifølge artikel 310-325 i TEUF og instituttets finansforordning er den daglige ledelse ansvarlig for at udarbejde og 
aflægge regnskaberne på grundlag af de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige 
sektor, samt for lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne. Dette 
ansvar omfatter udformning, gennemførelse og opretholdelse af intern kontrol, som sikrer, at der udarbejdes og aflægges 
et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Den daglige ledelse er også 
ansvarlig for at sikre, at de aktiviteter, finansielle transaktioner og oplysninger, der fremgår af årsregnskabet, er 
i overensstemmelse med de myndighedsregler, der gælder for dem. Instituttets daglige ledelse bærer det endelige ansvar 
for lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne.

9. Ved udarbejdelsen af regnskaberne er den daglige ledelse ansvarlig for at vurdere instituttets evne til at fortsætte 
driften, idet den i relevante tilfælde oplyser om forhold med relation til fortsat drift og anvender regnskabsprincippet om 
fortsat drift.

10. Den øverste ledelse er ansvarlig for at overvåge enhedens regnskabsaflæggelse.

Revisors ansvar for revision af regnskaberne og de underliggende transaktioner

11. Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om instituttets regnskaber er uden væsentlig fejlinformation, og 
om de transaktioner, der ligger til grund for dem, er lovlige og formelt rigtige, samt på grundlag af vores revision at afgive 
en erklæring til Europa-Parlamentet og Rådet eller andre dechargemyndigheder om regnskabernes rigtighed og de 
underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. Høj grad af sikkerhed er imidlertid ikke en garanti for, at en 
revision altid vil føre til opdagelse af væsentlige fejlinformationer og tilfælde af manglende regeloverholdelse. 
Fejlinformationer og tilfælde af manglende regeloverholdelse kan skyldes besvigelser eller fejl og betragtes som 
væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller sammenlagt påvirker brugeres økonomiske 
beslutninger, der træffes på grundlag af regnskaberne.
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12. En revision omfatter udførelse af handlinger for at opnå revisionsbevis vedrørende beløbene og oplysningerne 
i regnskaberne og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. De valgte handlinger afhænger af 
revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for, at der er væsentlig fejlinformation i regnskaberne, og for, at de 
underliggende transaktioner i væsentligt omfang ikke opfylder kravene i Den Europæiske Unions retlige ramme, uanset 
om dette skyldes besvigelser eller fejl. Ved disse risikovurderinger overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for 
enhedens udarbejdelse og aflæggelse af regnskaber, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at afgive en erklæring om 
effektiviteten af intern kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om den anvendte regnskabspraksis er 
passende, og om de regnskabsmæssige skøn, som den daglige ledelse har foretaget, er rimelige, samt en vurdering af den 
samlede præsentation af regnskaberne.

13. Med hensyn til indtægterne kontrollerer vi tilskuddet fra Kommissionen og undersøger instituttets procedurer for 
opkrævning af gebyrer og andre indtægter, hvis det er relevant.

14. Med hensyn til udgifterne undersøger vi betalingstransaktionerne, når udgifterne er afholdt, registreret og 
godkendt. Forskudsbetalinger undersøges, når modtageren forelægger dokumentation for, at midlerne er blevet anvendt 
korrekt, og instituttet godkender denne dokumentation ved at afregne forskuddet enten samme år eller senere.

15. I forbindelse med udarbejdelsen af denne beretning og revisionserklæring tog vi det revisionsarbejde, der er udført 
af den uafhængige eksterne revisor i relation til instituttets regnskaber, med i betragtning som fastsat i artikel 208, stk. 4, 
i EU's finansforordning (5).

Andre forhold

Betydelige mangler for så vidt angår udbudprocedurerne for VIF'ernes juridiske enheder

16. VIF'erne koordineres og repræsenteres af deres juridiske enheder, som næsten finansieres fuldt ud af instituttet. 
Revisionsretten var i sin revision særlig opmærksom på de udbudsprocedurer, som blev gennemført af disse enheder, og 
som den finder udgør et højrisikoområde.

17. I henhold til 2015-tilskudsaftalerne skal VIF'ernes juridiske enheder og/eller VIF-partnerne sørge for, at ethvert 
indkøb sikrer mest valuta for pengene eller, hvis det er relevant, sikrer den lavest mulige pris. For alle kontrakter på over 
60 000 euro fastsætter tilskudsaftalerne, at VIF'ernes juridiske enheder og/eller VIF-partnerne skal opfordre mindst tre 
økonomiske aktører til at byde og dokumentere, at indkøbsproceduren er gennemsigtig. Revisionsretten reviderede en 
stikprøve af udbud til en værdi af ca. syv millioner euro, som blev gennemført af VIF'ernes juridiske enheder, og som var 
finansieret fuldt ud af EIT. Vores revision påviste væsentlige svagheder, f.eks. at kontrakter var tildelt direkte, at der 
manglede vigtige elementer i buddene, at kontrakter blev forlænget eller udvidet betragteligt, at kontrakter var 
ubegrænsede med hensyn til tid og/eller omfang, eller at vægtningen af kvalitet og pris neutraliserede priskonkurrencen. 
Betalingerne i 2016 vedrørende disse regelstridige udbudsprocedurer androg 2,2 millioner euro. Instituttet havde selv 
konstateret svaghederne i forbindelse med udbud med hensyn til én juridisk enhed og fastlagt en handlingsplan til 
forbedring af samtlige juridiske enheders fremtidige indkøb.

18. Der er på nuværende tidspunkt juridisk usikkerhed om, hvorvidt VIF'ernes juridiske enheder repræsenterer de 
ordregivende myndigheder (6). Hvis det var tilfældet, skulle de anvende reglerne om offentlige udbud, som fastsat 
i direktivet om offentlige udbud (7) (direktiv 2004/18/EF), som er strengere end de regler, der kræves under 
tilskudsaftalen. Instituttet drøfter på nuværende tidspunkt spørgsmålet med Kommissionens tjenestegrene med henblik 
på at opnå juridisk sikkerhed for VIF'ernes juridiske tjenester i fremtiden.
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(5) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).
(6) Artikel 1, stk. 9, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF (EUT L 134 af 30.4.2004, s. 114).
(7) Artikel 7 og 9 i direktiv 2004/18/EF som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1336/2013.



Kapacitet til at klare den øgede arbejdsbyrde

19. Trods den store forhøjelse af budgettet fra 309 millioner euro (2008-2013) til 2,4 milliarder euro (2014-2020) og 
stigningen i antallet af VIF'er fra tre til seks ved udgangen af 2016, ændrede antallet af godkendte stillinger i instituttet sig 
ikke væsentligt (jf. tabel 2). Revisionsretten påpegede i sin særberetning nr. 4/2016 (8) risikoen for, at instituttet ikke vil 
have tilstrækkelig kapacitet til at klare den øgede arbejdsbyrde. Instituttets midlertidige direktør henviste til denne risiko 
i instituttets årlige aktivitetsrapport for 2015.

20. Bemærkningerne i det følgende drager ikke Revisionsrettens erklæring i tvivl.

BEMÆRKNINGER OM DEN INTERNE KONTROL

21. Revisionsretten fandt svagheder vedrørende efterfølgende kontroller af udbudsprocedurer gennemført af VIF'ernes 
juridiske enheder. For så vidt angår mindst én af VIF'ernes juridiske enheder var valget af de udbudsprocedurer, der skulle 
kontrolleres, ikke repræsentativt for populationen. Revisionsretten havde desuden en anden konklusion med hensyn til to 
udbudsprocedurers lovlighed og regelmæssighed. I de tilfælde accepterede instituttet den direkte tildeling eller den 
uforholdsmæssige udvidelse af kontrakter.

22. I sin revisionsrapport »Grant Management: Transition to Horizon H2020« fra december 2016 konkluderede 
Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS), at det er lykkedes instituttet at tilpasse sine processer til reglerne for 
Horisont 2020, navnlig reglerne for deltagelse, og at instituttets kontrol vedrørende etableringsfasen generelt har været 
effektiv med hensyn til at støtte nye VIF'er. IAS konkluderede også, at der er brug for hasteforanstaltninger til at sikre en 
solid anvendelse af den retlige ramme for Horisont 2020 og yderligere forbedre nye VIF'ers etableringsfase. Instituttet og 
IAS er blevet enige om en plan for korrigerende foranstaltninger.

BEMÆRKNINGER OM BUDGETFORVALTNINGEN

23. Der blev fremført et stort beløb i forpligtede bevillinger under afsnit II, nemlig 0,4 millioner euro eller 40 % (2015: 
0,4 millioner euro eller 44 %). Disse fremførsler vedrører hovedsagelig kontrakter om IT-tjenester, der strakte sig ud over 
årets udgang, og om mødeomkostninger, som der endnu ikke var modtaget fakturaer for.

BEMÆRKNINGER OM FORSVARLIG ØKONOMISK FORVALTNING OG PERFORMANCE

24. Tilskuddene for 2015 blev først tildelt i april 2015, og tilskudsaftalerne blev underskrevet i juni og juli 2015. Med 
hensyn til 2016 blev tilskuddene tildelt og tilskudsaftalerne underskrevet i april 2016. Trods denne forbedring i 2016 
skaber disse forsinkelser vedrørende tildelingsafgørelserne og undertegnelsen af aftalerne usikkerhed, og de undergraver 
partnernes villighed til at forpligte ressourcer og påbegynde aktiviteter i starten af året.

25. Indkaldelserne af forslag til nye VIF'er, hvis tematiske områder er fastlagt i EIT's strategiske innovationsdagsorden for 
årene 2014-2020, viste begrænset konkurrence. Indkaldelsen i 2014 vedrørende to nye VIF'er (Sundhed og Råstoffer) 
resulterede blot i syv forslag. Ved indkaldelsen i 2016 vedrørende yderligere to VIF'er (Fødevarer og Produktion med høj 
værditilvækst) kom der tre forslag, og det eneste forslag til VIF'en for produktion med høj værditilvækst blev af 
kvalitetsårsager ikke valgt.

ANDRE BEMÆRKNINGER

26. Fra oprettelsen i 2008 til juli 2014 skiftede instituttet direktør fire gange. Siden august 2014 har direktørstillingen 
være midlertidigt besat, og det samme har været gældende for en anden ledelsesstilling siden februar 2013. Ud over at dette 
er i strid med personalevedtægtens bestemmelse om, at stillinger højst må besættes midlertidigt i ét år, skaber de hyppige 
ændringer og langvarige midlertidige løsninger usikkerhed for interessenterne og den strategiske kontinuitet.
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(8) Særberetning nr. 4/2016: »For at kunne opnå den forventede effekt skal Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi ændre 
sine leveringsmekanismer og elementer i instituttets udformning«.



27. Instituttet spiller en vigtig rolle i Horisont 2020-programmet med en budgettildeling på 2,4 milliarder euro 
i perioden 2014-2020. Kommissionen har for at sikre sammenhæng mellem de organer, der gennemfører programmet, 
oprettet et fælles Horisont 2020-støttecenter, som bl.a. beskæftiger sig med juridiske tjenesteydelser, IT-værktøjer, 
tilskudsforvaltning, formidling og udnyttelse af forskningsresultater osv. Til forskel fra andre organer såsom Kommissionens 
forvaltningsorganer og offentlig-private partnerskaber har instituttet imidlertid ingen direkte adgang til støttecentret, men 
skal fra sag til sag have det overordnede GD's tilladelse til at bruge det. Denne begrænsning påvirker effektiviteten af 
instituttets operationer.

OPFØLGNING PÅ TIDLIGERE ÅRS BEMÆRKNINGER

28. En oversigt over de korrigerende foranstaltninger, der er truffet som reaktion på Revisionsrettens bemærkninger fra 
tidligere år, vises i bilaget.

Vedtaget af Afdeling IV, der ledes af Baudilio TOMÉ MUGURUZA, medlem af Revisionsretten, i Luxembourg 
på mødet den 19. september 2017.

På Revisionsrettens vegne

Klaus-Heiner LEHNE

Formand 
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BILAG

Opfølgning på tidligere års bemærkninger

År Revisionsrettens bemærkninger
Korrigerende foranstaltning

(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke 
relevant)

2012
Tilskudsaftalerne fastsatte ikke individuelle lofter for specifikke 
omkostningskategorier (dvs. omkostninger til personale, underen-
treprise, juridiske tjenesteydelser osv.).

I gang (1)

2014

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

I gang (2)

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

I gang (3)

2014

Siden oprettelsen i 2009 har instituttet lidt under stor personale-
udskiftning og ustabilitet på ledelsesniveau. To af de tre kontorchef-
stillinger har været ubesat siden 2013. Én kontorchefstilling har 
været midlertidigt besat siden 2013, hvilket ikke er i overens-
stemmelse med vedtægten, der fastsætter, at en stilling højst må være 
midlertidigt besat i ét år. Den anden er på nuværende tidspunkt 
besat af driftsdirektøren, der også agerer midlertidig direktør, og 
som dermed indtager tre roller samtidig.

I gang

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

Afsluttet

2015

I 2015 meddelte instituttet VIF'erne, at dets finansielle bidrag i de 
første fem år (2010-2014) ikke oversteg loftet på 25 % af deres 
respektive samlede udgifter. Den vage definition af VIF'ernes 
supplerende aktiviteter gjorde det imidlertid svært at vurdere, om 
omkostningerne i forbindelse med disse aktiviteter skulle accepteres 
ved beregningen af det maksimale bidrag fra EIT.

Afsluttet

2015

I sin særberetning nr. 4/2016 konkluderer Retten, at finansierings-
betingelsen om, at EIT's bidrag til VIF'erne ikke må være højere end 
25 %, kun tilfører lidt merværdi eller slet ingen, og at en stor del af 
VIF-partnernes operationelle og administrative byrde i forbindelse 
med finansiel rapportering vil kunne mindskes, hvis betingelsen 
fjernes (4).

I gang
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År Revisionsrettens bemærkninger
Korrigerende foranstaltning

(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke 
relevant)

2015

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

I gang

2015

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

Ikke igangsat (5)

2015

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

I gang (6)

2015

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

Ikke relevant

2015

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

I gang

2015

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

Ikke relevant
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År Revisionsrettens bemærkninger
Korrigerende foranstaltning

(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke 
relevant)

2015

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

I gang (7)

2015

På grundlag af en afgørelse fra VIF-tilsynsrådet udbetalte én VIF- 
enhed 646 000 euro i bruttobonus til 55 af sine ansatte (individuelle 
bonusser på op til 100 000 euro), og instituttet godtgjorde disse 
udgifter med 100 %. Udbetaling af sådanne bonusser med 
udelukkende offentlige midler er en usædvanlig praksis, og bonus-
serne bør medregnes i forbindelse med det loft for EIT's finansiering 
af individuelle lønninger, der skal anvendes med virkning fra 
tilskudsaftalen for 2016.

Ikke relevant

2015

Det var ikke i overensstemmelse med princippet om forsvarlig 
økonomisk forvaltning, da en VIF-partner indkøbte PR-tjenestey-
delser til daglige satser fra 800 euro til 3 250 euro pr. person, som 
instituttet godtgjorde fuldt ud (8).

Ikke igangsat

2015

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

I gang

(1) Ifølge EIT er der fastsat lofter for tilskudsaftalerne for 2016.
(2) Budgetbehovene for 2016 blev vurderet 13,1 million euro eller 5,0 % (2015: 25 millioner euro eller 9,4 %) for højt, og der blev kun 

indgået forpligtelser for 249,9 millioner ud af de disponible 263 millioner euro. De ikke-udnyttede bevillinger kan ikke genopføres 
på budgetterne for 2017-2019.

(3) EIT finansierede i gennemsnit 90 % af de støtteberettigede omkostninger, VIF'erne anmeldte vedrørende 2015-tilskudsaftalerne. De 
beløb, VIF'erne skaffede fra andre kilder, svarede til 2,5 % af de midler, de søgte om fra EIT.

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

(5) EIT fortolker stadig EIT-forordningen på en anden måde, som beskrevet i dets svar fra 2015.
(6) I 2016 kunne instituttet ikke frigøre 14 millioner euro fra 2015-tilskudsaftalerne. Disse bevillinger kunne ikke genopføres på 

budgetterne for 2016-2018.
(7) Universiteterne fik i 2016 gennemsnitlig 17 000 euro pr. helårsstuderende på grundlag af den beskrevne model, der kombinerede 

faktiske omkostninger og faste beløb. Modellen blev formelt defineret ved udgangen af 2016 og vil finde anvendelse fra 2017.
(8) I 2016 (transaktioner vedrørende 2015-tilskud) godtgjorde instituttet et beløb på 410 000 euro med relation til denne kontrakt.

6.12.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende C 417/139



INSTITUTTETS SVAR

17. EIT er enig i, at indkøbsprocedurerne for to af VIF'ernes juridiske enheder udviste svagheder i det betragtede år 
(tilskud for 2015). EIT anerkender denne problemstilling og gennemførte en pilotovervågningsaktivitet vedrørende 
indkøbsprocedurerne i en juridisk enhed i 2016 og fremsatte specifikke henstillinger til forbedring på dette område. Den 
pågældende juridiske enhed gennemførte henstillingen i 2016, reviderede sine indkøbspolitikker og -procedurer og 
uddannede sit personale med ansvar for indkøb, hvilket vil føre til øget sikkerhed fra 2017. Tilsvarende overvågnings-
aktiviteter er blevet gennemført for alle VIF'ers juridiske enheder i 2017, og der er iværksat handlingsplaner med henblik på 
forbedringer. Det er EIT's opfattelse, at de pågældende betalinger var lovlige og forskriftsmæssige, idet VIF'ernes juridiske 
enheder overholdt deres juridiske forpligtelse til at sikre mest valuta for pengene, og levede op til principperne om sund 
økonomisk forvaltning for de pågældende udgifter.

18. EIT's opfattelse har været, at VIF'ernes juridiske enheder ikke falder ind under EU's direktiver om offentlige indkøb. 
EIT har imidlertid for nylig modtaget modstridende juridiske udtalelser i dette anliggende, hvilket reelt fører til nogen 
retsusikkerhed. Det er ikke desto mindre vigtigt at bemærke, at uanset deres status er det et juridisk krav i aftaler indgået af 
VIF'ers juridiske enheder, at tilskudsaftalerne mellem EIT og VIF skal sikre mest valuta for pengene, når de er baseret på 
Horisont 2020-standardtilskudsaftalen. Desuden vil EIT, i samråd med Kommissionens tjenestegrene, pålægge VIF'ers 
juridiske enheder krav, der sikrer overholdelse af de generelle principper i EU's direktiver om offentlige indkøb.

19. EIT er enig i, at agenturets kapacitet er begrænset med hensyn til antallet af stillinger, som EIT er blevet bevilget, 
i forhold til de opgaver og det budget, det har fået tildelt. EIT har allerede anmodet Europa-Kommissionen om at stille flere 
ressourcer til rådighed i stillingsfortegnelsen. Samtidig er effektiviteten af EIF's drift bemærkelsesværdig. Som anført i tabel 3 
udgjorde administrationsomkostningerne i EIT kun 1,9 % af det samlede budget i 2016, hvilket er væsentligt under 
gennemsnittet på 4,6 %, der blev angivet for Horisont 2020 som helhed.

21. Med hensyn til valget af indkøbsprocedurer, der skal kontrolleres ved efterfølgende revisioner, er det vigtigt at 
bemærke, at kontrol af en repræsentativ delstikprøve ikke er et krav under Horisont 2020. Ifølge Horisont 2020- 
revisionsprogrammet skal revisorerne, såfremt populationen indeholder mere end 15 udgiftsposter, vælge maksimalt 15 
udgiftsposter, som følger: »Til testen vælges alle poster med en værdi, der er højere end eller lig med 10 % af de anmeldte 
underentrepriseomkostninger. Tilføj tilfældigt udvalgte poster, indtil 50 % dækning af omkostningerne i underentreprise, eller maksimalt 
15 poster, er nået.« For de to pågældende kontrakter accepterede EIT de dertil knyttede udgifter baseret på instituttets 
vurdering af, at modtagerne havde overholdt deres juridiske forpligtelse til at sikre mest valuta for pengene og 
overensstemmelse med principperne om sund økonomisk forvaltning.

22. IAS fremsatte tre henstillinger som et resultat af dets revision »Overgang til Horisont 2020«, hvor ingen af dem var 
kritiske. Anbefalingen til EIT var kort sagt 1) at udvikle og gennemføre et omfattende system for videnstyring; 2) at styrke 
kontrollen med ændringerne i VIF-partnernes portefølje under opstartsprocessen; og 3) at præcisere de milepæle, der skal 
nås i opstartsprocessen. Ingen af de identificerede risici bringer den konsekvente anvendelse af retsgrundlaget for Horisont 
2020 i fare, og EIT har allerede truffet foranstaltninger for at føre IAS' henstillinger ud i livet.

23. Det samlede beløb, som Revisionsretten har anført, består af planlagte fremførsler, der var nødvendige på grund af 
aktiviteternes art, såsom ydelser, der strakte sig længere end til årets udgang, og møder, der blev afholdt i december 2016, 
og for hvilke der først blev modtaget fakturaer i januar 2017. Disse planlagte fremførsler er ikke tegn på svagheder i EIT's 
budgetforvaltning, men er standardbudgetforvaltningsværktøjer.

24. EIT erkender, at særlige tilskudsaftaler blev undertegnet relativt sent i 2015, hvilket skyldtes de igangværende 
forhandlinger med VIF'er om de nye rammepartnerskabsaftaler, der følger Horisont 2020-standardaftalerne. Forhandlin-
gerne mellem Europa-Kommissionen, EIT og VIF'er tog længere tid end oprindeligt forventet på grund af behovet for at 
vedtage specifikke bestemmelser, der var tilpasset VIF'ernes behov. I mellemtiden har EIT imødekommet henstillingen 
i Revisionsrettens særberetning nr. 4/2016 og har revideret tidslinjen for forberedelsen og vurderingen af VIF'ernes 
forretningsplaner for at sikre rettidig underskrift af tilskudsaftaler. Den reviderede tidslinje er blevet gennemført med succes 
i løbet af 2016, hvilket har medført en rettidig underskrivelse af specifikke tilskudsaftaler i 2017. Der blev underskrevet fire 
specifikke tilskudsaftaler, og der blev overført forfinansieringsbetalinger fra EIT til VIF'er i februar 2017. »Tiden til tilskud« 
på 4-5 måneder er under gennemsnittet for Horisont 2020 som helhed.
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25. Det er vigtigt at holde sig for øje, at formålet med indkaldelserne er at udpege dygtige partnere og ikke at opnå et 
bestemt antal forslag. For alle indkaldelser af forslag til VIF'er kunne der udpeges en dygtig partner, med undtagelse af EIT 
Produktion. Ikke desto mindre blev der, selv inden for temaet produktion med høj værditilvækst, hvor der kun indkom ét 
forslag, modtaget erklæringer om interesse i deltagelse i VIF'en fra over 150 organisationer. EIT har allerede gennemført en 
grundig analyse af resultatet af indkaldelsen i 2016 med hjælp fra eksterne eksperter og med inddragelse af bestyrelsen. EIT 
har på basis af analysen truffet beslutning om en række afhjælpningsforanstaltninger, der vil mindske risikoen for fremover 
kun at modtage ét forslag til et tema.

26. EIT er ikke i stand til at kommentere proceduren for ansættelsen af EIT's direktør, da den varetages af Europa- 
Kommissionen. Den midlertidige ordning er nødvendig for at sikre forretningskontinuitet, indtil en direktør er ansat og 
udpeget. Med hensyn til den anden relevante ledende stilling offentliggjorde EIT den 2. december 2015 en indkaldelse af 
interessetilkendegivelser med henblik på oprettelse af en reserveliste til stillingen som kontorchef for politik og 
kommunikation. På basis af udvælgelsesproceduren tilbød EIT stillingen til den første kandidat på reservelisten, men denne 
kandidat afslog tilbuddet. Dette forklarer, hvorfor stillingen var ubesat frem til udgangen af 2016. EIT gennemfører 
ansættelsesproceduren for denne lederstilling i 2017, hvorved den midlertidige ordning, som blev nødvendig for at sikre 
instituttets operationelle kontinuitet, bringes til ophør.

27. EIT deltager nemlig ikke aktuelt direkte og fuldt ud i det fælles supportcenter for Horisont 2020. EIT har imidlertid 
relevant adgang til nogle af det fælles supportcenters tjenester via sit partnergeneraldirektorat, GD for Uddannelse og Kultur. 
EIT fortsætter sit arbejde, sammen med Kommissionen. på at sikre, at EIT har de tjenesteydelser og får den vejledning, det 
skal bruge af det fælles supportcenter. 
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