
ΕΚΘΕΣΗ

σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το 
οικονομικό έτος 2016, συνοδευόμενη από την απάντηση του Ινστιτούτου

(2017/C 417/21)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

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

2. Στους πίνακες 1 έως 3 παρουσιάζονται βασικά στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη του προϋπολογισμού, καθώς και ο αριθμός 
των υπαλλήλων του Ινστιτούτου (2).

Πίνακας 1

Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν το Ινστιτούτο

2015 2016

Προϋπολογισμός (σε εκατ. ευρώ) (1) 232 283

Σύνολο υπαλλήλων εν ενεργεία στις 31 Δεκεμβρίου (2)

(εγκεκριμένες θέσεις)

50

(62)

59

(63)

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

Πηγή: Τα ανωτέρω στοιχεία παρασχέθηκαν από το Ινστιτούτο.

Πίνακας 2

Εξέλιξη βασικών στοιχείων από το 2011
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(1) ΕΕ L 97 της 9.4.2008, σ. 1.
(2) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου διατίθενται στον ιστότοπό του: www.eit. 

europa.eu

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


Πίνακας 3

Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν το Ινστιτούτο για το 2016, ανά επιμέρους φορέα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ

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

ΓΝΩΜΗ

4. Ελέγξαμε:

1) τους λογαριασμούς του Ινστιτούτου, οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις (3) και τις εκθέσεις σχετικά με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού (4) για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016, καθώς και

2) τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί αυτοί,

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).
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(3) Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, 
την κατάσταση μεταβολών του καθαρού ενεργητικού, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές 
σημειώσεις.

(4) Οι καταστάσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις καταστάσεις που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο 
των πράξεων του προϋπολογισμού και τις σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις.



Αξιοπιστία των λογαριασμών

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών

5. Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί του Ινστιτούτου για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016 
παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασης του Ινστιτούτου την 31η Δεκεμβρίου 
2016, των αποτελεσμάτων των πράξεών του, των ταμειακών ροών του και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το 
οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό του και τους λογιστικούς κανόνες 
που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής. Οι κανόνες αυτοί βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο 
τομέα.

Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

Έσοδα

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των εσόδων στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί

6. Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 
2016 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμα και κανονικά.

Πληρωμές

Γνώμες σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

7. Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2016 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές.

Αρμοδιότητες της διοίκησης και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση

8. Σύμφωνα με τα άρθρα 310 έως 325 της ΣΛΕΕ και τον δημοσιονομικό κανονισμό του Ινστιτούτου, η διοίκηση φέρει την 
ευθύνη για την κατάρτιση και την παρουσίαση των λογαριασμών βάσει των διεθνώς αποδεκτών λογιστικών προτύπων για τον 
δημόσιο τομέα, καθώς και για τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται. Η ευθύνη αυτή 
περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη διατήρηση εσωτερικών δικλίδων ελέγχου με σκοπό την κατάρτιση και 
παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων οι οποίες να μην περιέχουν ουσιώδεις ανακρίβειες, οφειλόμενες σε απάτη ή σφάλμα. 
Επίσης, η διοίκηση είναι αρμόδια να διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες, οι χρηματοοικονομικές πράξεις και οι πληροφορίες που 
αποτυπώνονται στις οικονομικές καταστάσεις συμμορφώνονται με τους κανόνες που τις διέπουν. Η διοίκηση του Ινστιτούτου 
φέρει την τελική ευθύνη για τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί.

9. Κατά την κατάρτιση των λογαριασμών, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της δυνατότητας του Ινστιτούτου 
να διατηρηθεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα, για τη γνωστοποίηση, κατά περίπτωση, ζητημάτων που αφορούν τη συνέχιση της 
δραστηριότητάς του και, τέλος, για την τήρηση λογιστικής βάσει της αρχής της συνέχισης της δραστηριότητας.

10. Οι υπεύθυνοι για τη διακυβέρνηση είναι επιφορτισμένοι με την επίβλεψη της διαδικασίας υποβολής των 
χρηματοοικονομικών εκθέσεων του Ινστιτούτου.

Οι αρμοδιότητες του ελεγκτή όσον αφορά τον έλεγχο των λογαριασμών και των πράξεων στις οποίες αυτοί 
βασίζονται

11. Στόχος μας είναι, αφενός, να αποκομίζουμε εύλογη βεβαιότητα τόσο σχετικά με την απουσία ουσιωδών ανακριβειών 
στους λογαριασμούς του Ινστιτούτου όσο και σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί 
βασίζονται, και, αφετέρου, βάσει του ελέγχου που διενεργούμε, να παρέχουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
δήλωση τόσο ως προς την αξιοπιστία των λογαριασμών όσο και ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις 
οποίες αυτοί βασίζονται. Εύλογη βεβαιότητα σημαίνει βεβαιότητα υψηλού βαθμού, χωρίς όμως αυτό να αποτελεί εγγύηση ότι, 
οσάκις υπάρχει ουσιώδης ανακρίβεια ή η μη συμμόρφωση, αυτή θα εντοπίζεται πάντοτε με τον έλεγχο. Η ανακρίβεια και η μη 
συμμόρφωση μπορεί να οφείλονται σε απάτη ή σφάλμα, θεωρούνται δε ουσιώδεις εάν εύλογα πιθανολογείται ότι, είτε από 
κοινού είτε έκαστη μεμονωμένα, θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών που βασίζονται σε αυτούς τους 
λογαριασμούς.
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12. Ο έλεγχος συνεπάγεται την εφαρμογή διαδικασιών για τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων ελέγχου σχετικά με τα 
ποσά και τις πληροφορίες που δημοσιοποιούνται στους λογαριασμούς, καθώς και σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα 
των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται. Η επιλογή των διαδικασιών επαφίεται στην κρίση του ελεγκτή, συμπεριλαμβανομένης 
της εκτίμησης των κινδύνων ύπαρξης ουσιωδών ανακριβειών στους λογαριασμούς και ουσιώδους μη συμμόρφωσης των σχετικών 
πράξεων με τις απαιτήσεις του νομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφειλόμενων σε απάτη ή σφάλμα. Κατά την εκτίμηση 
των κινδύνων αυτών, εξετάζονται οι εσωτερικές δικλίδες ελέγχου που αφορούν την κατάρτιση και την ακριβοδίκαιη παρουσίαση 
των λογαριασμών, καθώς και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, προκειμένου να σχεδιαστούν οι 
αρμόζουσες στις περιστάσεις ελεγκτικές διαδικασίες, αλλά όχι προκειμένου να διατυπωθεί γνώμη σχετικά με την 
αποτελεσματικότητα των εσωτερικών δικλίδων ελέγχου. Επίσης, ο έλεγχος περιλαμβάνει αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
λογιστικών πολιτικών που ακολουθούνται και του ευλόγου των λογιστικών εκτιμήσεων της διοίκησης, καθώς και αξιολόγηση της 
συνολικής παρουσίασης των λογαριασμών.

13. Όσον αφορά τα έσοδα, επαληθεύουμε την επιχορήγηση που λαμβάνεται από την Επιτροπή και αξιολογούμε τις 
διαδικασίες που ακολουθεί το Ινστιτούτο για την είσπραξη τυχόν τελών και άλλων εσόδων.

14. Όσον αφορά τις δαπάνες, εξετάζουμε τις πράξεις πληρωμών αφού πραγματοποιηθούν, καταχωριστούν και εγκριθούν οι 
δαπάνες. Οι προπληρωμές εξετάζονται όταν ο αποδέκτης των κεφαλαίων αιτιολογήσει την ορθή χρήση τους και το Ινστιτούτο 
αποδεχθεί την αιτιολόγηση εκκαθαρίζοντας την προπληρωμή, είτε το ίδιο οικονομικό έτος είτε αργότερα.

15. Για την κατάρτιση της παρούσας έκθεσης και δήλωσης αξιοπιστίας, λάβαμε υπόψη τις ελεγκτικές εργασίες του 
ανεξάρτητου εξωτερικού ελεγκτή επί των λογαριασμών του Ινστιτούτου, όπως ορίζει το άρθρο 208, παράγραφος 4, του 
δημοσιονομικού κανονισμού της ΕΕ (5).

Λοιπά θέματα

Σημαντικές αδυναμίες στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων των νομικών οντοτήτων των ΚΓΚ

16. Αρμόδιες για τον συντονισμό και την εκπροσώπηση των ΚΓΚ είναι οι νομικές οντότητες των ΚΓΚ, οι οποίες 
χρηματοδοτούνται σχεδόν εξ ολοκλήρου από το Ινστιτούτο. Στο πλαίσιο του ελέγχου του, το Συνέδριο έδωσε ιδιαίτερη έμφαση 
στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που εφαρμόζουν οι εν λόγω οντότητες, τις οποίες θεωρεί τομέα υψηλού κινδύνου.

17. Σύμφωνα με τις συμφωνίες επιχορήγησης για το 2015, οι νομικές οντότητες των ΚΓΚ ή/και οι εταίροι των ΚΓΚ πρέπει να 
μεριμνούν ώστε κάθε διαδικασία σύναψης συμβάσεων να διασφαλίζει τη βέλτιστη σχέση κόστους-οφέλους ή, κατά περίπτωση, 
την κατακύρωση της προσφοράς με τη χαμηλότερη δυνατή τιμή. Για κάθε σύμβαση που υπερβαίνει σε αξία τα 60 000 ευρώ, οι 
συμφωνίες επιχορήγησης ορίζουν ότι οι νομικές οντότητες των ΚΓΚ ή/και οι εταίροι των ΚΓΚ πρέπει να προσκαλούν τουλάχιστον 
τρεις οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά, καθώς και να τεκμηριώνουν τη διαγωνιστική διαδικασία ως εχέγγυο για τη 
διαφάνειά της. Το Συνέδριο έλεγξε δείγμα διαδικασιών σύναψης συμβάσεων συνολικής αξίας περίπου 7 εκατομμυρίων ευρώ τις 
οποίες διενήργησαν οι νομικές οντότητες των ΚΓΚ και οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν εξ ολοκλήρου από το Ινστιτούτο. Με τον 
έλεγχο διαπιστώθηκαν σημαντικές αδυναμίες, όπως η απευθείας ανάθεση συμβάσεων, η παράλειψη ουσιωδών στοιχείων στις 
προσφορές, σημαντικές παρατάσεις των αρχικών συμβάσεων αλλά και διεύρυνση του αντικειμένου τους, συμβάσεις αορίστου 
χρόνου ή/και μη προσδιορισμένης έκτασης ή συντελεστές στάθμισης ποιότητας/τιμής που εξουδετέρωναν τον ανταγωνισμό ως 
προς την τιμή. Το 2016, οι πληρωμές που αφορούσαν τις εν λόγω παράτυπες διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ανήλθαν 
σε 2,2 εκατομμύρια ευρώ. Το Ινστιτούτο είχε επίσης εντοπίσει τις αδυναμίες των διαδικασιών δημόσιων συμβάσεων στην 
περίπτωση μίας νομικής οντότητας ΚΓΚ και κατέστρωσε σχέδιο δράσης για τη βελτίωση του συνόλου των διαδικασιών σύναψης 
συμβάσεων των νομικών οντοτήτων των ΚΓΚ στο μέλλον.

18. Προς το παρόν επικρατεί νομική ανασφάλεια ως προς το εάν οι νομικές οντότητες των ΚΓΚ εκπροσωπούν τις 
αναθέτουσες αρχές (6). Εάν ίσχυε αυτό, θα ήταν υποχρεωμένες να εφαρμόζουν τους κανόνες περί σύναψης δημόσιων συμβάσεων 
που προβλέπει η οδηγία 2004/18/ΕΚ (7) (η «οδηγία»), οι οποίοι είναι αυστηρότεροι από εκείνους που ισχύουν στο πλαίσιο των 
συμφωνιών επιχορήγησης. Το Ινστιτούτο εξετάζει το ζήτημα, από κοινού με τις υπηρεσίες της Επιτροπής, προκειμένου, 
μελλοντικά, να εξασφαλιστεί νομική ασφάλεια για τις νομικές οντότητες των ΚΓΚ.
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(5) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).
(6) Άρθρο 1, παράγραφος 9, της οδηγίας 2004/18/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 114).
(7) Άρθρα 7 και 9 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1336/2013 της Επιτροπής.



Ικανότητα να αντεπεξέλθει στον αυξημένο φόρτο εργασίας

19. Παρά τη μεγάλη αύξηση του προϋπολογισμού από 309 εκατομμύρια ευρώ (2008-2013) σε 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ 
(2014-2020) και την αύξηση του αριθμού των ΚΓΚ από τρεις σε έξι έως το τέλος του 2016, ο αριθμός των εγκεκριμένων 
θέσεων απασχόλησης του Ινστιτούτου δεν μεταβλήθηκε σημαντικά (βλέπε πίνακα 2). Στην ειδική έκθεσή του αριθ. 4/2016 (8) το 
Συνέδριο επισήμανε τον κίνδυνο το ΕΙΤ να μη διαθέτει επαρκή ικανότητα ώστε να αντεπεξέλθει στον αυξημένο φόρτο εργασίας. 
Ο προσωρινός διευθυντής του Ινστιτούτου αναφέρθηκε στον κίνδυνο αυτό στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου 
για το έτος 2015.

20. Τα σχόλια που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη του Συνεδρίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΚΛΙΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

21. Το Συνέδριο διαπίστωσε αδυναμίες σε σχέση με εκ των υστέρων επαληθεύσεις των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων που 
διενήργησαν οι νομικές οντότητες των ΚΓΚ. Στην περίπτωση μίας τουλάχιστον νομικής οντότητας ΚΓΚ, η επιλογή των διαδικασιών 
σύναψης συμβάσεων που θα υποβάλλονταν σε επαλήθευση δεν ήταν αντιπροσωπευτική του πληθυσμού. Επιπλέον, το Συνέδριο 
κατέληξε σε διαφορετικό συμπέρασμα όσον αφορά τη νομιμότητα και την κανονικότητα δύο διαδικασιών σύναψης συμβάσεων. Στις 
εν λόγω περιπτώσεις, το Ινστιτούτο είχε εγκρίνει την απευθείας ανάθεση ή την υπερβολική παράταση συμβάσεων.

22. Στην έκθεση ελέγχου της με τίτλο «Grant Management: Transition to Horizon H2020» του Δεκεμβρίου του 2016, 
η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (IAS) της Επιτροπής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ινστιτούτο προσάρμοσε 
επιτυχώς τις διαδικασίες του στους κανόνες του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», και συγκεκριμένα στους κανόνες συμμετοχής, 
καθώς και ότι οι δικλίδες ελέγχου που εφαρμόζει το Ινστιτούτο κατά τη διαδικασία εκκίνησης έχουν εν γένει στηρίξει 
αποτελεσματικά τις νέες ΚΓΚ. Η IAS καταλήγει επίσης στο συμπέρασμα ότι χρειάζεται να ληφθούν επείγοντα μέτρα για τη 
διασφάλιση της ορθής εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και για την περαιτέρω 
βελτίωση της διαδικασίας εκκίνησης των νέων ΚΓΚ. Το Ινστιτούτο και η IAS συμφώνησαν επί σχεδίου διορθωτικών μέτρων.

ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

23. Το επίπεδο των μεταφορών ανειλημμένων πιστώσεων στο επόμενο οικονομικό έτος ήταν υψηλό για τον τίτλο ΙΙ και 
αντιστοιχούσε σε 0,4 εκατομμύρια ευρώ ή στο 40 % (έναντι 0,4 εκατομμυρίων ευρώ ή 44 % το 2015). Οι εν λόγω μεταφορές 
σχετίζονται κυρίως με συμβάσεις για υπηρεσίες ΤΠ οι οποίες καλύπτουν περιόδους υπερβαίνουσες το οικονομικό έτος και έξοδα 
συνεδριάσεων για τα οποία δεν είχαν ληφθεί ακόμη τα τιμολόγια.

ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

24. Οι επιχορηγήσεις για την περίοδο 2015 χορηγήθηκαν μόλις τον Απρίλιο του 2015 και οι συμφωνίες επιχορήγησης 
υπεγράφησαν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2015. Για το έτος 2016, οι επιχορηγήσεις χορηγήθηκαν και οι συμφωνίες 
επιχορήγησης υπεγράφησαν τον Απρίλιο του 2016. Παρά την πρόοδο που σημειώθηκε το 2016, οι καθυστερήσεις αυτές στην 
έκδοση των αποφάσεων επιχορήγησης και στις επακόλουθες υπογραφές δημιουργούν ανασφάλεια και υποσκάπτουν την προθυμία 
των εταίρων να δεσμεύσουν πόρους και να εγκαινιάσουν νέες δραστηριότητες στην αρχή του έτους.

25. Οι τελευταίες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για νέες ΚΓΚ, για τις οποίες οι θεματικές ενότητες προσδιορίζονταν στο 
στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας του ΕΙΤ για την περίοδο 2014-2020, έδειξαν την ύπαρξη περιορισμένου ανταγωνισμού. Σε 
συνέχεια της πρόσκλησης του 2014 για δύο νέες ΚΓΚ («Health» και «Raw Materials») κατατέθηκαν επτά μόνον προτάσεις. Στην 
πρόσκληση του 2016 για δύο ακόμη ΚΓΚ («Food» και «Added-Value Manufacturing») συγκεντρώθηκαν τρεις προτάσεις, ενώ 
η μοναδική προσφορά που υποβλήθηκε για την ΚΓΚ «Added-Value Manufacturing» απορρίφθηκε για λόγους ποιότητας.

ΛΟΙΠΑ ΣΧΟΛΙΑ

26. Ο διευθυντής του Ινστιτούτου άλλαξε τέσσερις φορές από τότε που συστάθηκε το Ινστιτούτο το 2008 μέχρι τον Ιούλιο του 
2014. Από τον Αύγουστο του 2014 η θέση του διευθυντή και από τον Φεβρουάριο του 2013 μία ακόμη θέση προϊσταμένου 
καλύπτονται σε προσωρινή βάση. Πέραν του ότι η κατάσταση αυτή αντιβαίνει στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, ο οποίος 
προβλέπει μέγιστο διάστημα ενός έτους για την κάλυψη θέσεων με προσωρινό προσωπικό, οι συχνές αλλαγές και η επί μακρόν 
κάλυψη θέσεων με προσωρινές τοποθετήσεις δημιουργούν ανασφάλεια στα ενδιαφερόμενα μέρη και κλονίζουν τη στρατηγική 
συνέχεια.

6.12.2017 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 417/135

(8) Ειδική έκθεση 4/2016, με τίτλο «Για να επιτύχει τον αναμενόμενο αντίκτυπο, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας πρέπει 
να τροποποιήσει τους μηχανισμούς εξασφάλισης του αντίκτυπου αυτού καθώς και ορισμένα στοιχεία του σχεδιασμού του».



27. Ο ρόλος του Ινστιτούτου στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» είναι σημαντικός, με προβλεπόμενο προϋπολογισμό 
2,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2014-2020. Η Επιτροπή ίδρυσε το Κοινό Κέντρο Υποστήριξης στο πλαίσιο του 
«Ορίζοντας 2020», προκειμένου να ενισχύσει τη συνοχή μεταξύ των διαφόρων φορέων υλοποίησης του προγράμματος που 
καλύπτουν πτυχές όπως νομικές υπηρεσίες, εργαλεία ΤΠ, διαχείριση επιχορηγήσεων, διάδοση και αξιοποίηση ερευνητικών 
αποτελεσμάτων κ.λπ. Εντούτοις, δεδομένης της διακριτής υπόστασής του από άλλα όργανα, όπως οι εκτελεστικοί οργανισμοί της 
Επιτροπής και οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου, το Ινστιτούτο δεν έχει άμεση πρόσβαση στο Κέντρο Υποστήριξης, 
αλλά χρειάζεται να λαμβάνει για κάθε περίπτωση χωριστά έγκριση από την εποπτεύουσα γενική διεύθυνση της Επιτροπής. Ο 
περιορισμός αυτός επηρεάζει την αποδοτικότητα των πράξεων του Ινστιτούτου.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

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

Η παρούσα έκθεση εγκρίθηκε από το Τμήμα IV, του οποίου προεδρεύει ο Baudilio TOMÉ MUGURUZA, Μέλος 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο Λουξεμβούργο, κατά τη συνεδρίασή του της 19ης Σεπτεμβρίου 2017.

Για το Ελεγκτικό Συνέδριο

Klaus-Heiner LEHNE

Πρόεδρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παρακολούθηση των σχολίων προηγούμενων ετών

Έτος Σχόλιο του Συνεδρίου

Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 
μέτρων

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

2012
Στις συμφωνίες επιχορήγησης δεν καθορίζονταν επιμέρους κατώτατα 
όρια για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών (π.χ. δαπάνες προσωπικού, 
υπεργολαβίες, παροχή νομικών υπηρεσιών κ.λπ.).

Εν εξελίξει (1)

2014

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

Εν εξελίξει (2)

2014

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

Εν εξελίξει (3)

2014

Από τη δημιουργία του το 2009, το Ινστιτούτο πάσχει από μεγάλη 
εναλλαγή υπαλλήλων και αστάθεια σε επίπεδο διοίκησης. Δύο από τις 
τρεις θέσεις προϊσταμένου μονάδας παραμένουν κενές από το 2013. Η 
μία εξ αυτών καλύπτεται από το 2013 από προσωρινό προϊστάμενο 
μονάδας, γεγονός το οποίο αντιβαίνει στον κανονισμό υπηρεσιακής 
κατάστασης, ο οποίος προβλέπει μέγιστο διάστημα ενός έτους. Η 
δεύτερη καλύπτεται επί του παρόντος από τον διοικητικό διευθυντή, 
ο οποίος, καθώς επίσης ασκεί προσωρινώς καθήκοντα διευθυντή, 
συγκεντρώνει στο πρόσωπό του τρεις ιδιότητες συγχρόνως.

Εν εξελίξει

2014

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

Ολοκληρώθηκε

2015

Το 2015, το Ινστιτούτο ενημέρωσε τις ΚΓΚ ότι η χρηματοδοτική 
συνεισφορά του κατά την πρώτη πενταετία (2010-2014) δεν υπερέβη το 
ανώτατο όριο του 25 % των αντίστοιχων συνολικών δαπανών τους. 
Ωστόσο, ο ελλιπής ορισμός των συμπληρωματικών δραστηριοτήτων των 
ΚΓΚ δεν κατέστησε δυνατό να αξιολογηθεί κατά τρόπο αξιόπιστο κατά 
πόσον οι σχετικές με τις συμπληρωματικές δραστηριότητες των ΚΓΚ 
δαπάνες θα έπρεπε να γίνονται δεκτές ή όχι στο πλαίσιο της μέγιστης 
εισφοράς του Ινστιτούτου.

Ολοκληρώθηκε

2015

Το Συνέδριο, στην ειδική έκθεσή του αριθ. 4/2016 κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι ο όρος χρηματοδότησης σύμφωνα με τον οποίο 
η οικονομική εισφορά του ΕΙΤ μπορεί να καλύπτει έως και το 25 % των 
συνολικών δαπανών των ΚΓΚ έχει ελάχιστη ή μηδενική προστιθέμενη αξία 
και ότι η κατάργησή του θα ελάφρυνε σε μεγάλο βαθμό τον 
επιχειρησιακό φόρτο και τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων των 
εταίρων των ΚΓΚ (4).

Εν εξελίξει

6.12.2017 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 417/137



Έτος Σχόλιο του Συνεδρίου

Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 
μέτρων

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

2015

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

Εν εξελίξει

2015

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

Εκκρεμεί (5)

2015

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

Εν εξελίξει (6)

2015

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

ά.α.

2015

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

Εν εξελίξει

2015

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

ά.α.

C 417/138 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.12.2017



Έτος Σχόλιο του Συνεδρίου

Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 
μέτρων

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

2015

Το Ινστιτούτο χρηματοδοτεί το μεταπτυχιακό πρόγραμμα (Master) του 
EIT Digital, στο οποίο συμμετέχουν 16 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Το 
μοντέλο που εφαρμόζεται για την απόδοση των δαπανών των 
πανεπιστημίων συνδυάζει κατ’ αποκοπήν ποσό μέγιστου ύψους 
8 000 ευρώ ανά φοιτητή (βάσει των διατάξεων του προγράμματος 
Erasmus Mundus) με απόδοση των πραγματικών δαπανών, συμπερι-
λαμβανομένων έμμεσων δαπανών βάσει ενιαίου συντελεστή. Βάσει της 
μεθόδου αυτής, τα πανεπιστήμια εισέπραξαν κατά μέσο όρο συνολικά 
15 000 ευρώ ανά φοιτητή το 2015 (περιλαμβανομένου του κατ’ απο-
κοπήν ποσού). Ωστόσο, το μοντέλο δεν έχει οριστεί ποτέ επισήμως και 
δεν καθιστά δυνατή τη διάκριση μεταξύ των δραστηριοτήτων που 
καλύπτονται από το κατ’ αποκοπήν ποσό και εκείνων που καλύπτονται 
από την απόδοση των πραγματικών δαπανών. Το Ινστιτούτο πρέπει να 
μεταβεί σε ένα σαφές και επισήμως προσδιορισμένο μοντέλο, βασισμένο 
σε μια ενιαία μέθοδο δήλωσης των δαπανών, όπως ένα αιτιολογημένο 
ενιαίο κατ’ αποκοπήν ποσό.

Εν εξελίξει (7)

2015

Βάσει της απόφασης του εποπτικού συμβουλίου της ΚΓΚ, μία νομική 
οντότητα ΚΓΚ κατέβαλε πριμ συνολικού ύψους 646 000 ευρώ 
σε 55 υπαλλήλους της (τα επιμέρους πριμ έφταναν έως και τα 
100 000 ευρώ), τα οποία το Ινστιτούτο απέδωσε στο 100 %. Η 
καταβολή αυτών των πριμ με τη χρήση αποκλειστικά και μόνο δημόσιων 
κονδυλίων είναι μια ασυνήθιστη πρακτική και τα πριμ αυτά θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισμό του ανώτατου ορίου χρηματο-
δότησης των ατομικών αμοιβών από το Ινστιτούτο, το οποίο θα ισχύει 
αρχής γενομένης από τη συμφωνία επιχορήγησης του 2016.

ά.α.

2015

Η αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης παραβιάστηκε όταν 
άλλος εταίρος ΚΓΚ παρείχε υπηρεσίες δημόσιων σχέσεων έναντι 
ημερήσιων αμοιβών που κυμαίνονταν μεταξύ 800 και 3 250 ευρώ ανά 
άτομο, ποσά που αποδόθηκαν στο σύνολό τους από το Ινστιτούτο (8).

Εκκρεμεί

2015

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

Εν εξελίξει

(1) Σύμφωνα με το Ινστιτούτο, για τις συμφωνίες επιχορήγησης του 2016 ορίστηκαν ανώτατα όρια.
(2) Οι δημοσιονομικές ανάγκες για το 2016 είχαν υπερεκτιμηθεί κατά 13,1 εκατομμύρια ευρώ, ήτοι κατά 5,0 % (έναντι 25 εκατομμυρίων ευρώ 

ή 9,4 % το 2015) και από τα διατεθέντα 263 εκατομμύρια ευρώ δεσμεύθηκαν μόνο τα 249,9 εκατομμύρια ευρώ. Οι μη χρησιμοποιηθείσες 
πιστώσεις θα επανεγγραφούν στους προϋπολογισμούς για τα οικονομικά έτη 2017-2019.

(3) Το Ινστιτούτο χρηματοδότησε κατά μέσο όρο το 90 % των επιλέξιμων δαπανών που δήλωσαν οι ΚΓΚ στις συμφωνίες επιχορήγησης του 
2015. Τα ποσά που συγκέντρωσαν οι ΚΓΚ από διάφορες πηγές κάλυψαν το 2,5 % της αιτηθείσας χρηματοδότησης του Ινστιτούτου.

(4) Ειδική έκθεση 4/2016, με τίτλο «Για να επιτύχει τον αναμενόμενο αντίκτυπο, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας πρέπει 
να τροποποιήσει τους μηχανισμούς εξασφάλισης του αντίκτυπου αυτού καθώς και ορισμένα στοιχεία του σχεδιασμού του».

(5) Το Ινστιτούτο εξακολουθεί να ερμηνεύει διαφορετικά τον κανονισμό του, όπως περιγράφεται στην απάντησή του του 2015.
(6) Το 2016 το Ινστιτούτο δεν μπόρεσε να αποδεσμεύσει 14 εκατομμύρια που κατέστησαν διαθέσιμα στο πλαίσιο των συμφωνιών επιχορήγησης 

του 2015. Δεν κατέστη δυνατή η εκ νέου εγγραφή των πιστώσεων αυτών στους προϋπολογισμούς των ετών 2016-2018.
(7) Βάσει της μεθόδου αυτής —η οποία συνδυάζει πραγματικά έξοδα και κατ’ αποκοπήν ποσά—, τα πανεπιστήμια εισέπραξαν κατά μέσο όρο 

συνολικά 17 000 ευρώ ανά φοιτητή πλήρους φοίτησης το 2016. Το μοντέλο ορίστηκε επισήμως στα τέλη του 2016 και θα τεθεί σε 
εφαρμογή το 2017.

(8) Το 2016 (σχετικές με επιχορηγήσεις πράξεις του 2015) το EIT επέστρεψε ποσό ύψους 410 000 ευρώ που συνδεόταν με τη σύμβαση αυτή.
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Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

17. Το ΕΙΤ συμφωνεί ότι οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων δύο νομικών οντοτήτων των ΚΓΚ παρουσίαζαν αδυναμίες κατά το 
έτος που καλύπτει ο έλεγχος (επιχορηγήσεις 2015). Το EIT αναγνώρισε το ζήτημα και διεξήγαγε πιλοτική δραστηριότητα 
παρακολούθησης σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μίας νομικής οντότητας κατά το 2016 και διατύπωσε 
στοχευμένες συστάσεις για βελτίωση στον συγκεκριμένο τομέα. Η εν λόγω νομική οντότητα εφάρμοσε τις συστάσεις το 2016, 
αναθεώρησε τις πολιτικές και τις διαδικασίες της για τη σύναψη συμβάσεων και παρείχε εκπαίδευση στο προσωπικό της που είναι 
αρμόδιο για τη σύναψη συμβάσεων, γεγονός το οποίο θα οδηγήσει σε αύξηση του επιπέδου βεβαιότητας, αρχής γενομένης από το 
2017. Παρόμοιες δραστηριότητες παρακολούθησης έχουν διενεργηθεί και για όλες τις υπόλοιπες νομικές οντότητες των ΚΓΚ κατά 
το 2017 και έχουν θεσπιστεί τα σχετικά σχέδια δράσης για βελτίωση. Το EIT φρονεί ότι οι εν λόγω πληρωμές ήταν νόμιμες και 
κανονικές, καθώς οι νομικές οντότητες των ΚΓΚ συμμορφώνονταν με τη νομική υποχρέωσή τους να διασφαλίζουν τη βέλτιστη 
σχέση κόστους-οφέλους και τηρούσαν τις αρχές της χρηστής οικονομικής διαχείρισης για τις εν λόγω δαπάνες.

18. Η γνώμη του EIT ήταν ότι οι νομικές οντότητες των ΚΓΚ δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών της ΕΕ για τις 
δημόσιες συμβάσεις. Ωστόσο, το EIT έλαβε πρόσφατα αντικρουόμενες νομικές γνωμοδοτήσεις για το συγκεκριμένο θέμα, γεγονός 
το οποίο δημιουργεί όντως ανασφάλεια δικαίου. Παρά ταύτα, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η διασφάλιση της βέλτιστης σχέσης 
κόστους-οφέλους για τις συμβάσεις που συνάπτονται από τις νομικές οντότητες των ΚΓΚ, ανεξαρτήτως του καθεστώτος τους, 
συνιστά νομική υποχρέωση που προβλέπεται από τις συμφωνίες επιχορήγησης EIT-ΚΓΚ που βασίζονται στο μοντέλο συμφωνιών 
επιχορήγησης του προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Επιπλέον, το EIT, σε διαβούλευση με τις υπηρεσίες της Επιτροπής, θα 
θεσπίσει απαιτήσεις για τις νομικές οντότητες των ΚΓΚ οι οποίες θα διασφαλίζουν τη συμμόρφωση προς τις γενικές αρχές των 
οδηγιών της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις.

19. Το EIT συμφωνεί ότι η ικανότητά του είναι περιορισμένη λαμβανομένων υπόψη των θέσεων που έχουν προβλεφθεί για το 
ΕΙΤ σε σύγκριση με τα καθήκοντα και τον προϋπολογισμό που πρέπει να διαχειρίζεται. Το EIT έχει ήδη ζητήσει από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να προβλέψει περισσότερους πόρους στον πίνακα προσωπικού. Ταυτόχρονα, είναι αξιοσημείωτη η αποτελεσματικότητα 
με την οποία το EIT λειτουργεί. Όπως φαίνεται στον πίνακα 3, το ποσοστό των διοικητικών δαπανών του EIT αντιστοιχούσε σε 
μόλις 1,9 % του συνολικού προϋπολογισμού για το 2016, το οποίο είναι σημαντικά χαμηλότερο από τον μέσο όρο του 4,6 % που 
δηλώνεται για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» συνολικά.

21. Όσον αφορά την επιλογή των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων που πρέπει να ελέγχονται κατά τη διάρκεια των εκ των 
υστέρων ελέγχων, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η επαλήθευση ενός αντιπροσωπευτικού επιμέρους δείγματος δεν συνιστά 
απαίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Σύμφωνα με το πρόγραμμα ελέγχων του «Ορίζοντας 2020», εάν ένα 
σύνολο δεδομένων περιλαμβάνει περισσότερα από 15 στοιχεία, οι ελεγκτές πρέπει να επιλέξουν κατά το μέγιστο 15 στοιχεία ως 
εξής: «Επιλέξτε προς δοκιμή όλα τα στοιχεία με αξία υψηλότερη ή ίση προς το 10 % των δηλούμενων δαπανών υπεργολαβίας. 
Προσθέστε στοιχεία επιλεγμένα με τυχαία σειρά έως ότου καλυφθεί το 50 % των δαπανών εργολαβίας ή έως ότου συμπληρωθεί 
ο μέγιστος συνολικός αριθμός των 15 στοιχείων». Όσον αφορά τις εν λόγω δύο συμβάσεις, το EIT αποδέχθηκε τις σχετικές 
δαπάνες βάσει της εκτίμησής του ότι οι δικαιούχοι είχαν συμμορφωθεί προς τη νομική υποχρέωσή τους να διασφαλίζουν τη 
βέλτιστη σχέση κόστους-οφέλους και την τήρηση των αρχών της χρηστής οικονομικής διαχείρισης.

22. Η IAS εξέδωσε τρεις συστάσεις ως αποτέλεσμα του ελέγχου με τίτλο «Μετάβαση στον Ορίζοντα 2020», καμία εκ των 
οποίων δεν ήταν επικριτική. Εν ολίγοις, συστήθηκε στο EIT: 1) να αναπτύξει και να εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα 
διαχείρισης της γνώσης· 2) να ενισχύσει τις δικλίδες ελέγχου που εφαρμόζει επί των αλλαγών στο χαρτοφυλάκιο των εταίρων των 
ΚΓΚ κατά τη διαδικασία εκκίνησης· και 3) να βελτιώσει τη σαφήνεια των οροσήμων που πρέπει να επιτυγχάνονται κατά τη 
διαδικασία εκκίνησης. Μέσω κανενός από τους κινδύνους που έχουν εντοπιστεί δεν διακυβεύεται η αυστηρή εφαρμογή του νομικού 
πλαισίου του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και το EIT έχει ήδη λάβει μέτρα προκειμένου να εφαρμόσει εξολοκλήρου τις 
συστάσεις της IAS.

23. Το συνολικό ποσό που αναφέρθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο συνίσταται σε προγραμματισμένες μεταφορές που ήταν 
απαραίτητες λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων, όπως οι υπηρεσίες που υπερβαίνουν το τέλος τους έτους και συνεδριάσεις που 
πραγματοποιήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2016, για τις οποίες ελήφθησαν τιμολόγια μόλις τον Ιανουάριο του 2017. Αυτές οι 
προγραμματισμένες μεταφορές δεν υποδεικνύουν αδυναμίες όσον αφορά τη διαχείριση των προϋπολογισμών του EIT αλλά 
αποτελούν ένα τυποποιημένο εργαλείο διαχείρισης του προϋπολογισμού.

24. Το EIT αποδέχεται ότι οι ειδικές συμφωνίες επιχορήγησης υπογράφηκαν σχετικά αργά το 2015, γεγονός το οποίο ήταν 
απόρροια των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων με τις ΚΓΚ επί των νέων συμφωνιών-πλαισίων εταιρικής σχέσης, οι οποίες 
ακολουθούν το πρότυπο των συμφωνιών του προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, του EIT και των ΚΓΚ διήρκεσαν περισσότερο απ’ όσο είχε αρχικά προβλεφθεί λόγω της ανάγκης να συμφωνηθούν ειδικές 
διατάξεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες των ΚΓΚ. Στο μεταξύ, το EIT, σε εφαρμογή των συστάσεων της ειδικής έκθεσης 4/2016 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αναθεώρησε το χρονοδιάγραμμα για την προετοιμασία και την αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων 
των ΚΓΚ ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη υπογραφή των συμφωνιών επιχορήγησης. Το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα 
εφαρμόστηκε επιτυχώς κατά τη διάρκεια του 2016, γεγονός το οποίο οδήγησε σε έγκαιρη υπογραφή των ειδικών συμφωνιών 
επιχορήγησης για το 2017. Υπογράφηκαν τέσσερις ειδικές συμφωνίες επιχορήγησης και τα ποσά της προχρηματοδότησης 
μεταβιβάστηκαν από το EIT στις ΚΓΚ τον Φεβρουάριο του 2017. Ο χρόνος «μέχρι την επιχορήγηση», διάρκειας 4-5 μηνών, είναι 
μικρότερος από τον μέσο όρο για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» συνολικά.
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25. Επισημαίνεται επίσης ότι ο στόχος των προσκλήσεων είναι η συγκρότηση μιας εξαιρετικής εταιρικής σχέσης και όχι 
η προσέλκυση συγκεκριμένου αριθμού προτάσεων. Για όλες τις προσκλήσεις των ΚΓΚ μπόρεσαν να συγκροτηθούν εξαιρετικές 
εταιρικές σχέσεις με εξαίρεση την ΚΓΚ Μεταποίηση. Παρά ταύτα, ακόμη και για το θέμα «Μεταποίηση προστιθέμενης αξίας», όπου 
ελήφθη μία μόνο πρόταση, αυτή περιλάμβανε εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην ΚΓΚ από 150 και πλέον οργανισμούς. 
Το EIT διεξήγαγε ήδη μια διεξοδική ανάλυση του αποτελέσματος της πρόσκλησης του 2016 με τη βοήθεια εξωτερικών 
εμπειρογνωμόνων αλλά και των μελών του διοικητικού συμβουλίου του. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης, το EIT έχει 
αποφασίσει διάφορα μέτρα άμβλυνσης, τα οποία θα περιορίζουν το ενδεχόμενο λήψης μίας μόνο πρότασης για ένα θέμα στο 
μέλλον.

26. Το EIT δεν είναι σε θέση να σχολιάσει τη διαδικασία πρόσληψης του διευθυντή του EIT, καθώς αυτή τελεί υπό την ευθύνη 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η προσωρινή ρύθμιση είναι αναγκαία ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργική συνέχεια μέχρι την 
πρόσληψη και τον διορισμό του νέου διευθυντή. Όσον αφορά τη δεύτερη διοικητική θέση για την οποία γίνεται λόγος, το EIT 
δημοσίευσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα για το προφίλ του προϊσταμένου 
μονάδας Πολιτικής και Επικοινωνιών στις 2 Δεκεμβρίου 2015. Ως αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής, το EIT πρότεινε τη θέση 
στον πρώτο υποψήφιο του εφεδρικού πίνακα, αλλά ο εν λόγω υποψήφιος δεν αποδέχτηκε την πρόταση. Αυτό εξηγεί τους λόγους 
για τους οποίους η θέση παρέμεινε κενή στα τέλη του 2016. Το Ινστιτούτο θα ολοκληρώσει τη διαδικασία πρόσληψης για τη 
συγκεκριμένη διοικητική θέση το 2017, περατώνοντας την προσωρινή ρύθμιση που είχε καταστεί αναγκαία προκειμένου να 
διασφαλιστεί η λειτουργική συνέχεια.

27. Πράγματι, το EIT δεν συμμετέχει επί του παρόντος άμεσα και πλήρως στο Κοινό Κέντρο Υποστήριξης για το πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020». Ωστόσο, το EIT έχει κατάλληλη πρόσβαση σε ορισμένες από τις υπηρεσίες του Κοινού Κέντρου Υποστήριξης 
(ΚΚΥ) μέσω της εταίρου του «ΓΔ Εκπαίδευση και Πολιτισμός». Το EIT εξακολουθεί να συνεργάζεται με την Επιτροπή ώστε να 
διασφαλίζεται ότι το EIT διαθέτει τις υπηρεσίες και τις συμβουλές που χρειάζεται από το ΚΚΥ. 
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