
JELENTÉS

az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámoló-
járól, az Intézet válaszával együtt

(2017/C 417/21)

BEVEZETÉS

1. A budapesti székhelyű Európai Innovációs és Technológiai Intézetet (a továbbiakban: az Intézet, más néven EIT) 
a 294/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) hozta létre. Az Intézet célja, hogy a tagállamok és az Európai Unió 
innovációs képességének erősítésével hozzájáruljon a fenntartható európai gazdasági növekedéshez és a versenyképességhez. 
Az Intézet a felsőoktatási, a kutatói és az üzleti ágazatokat egybefűző „tudományos és innovációs társulások” (TIT) részére 
nyújt egyre nagyobb számú támogatást, és ezzel igyekszik ösztönözni az innovációt és a vállalkozói kedvet. A TIT-ek több 
száz partner tevékenységét koordinálják. Az Intézet által nyújtott támogatásokat a partnerek költségeinek és a TIT-ek 
koordinációs tevékenységeiből adódó költségek megtérítésére fordítják.

2. Az 1–3. táblázat az Intézet költségvetésének alakulásával kapcsolatos főbb adatokat és személyzeti adatokat mutatja 
be (2).

1. táblázat

Az intézetre vonatkozó főbb adatok

2015 2016

Költségvetés (millió euró) (1) 232 283

Összlétszám december 31-én (2)

(állandó álláshelyek)

50

(62)

59

(63)

(1) A költségvetési adatok a kifizetési előirányzatokon alapulnak.
(2) A létszámba beletartoznak a tisztviselők, az ideiglenes és szerződéses alkalmazottak és a kirendelt nemzeti szakértők.

Forrás: Az Intézettől származó adatok.

2. táblázat

A Főbb adatok alakulása 2011 óta
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(1) HL L 97., 2008.4.9., 1. o.
(2) Az Intézet hatásköréről és tevékenységeiről további információk találhatók a weboldalán: www.eit.europa.eu.

http://www.eit.europa.eu


3. táblázat

Az intézetre vonatkozó 2016-os főbb adatok szereplőnként

A MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZATOT ALÁTÁMASZTÓ INFORMÁCIÓK

3. A Számvevőszék ellenőrzési módszere analitikus ellenőrzési eljárásokat, tranzakciók közvetlen tesztelését, valamint az 
Intézet felügyeleti és kontrollrendszereiben alkalmazott fő kontrollmechanizmusok értékelését foglalja magában. Mindez 
kiegészül más ellenőrök munkájából származó bizonyítékokkal, valamint a vezetői teljességi nyilatkozatok elemzésével.

VÉLEMÉNY

4. A Számvevőszék a következőket ellenőrizte:

a) az Intézet beszámolója, amely a 2016. december 31-ével záruló pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi 
kimutatásokból (3) és a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentésekből (4) áll;

b) a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége;

az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke értelmében.
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(3) A pénzügyi kimutatások a következőkből állnak: mérleg, eredménykimutatás, pénzforgalmi kimutatás, a nettó eszközállomány 
változásainak kimutatása, valamint a számviteli politika meghatározó alapelveinek összefoglalása és további magyarázatok.

(4) A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentések a költségvetési műveleteket összesítő jelentésekből és azok magyarázataiból állnak.



A beszámoló megbízhatósága

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról

5. Véleményünk szerint az Intézet 2016. december 31-ével záruló évre vonatkozó beszámolója minden lényeges 
szempontból híven, pénzügyi szabályzatának, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott 
számviteli szabályoknak megfelelően tükrözi az Intézet 2016. december 31-i pénzügyi helyzetét, a tárgyévi gazdasági 
események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány változásait. Ezek a szabályok a közszféra 
nemzetközileg elfogadott számviteli standardjain alapulnak.

A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége

Bevételek

Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló bevételek jogszerűségéről és szabályszerűségéről

6. Véleményünk szerint a 2016. december 31-ével záruló évre vonatkozó beszámoló alapjául szolgáló bevételek 
minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek.

Kifizetések

Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló kifizetések jogszerűségéről és szabályszerűségéről

7. Véleményünk szerint a 2016. december 31-ével záruló évre vonatkozó beszámoló alapjául szolgáló kifizetések 
minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek.

A vezetőség és az irányítással megbízott személyek felelőssége

8. Az EUMSZ 310–325. cikke és az Intézet pénzügyi szabályzata értelmében a vezetőség felel a beszámolónak – 
a közszféra nemzetközileg elfogadott számviteli standardjainak megfelelően történő – elkészítéséért és bemutatásáért, 
valamint a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségéért és szabályszerűségéért. Ez a felelősség magában 
foglalja az – akár csalásból, akár tévedésből eredő lényeges hibáktól mentes – pénzügyi kimutatások elkészítését és 
bemutatását lehetővé tévő belső kontrollrendszer kialakítását, megvalósítását és fenntartását. A vezetőség felelős továbbá 
annak biztosításáért, hogy a pénzügyi kimutatásokban szereplő tevékenységek, pénzügyi műveletek és információk 
megfeleljenek az őket szabályozó hatóságok előírásainak. A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségéért és 
szabályszerűségéért a végső felelősséget az Intézet vezetősége viseli.

9. A beszámoló elkészítésekor a vezetőség felelőssége annak felmérése, hogy az Intézet képes-e tevékenységének 
folytatására, adott esetben a tevékenység folytatását érintő ügyek közzététele, valamint a tevékenység folytatásának 
feltételezése.

10. Az irányítással megbízott személyek felelőssége a szervezet pénzügyi beszámolási folyamatának felügyelete.

Az ellenőrnek a beszámoló és a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók vizsgálatával kapcsolatos felelőssége

11. Célunk, hogy ésszerű bizonyosságot szerezhessünk arról, hogy az Intézet éves beszámolója nem tartalmaz 
lényeges hibákat és az alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűek és szabályszerűek, valamint hogy ellenőrzésünk alapján 
megbízhatósági nyilatkozatot nyújtsunk be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, illetve a zárszámadásért felelős más 
hatóságoknak a beszámoló megbízhatóságára, valamint az annak alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségére és 
szabályszerűségére vonatkozóan. Az ésszerű bizonyosság a bizonyosság magas szintjének felel meg ugyan, de nem 
garancia arra, hogy az ellenőrzés kiszűri az esetlegesen fennálló lényeges hibát vagy lényeges meg nem felelést. Ezek 
eredhetnek csalásból vagy tévedésből, és akkor tekintendők lényegesnek, ha ésszerűen feltételezhető, hogy külön-külön 
vagy együttesen befolyásolják a felhasználók e beszámolók alapján hozott gazdasági döntéseit.
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12. Az ellenőrzés olyan eljárások elvégzését jelenti, amelyek révén ellenőrzési bizonyíték nyerhető a beszámolóban 
szereplő összegekről és információkról, valamint a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről. Az eljárások kiválasztása az ellenőr szakmai megítélésén alapul, amely magában foglal egy 
kockázatelemzést is arról, hogy milyen valószínűséggel fordulhat elő – akár csalás, akár tévedés okozta – lényeges hiba 
a beszámolóban, illetve az Unió jogszabályi keretének való lényeges meg nem felelés a beszámoló alapjául szolgáló 
tranzakciókban. Az említett kockázatértékeléskor az ellenőr figyelembe veszi a beszámoló elkészítése és valós 
bemutatása, valamint a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége szempontjából 
releváns belső kontrollokat. Ezt a körülményeknek megfelelő ellenőrzési eljárások megtervezése, nem pedig a belső 
kontroll eredményességével kapcsolatos vélemény kialakítása céljából teszi. Az ellenőrzés felméri továbbá, hogy az 
alkalmazott számviteli politikák megfelelőek-e, illetve a vezetőség számviteli becslései ésszerűek-e, valamint értékelést ad 
a beszámoló általános bemutatásáról is.

13. A bevételt illetően ellenőrizzük a Bizottságtól kapott támogatást, valamint értékeljük az Intézetnek a díjak és más 
jövedelmek beszedésére szolgáló eljárásait, ha rendelkezik ilyenekkel.

14. A kiadások tekintetében akkor vizsgáljuk meg a kifizetéseket, miután a kiadás felmerült, azt lekönyvelték és 
elfogadták. Az előlegek megvizsgálása akkor történik, amikor a pénzeszközök címzettje igazolást ad a pénzeszközök 
helyes felhasználásáról, és az Intézet az előlegfizetés elszámolásával – a tárgyévben vagy később – elfogadja az igazolást.

15. E jelentés és a megbízhatósági nyilatkozat elkészítése során az Unió költségvetési rendelete (5) 208. cikkének 
(4) bekezdésében előírtak szerint figyelembe vettük a független külső ellenőr által az Intézet beszámolójára nézve végzett 
ellenőrzési tevékenységet.

Egyéb

A jogi személyiségű TIT-ek közbeszerzési eljárásainak jelentős hiányosságai

16. A TIT-ek koordinálása és képviselete a jogi személyiségű TIT-ek feladata: ezeket majdnem teljes egészében az 
Intézet finanszírozza. A Számvevőszék ellenőrzése során különös figyelmet fordított e jogi személyiségű TIT-ek 
közbeszerzési eljárásaira, mivel ezt nagy kockázatú területnek tartja.

17. A 2015-ös támogatási szerződések (TSZ) szerint a jogi személyiségű TIT-eknek és/vagy a TIT-partnereknek meg 
kell győződniük arról, hogy minden beszerzés során érvényesül a legjobb értékarány, illetve adott esetben a beszerzés 
a lehető legalacsonyabb áron történik. A támogatási szerződés minden 60 000 eurót meghaladó szerződést illetően 
kimondja: a jogi személyiségű TIT-eknek és/vagy a TIT-partnereknek legalább három gazdasági szereplőt kell felkérniük 
ajánlattételre és a beszerzési eljárást az átláthatóság igazolása érdekében dokumentálniuk kell. A Számvevőszék 
megvizsgálta a jogi személyiségű TIT-ek által végrehajtott, teljes mértékben az EIT által finanszírozott közbeszerzési 
eljárások egy közel 7 millió euró értékű mintáját. Az ellenőrzés jelentős hiányosságokra mutatott rá, pl. a szerződéseket 
közvetlenül ítélték oda, az ajánlatokból alapvető fontosságú részek hiányoztak, az eredeti szerződéseket jelentős 
mértékben meghosszabbították, illetve volumenüket megnövelték, a szerződéseket idő és/vagy volumen tekintetében 
nem korlátozták, illetve a minőség/ár súlyozás megszüntette az árversenyt. Az e szabálytalan közbeszerzési eljárások 
keretében folyósított 2016-os kifizetések összege 2,2 millió euró volt. Az egyik jogi személyiségű TIT esetében az Intézet 
is azonosította ezeket a közbeszerzési hiányosságokat, és cselekvési tervet dolgozott ki valamennyi jogi személyiségű TIT 
jövőbeni beszerzési eljárásának tökéletesítésére.

18. Jelenleg jogbizonytalanság övezi a kérdést, hogy a jogi személyiségű TIT-ek ajánlatkérőként járnak-e el (6). Ha igen, 
akkor kötelesek lennének alkalmazni a 2004/18/EK (7) közbeszerzési irányelvben előírt közbeszerzési szabályokat, 
amelyek szigorúbbak a támogatási szerződésekben rögzített szabályoknál. Az Intézet jelenleg megvitatja ezt a kérdést 
a bizottsági szolgálatokkal, hogy a jövőben jogbiztonságot tudjon nyújtani a jogi személyiségű TIT-ek számára.
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(5) Az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).
(6) A 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 134., 2004.4.30., 114. o.) 1. cikkének (9) bekezdése.
(7) Az 1336/2013/EU bizottsági rendelettel módosított 2004/18/EK irányelv 7. és 9. cikke.



Kapacitás a növekvő munkaterhek elvégzéséhez

19. Annak ellenére, hogy a költségvetés 309 millió euróról (2008–2013) 2,4 milliárd euróra (2014–2020) nőtt és 
2016 végére a TIT-ek száma háromról hatra nőtt, az Intézet engedélyezett álláshelyeinek száma nem változott jelentősen 
(lásd: 2. táblázat). 4/2016. számú különjelentésében (8) a Számvevőszék rámutatott arra a kockázatra, hogy az Intézet 
nem rendelkezik kellő kapacitással a növekvő munkaterhek elvégzéséhez. Az Intézet 2015-ös éves tevékenységi 
jelentésében az ideiglenes igazgató is említést tett erről a kockázatról.

20. A Számvevőszék véleménye független az alábbi megjegyzésektől.

MEGJEGYZÉSEK A BELSŐ KONTROLLMECHANIZMUSOKRÓL

21. A Számvevőszék hiányosságokat tárt fel a jogi személyiségű TIT-ek által folytatott közbeszerzési eljárások utólagos 
ellenőrzése terén. Az ellenőrizendő közbeszerzési eljárások kiválasztott mintája legalább az egyik jogi személyiségű TIT 
esetében nem volt reprezentatív a sokaságra nézve. Ezenfelül a Számvevőszék két közbeszerzési eljárás esetében más 
következtetést vont le azok jogszerűsége és szabályszerűsége tekintetében. E két esetben az Intézet közvetlenül ítélt oda 
szerződéseket, illetve jóváhagyta azok túlzott mértékű meghosszabbítását.

22. A Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) „Grant Management: Transition to Horizon 2020” (A támogatások 
kezelése: átmenet a Horizont 2020 felé) című, 2016. decemberi ellenőrzési jelentésében megállapította, hogy az Intézet 
sikeresen igazította eljárásait a Horizont 2020 szabályaihoz, és különösen a részvételi szabályok és az Intézet indulási 
folyamatra irányuló kontrolljai voltak általában véve eredményesek az új TIT-ek támogatása szempontjából. Az IAS 
megállapította továbbá, hogy sürgős fellépésre van szükség a Horizont 2020 jogszabályi kerete megbízható alkalmazásának 
biztosításához és az új TIT-ek elindulási folyamatának további javításához. Az Intézet és az IAS cselekvési tervet fogadott el 
a korrekciós intézkedésekről.

MEGJEGYZÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSRÓL

23. Nagyarányú – 0,4 millió euró, azaz 40 % (2015: 0,4 millió euró, azaz 44 %) – volt a lekötött előirányzatok átvitele 
a II. cím esetében. Ezek az átvitelek főként az év végén túlmutató informatikai szolgáltatásokra és olyan, találkozókkal 
kapcsolatos költségekre vonatkoztak, amelyek számlái még nem érkeztek be.

MEGJEGYZÉSEK A GONDOS PÉNZGAZDÁLKODÁSRÓL ÉS A TELJESÍTMÉNYRŐL

24. A 2015-ös időszakra vonatkozó támogatások odaítélésére csak 2015 áprilisában került sor és a támogatási 
szerződést csak 2015 júniusában, illetve júliusában írták alá. A 2016-os időszakra vonatkozóan a támogatások odaítélése és 
a támogatási szerződés aláírása 2016 áprilisában történt meg. A 2016-os javulás ellenére a támogatások odaítéléséről való 
döntéshozatal és a szerződéskötések késedelme bizonytalanságot teremt és aláássa a partnerek hajlandóságát arra, hogy az 
év elején forrásokat kössenek le és tevékenységbe kezdjenek.

25. Korlátozott verseny övezte az új TIT-ek pályázati felhívásait, amelyekre vonatkozóan az EIT stratégiai innovációs 
terve a 2014–2020 közötti évekre tematikus területeket határozott meg. A két új TIT-re (egészségügy és nyersanyag) 
vonatkozó 2014-es pályázatra csak hét ajánlat érkezett be. A 2016-os, további két TIT-re (élelmiszer és feldolgozóipar) 
irányuló pályázati felhívás három ajánlatot vonzott, és ezek közül a feldolgozóipar területére beérkezett egyetlen pályázat 
minőségi okok miatt nem került kiválasztásra.

TOVÁBBI MEGJEGYZÉSEK

26. Az Intézet igazgatója a 2008-as alapítástól 2014 júliusáig négyszer változott. Az igazgatói állást 2014 augusztusa 
óta, egy másik vezetői állást pedig 2013 februárja óta ideiglenes jelleggel töltenek be. Ez nem csak a személyzeti 
szabályzatnak mond ellent, amely szerint ideiglenes álláshelyet legfeljebb egyéves időszakra lehet betölteni, hanem a gyakori 
változások és hosszú ideig tartó ideiglenes megoldások bizonytalanságot okoznak mind az érdekeltekkel szemben, mind 
a stratégiai folytonosság szempontjából.
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(8) A Számvevőszék 4/2016. sz. különjelentése: Az Európai Innovációs és Technológiai Intézetnek a tőle várt hatás eléréséhez 
módosítania kell működési mechanizmusait és egyes strukturális elemeit.



27. Az Intézet, amely számára a 2014–2020-as időszakra 2,4 milliárd eurós költségvetést különítettek el, fontos 
szerepet tölt be a Horizont 2020 programban. A Bizottság Horizont 2020 Közös Támogatási Központot hozott létre azzal 
a céllal, hogy a programot végrehajtó szervezetek között biztosítsa az egységességet az olyan területeken, mint pl. a jogi 
szolgálatok, informatikai eszközök, a támogatások kezelése, a kutatási eredmények terjesztése és kiaknázása. Más 
szervektől – például a Bizottság végrehajtó ügynökségeitől és a köz-magán társulásoktól – eltérően azonban az Intézetnek 
nincs közvetlen hozzáférése a Közös Támogatási Központhoz, a hozzáférést a Bizottság felügyelő főigazgatóságának eseti 
alapon jóvá kell hagynia. Ez a korlátozás negatívan befolyásolja az Intézet műveleteinek hatékony végzését.

A KORÁBBI ÉVEK MEGJEGYZÉSEINEK HASZNOSULÁSA

28. A melléklet áttekintést ad a korábbi évek számvevőszéki megjegyzései nyomán tett korrekciós intézkedésekről.

A jelentést 2017. szeptember 19-i luxembourgi ülésén fogadta el a Baudilio TOMÉ MUGURUZA 
számvevőszéki tag elnökölte IV. Kamara.

a Számvevőszék nevében

Klaus-Heiner LEHNE

elnök 
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MELLÉKLET

A korábbi évek megjegyzéseinek hasznosulása

Év A Számvevőszék megjegyzései
A korrekciós intézkedés állapota

(Végrehajtva/folyamatban/végrehajtandó/ 
n.a.)

2012
A támogatási megállapodásokban nem állítottak fel egyedi küszö-
bértékeket az egyes konkrét költségkategóriákra (azaz személyzeti 
költségek, alvállalkozók, jogi szolgáltatások stb.).

Folyamatban (1)

2014

Az Intézet 13,1 millió euróval, vagyis 5,6 %-kal (2013: 3,4 millió 
euró, azaz 2,5 %) túlbecsülte 2014-es költségvetési igényeit, és 
a 233,1 millió eurós költségvetésből csak 220 millió euróra nézve 
történtek kötelezettségvállalások. Az alacsony felhasználási arány fő 
oka a TIT-tevékenységek finanszírozására szánt támogatási elő-
irányzatok (11,4 millió euró) fel nem használása. A TIT társulá-
soknak a támogatási megállapodások alapjául szolgáló üzleti tervei 
nem követelték meg, hogy az Intézet a rendelkezésére álló összes 
2014-es előirányzatot felhasználja. A fel nem használt előirányzatok 
az Intézet pénzügyi szabályzatának megfelelően újra bekerülnek az 
Intézet 2015–2017-es költségvetéseibe.

Folyamatban (2)

2014
Bár a TIT társulásoknak pénzügyi fenntarthatósági stratégiákat kell 
kidolgozniuk, egyelőre még működésük ötödik évében is teljes 
mértékben az Intézet és a TIT-partnerek finanszírozásától függnek.

Folyamatban (3)

2014

Az Intézetet 2009-es létrehozása óta a munkatársak gyakori 
cserélődése és a vezetői szint instabilitása jellemzi. A három 
osztályvezetői álláshely közül kettő már 2013 óta betöltetlen. Az 
egyik ilyen álláshelyet 2013 óta ideiglenes jelleggel töltik be, ami 
ellentmond az időtartamot egy évben maximalizáló személyzeti 
szabályzatnak. A másik ilyen álláshely jelenlegi betöltője az 
ideiglenes igazgatóként is fungáló operatív igazgató, aki ekképp 
egyszerre három szerepkört tölt be.

Folyamatban

2014
A helyzet ugyan javult 2013-hoz képest, ám az EIT létszámtervének 
20 %-a 2014 végén (a 2013 végi egyharmaddal szemben) még 
mindig betöltetlen.

Végrehajtva

2015

2015-ben az Intézet arról tájékoztatta a TIT-eket, hogy az első öt év 
során (2010–2014) nyújtott pénzügyi hozzájárulása nem haladta 
meg az összes vonatkozó TIT-kiadás 25 %-os felső összeghatárát. 
A TIT-ek kiegészítő tevékenységeinek hiányos fogalommeghatáro-
zása azonban megakadályozta az arra vonatkozó egyértelmű 
értékelést, hogy a kiegészítő tevékenységekhez kapcsolódó költsé-
geket bele kell-e számítani az EIT-hozzájárulás maximális mértékébe.

Végrehajtva

2015

A Számvevőszék 4/2016. sz. különjelentésében megállapította, hogy 
az a finanszírozási feltétel, hogy az EIT TIT-ekhez való hozzájárulása 
ne haladja meg a 25 %-ot, nem vagy csak kevés hozzáadott értékkel 
bír, és megszüntetése jelentősen enyhítené a TIT-partnerek működési 
és pénzügyi beszámolási terhét (4).

Folyamatban
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Év A Számvevőszék megjegyzései
A korrekciós intézkedés állapota

(Végrehajtva/folyamatban/végrehajtandó/ 
n.a.)

2015

A 325 000 eurót meghaladó költségtérítést kérő TIT-partnerektől 
kért, a pénzügyi kimutatásra vonatkozó igazolás (Certificate of 
Financial Statement, CFS) elviekben hozzájárul a költségnyilatkoza-
toknak az Intézet általi előzetes ellenőrzéséhez. Ezeknek az 
igazolásoknak a minősége azonban jelentős ingadozást mutat, ami 
korlátozza a belőlük nyerhető bizonyosságot, valamint az Intézet 
részéről további ellenőrzések elvégzését teszi szükségessé.

Folyamatban

2015

Az EIT alapító rendelete úgy rendelkezik, hogy az EIT „köz- és 
magánforrásokat mobilizál, és forrásait e rendeletnek megfelelően 
használja fel. Költségvetésének jelentős és egyre nagyobb részét 
igyekszik magánforrásokból és a saját tevékenységeiből származó 
bevételből előteremteni”. Annak ellenére, hogy a fenti rendelkezés 
egyértelműen az EIT költségvetésére vonatkozik, az Intézet 2015-ös 
költségvetésének 99 %-a a Horizont 2020 pénzügyi keretéből 
származott.

Végrehajtandó (5)

2015

Bár az Intézetnek lehetősége van arra, hogy a felhasználatlan (az év 
során nem lekötött vagy az év végéig visszavont) előirányzatokat 
a következő három év költségvetésében szerepeltesse, nem igazította 
ki folyamatait időben ahhoz, hogy a 2014-es támogatási megálla-
podásokból rendelkezésre álló 26,6 millió eurót a 2015–2017-es 
költségvetésekben felhasználhassa. Ezek az előirányzatok a TIT-ek 
vártnál kisebb mértékű forrásfelhasználásából erednek.

Folyamatban (6)

2015

Nagyarányú – 0,4 millió euró, azaz 44 % (2014: 0,5 millió euró, 
azaz 36 %) – volt a lekötött előirányzatok átvitele a II. cím esetében. 
Ezek az átvitelek főként az év végén túlmutató informatikai 
szolgáltatásokra és olyan találkozókra vonatkoztak, amelyek számlái 
még nem érkeztek be.

n.a.

2015

A Bizottság által az Intézet számára a pénzügyi önállóság elérésére 
meghatározott eredeti határidő 2010 volt. Az Intézet azonban 2011 
júniusában csak részleges pénzügyi önállóságot kapott, azzal 
a feltétellel, hogy a 60 000 eurót meghaladó támogatási tranzakciók 
és közbeszerzések esetén megmarad a felügyelő főigazgatóság, az 
Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság előzetes jóváhagyási jog-
köre.

Folyamatban

2015

A 2014-es támogatási megállapodásoknak a három TIT-tel történő 
aláírása a támogatással finanszírozott intézkedések 2014. január 1- 
jei indulása után történt meg. Az eredetileg 2014 februárjában aláírt 
szerződést már 2014. március végén módosították 38 millió euró 
kiegészítő forrás vonatkozásában.

n.a.
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Év A Számvevőszék megjegyzései
A korrekciós intézkedés állapota

(Végrehajtva/folyamatban/végrehajtandó/ 
n.a.)

2015

Az Intézet finanszírozza az EIT Digitális Mesteriskola programot, 
amelyben 16 európai egyetem vesz részt. Az egyetemeknek nyújtott 
költségtérítés egy hallgatónként legfeljebb 8 000 eurós átalányösz-
szegből (az Erasmus Mundus program rendelkezéseit követve), 
valamint tényleges költségekből áll, amelyek átalányalapú közvetett 
költségeket foglalnak magukban. 2015-ben ez alapján az egyetemek 
számára hallgatónként átlagosan 15 000 eurót fizettek ki (az 
átalányösszeggel együtt). Ezt a modellt azonban nem határozták 
meg formális módon, és az nem teszi lehetővé az átalányösszeg és 
a tényleges költségek által fedezett tevékenységek megkülönbözteté-
sét. Az Intézet törekedjék egyértelműen és formálisan meghatáro-
zott, egységes módszeren alapuló modell, pl. indoklással 
alátámasztott egységes átalány bevezetésére a költségek bejelentésé-
hez.

Folyamatban (7)

2015

A TIT-felügyelőbizottság határozata alapján egy TIT-partner 
646 000 euró bruttó összegben fizetett jutalmat 55 munkatársának 
(100 000 eurós egyéni jutalom is előfordult), amelyet az Intézet 
100 %-ban megtérített. Ilyen jutalmak teljes mértékben közforrásból 
történő fizetése szokatlan gyakorlat, és az ilyen kifizetéseket 
figyelembe kell venni az egyedi fizetések EIT általi finanszírozására 
vonatkozó felső határérték esetében, amely a 2016-os támogatási 
megállapodástól kezdve alkalmazandó.

n.a.

2015

Nem tartották be a gondos pénzgazdálkodás alapelvét, amikor egy 
TIT-partner személyenként 800 és 3 250 euró közötti napidíjért PR- 
szolgáltatásokat szerzett be, és ezeket az Intézet teljes egészében 
megtérítette (8).

Végrehajtandó

2015

Az Intézet egy bizottsági keretszerződést használt innovációs 
konferenciák szervezésére 2015-ben és 2016-ban. A keretszerződés 
alapján szolgáltatásokat szerveztek ki alvállalkozóknak olyan 
árakon, amelyeket a keretszerződésben nem határoztak meg. Ez 
utóbbi szerződések árai a kezdő tanácsadók 800 eurós napidíjától 
a vezető tanácsadók 2 250 eurós napidíjáig terjedt (ez utóbbi 
majdnem négyszerese a bizottsági keretszerződésben megállapított 
felsővezetői díjnak). Az ilyen árakon beszerzett szolgáltatások 
költsége konferenciánként több mint 100 000 eurót tesz ki.

Folyamatban

(1) Az EIT szerint a 2016-os támogatási szerződésekhez meghatároztak határértékeket.
(2) Az Intézet 13,1 millió euróval, vagyis 5,0 %-kal (2015: 25 millió euró, azaz 9,4 %) túlbecsülte 2014-es költségvetési igényeit, 

a 263 millió eurós költségvetésből csak 249,9 millió euróra nézve történtek kötelezettségvállalások. A fel nem használt előirányzatok 
bekerülhetnek a 2017–2019 közötti költségvetésekbe.

(3) Az EIT a 2015-ös támogatási szerződésekben a TIT-ek által bejelentett támogatható költségeknek átlagosan a 90 %-át finanszírozta. 
A TIT-ek által különböző forrásokból beszedett összegek csak az EIT-től igényelt finanszírozás 2,5 %-át érték el.

(4) A Számvevőszék 4/2016. sz. különjelentése: Az Európai Innovációs és Technológiai Intézetnek a tőle várt hatás eléréséhez 
módosítania kell működési mechanizmusait és egyes strukturális elemeit.

(5) Az EIT – 2015-ös válasza szerint – továbbra is eltérően értelmezi az EIT-rendeletet.
(6) 2016-ban az Intézet nem tudta visszavonni a kötelezettségvállalást a 2015-ös támogatási szerződésből rendelkezésre álló 14 millió 

euróra. Ezek az előirányzatok nem kerülhettek be a 2016–2018-as költségvetésbe.
(7) 2016-ban ez alapján az egyetemek számára a teljes tanévre beiratkozott hallgatónként átlagosan összesen 17 000 eurót fizettek ki 

a tényleges összegeket és az átalányösszegeket kombináló leírt modell alapján.A modell hivatalosan 2016 végén került 
meghatározásra, alkalmazása 2017-től kezdődik meg.

(8) 2016-ban (2015-ös támogatási tranzakciók) az EIT e szerződéshez kapcsolódóan 410 000 eurót térített vissza.
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AZ INTÉZET VÁLASZA

17. Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) egyetért azzal, hogy a vizsgált évben két jogi személyiségű TIT 
(tudományos és innovációs társulás) közbeszerzési eljárása hiányos volt (2015-ös támogatások). Az EIT felismerte 
a problémát, és az egyik jogi személyiségű TIT közbeszerzési eljárásait illetően kísérleti ellenőrzést végzett 2016-ban, majd 
célzott ajánlásokat fogalmazott meg az adott terület javítására. A kérdéses jogi személyiségű TIT 2016-ban végrehajtotta az 
ajánlásokat, felülvizsgálta közbeszerzési politikáját és eljárásait, illetve képzést szervezett a közbeszerzéssel foglalkozó 
munkatársainak, 2017-től kezdődően így még magasabb lesz a bizonyosság szintje. Hasonló ellenőrzést hajtottak végre 
minden más jogi személyiségű TIT-nél 2017-ben, amelynek nyomán cselekvési tervek születtek a javulás érdekében. Az EIT 
úgy véli, hogy a kérdéses kifizetések jogszerűen és szabályosan történtek, mivel a jogi személyiségű TIT-ek eleget téve jogi 
kötelezettségüknek a kérdéses költségek esetében gondoskodtak a legjobb ár-érték arány érvényesüléséről, és tiszteletben 
tartották a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás alapelveit.

18. Az EIT azon a véleményen van, hogy a jogi személyiségű TIT-ek nem tartoznak az uniós közbeszerzési irányelvek 
hatálya alá. Az EIT azonban nemrég egymásnak ellentmondó jogi szakvéleményeket kapott a kérdést illetően, ez pedig 
valóban jogbizonytalanságot eredményez. Mindenesetre fontos megjegyezni, hogy jogállásuktól függetlenül az EIT és a TIT- 
ek között a Horizont 2020 támogatási szerződésmintái alapján létrejövő támogatási szerződésekben előírt jogi kötelemként 
a jogi személyiségű TIT-eknek szerződéseikben kötelességük a legjobb ár-érték arányt biztosítani. Az EIT ezenfelül az uniós 
közbeszerzési irányelvekben foglalt általános elvek érvényesülésének biztosítása végett a Bizottság szolgálataival egyeztetve 
követelményeket fog megállapítani a jogi személyiségű TIT-ekre vonatkozóan.

19. Az EIT egyetért azzal, hogy a reá bízott feladatokhoz és költségvetéséhez képest az Intézet nem rendelkezik annyi 
álláshellyel, amennyi a kellő kapacitáshoz szükséges. Az EIT már kérte az Európai Bizottságot, hogy a létszámtervben több 
erőforrást irányozzon elő. Mindazonáltal az EIT figyelemre méltó hatékonysággal működik. Ahogy az a 3. táblázatban 
látható, az EIT igazgatási kiadásai csupán 1,9 %-át tették ki a teljes 2016-os költségvetésnek, ez pedig jelentősen elmarad 
a Horizont 2020-ra jellemző 4,6 %-os átlagtól.

21. Ami a közbeszerzések utólagos ellenőrzésre történő kiválasztását illeti, fontos megjegyezni, hogy a Horizont 2020 
nem írja elő reprezentatív alminta ellenőrzését. A Horizont 2020 ellenőrzési programja szerint ha egy adott sokaság több 
mint 15 tételt tartalmaz, az ellenőröknek legfeljebb 15 tételt kell kiválasztaniuk az alábbiak szerint: „Az elszámolt 
alvállalkozói költségek 10 %-ának megfelelő vagy annál nagyobb értékű minden tétel ellenőrzése. E tételek további, véletlenszerűen 
kiválasztott tételekkel való kiegészítése mindaddig, amíg a teljes minta összértéke az alvállalkozói költségek 50 %-ával nem lesz egyenlő 
vagy a tételek száma összesen el nem éri a 15-öt.” A két szóban forgó szerződés esetében az EIT azon megállapítása alapján 
fogadta el az elszámolást, hogy a kedvezményezettek eleget tettek a legjobb ár-érték arány biztosítására és a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás elveinek betartására vonatkozó kötelezettségüknek.

22. A Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) „Transition to Horizon 2020” (Átmenet a Horizont 2020 felé) című 
ellenőrzési jelentésében kiadott három ajánlást, amelyek egyike sem kritikus jelentőségű. Az EIT számára röviden 
a következő ajánlások fogalmazódtak meg: (1) dolgozzon ki és hozzon létre egy általános tudásmenedzsment-rendszert; (2) 
erősítse meg a TIT-partnerek portfóliójában bekövetkező változásokra irányuló ellenőrzéseket az indulási folyamat 
tekintetében; és (3) tisztázza az indulási folyamat jelentős állomásait. A feltárt kockázatok egyike sem veszélyezteti 
a Horizont 2020 jogszabályi keretének megbízható alkalmazását, az EIT pedig tett már lépéseket az IAS ajánlásainak 
végrehajtására.

23. A Számvevőszék jelentésében szereplő teljes összeg olyan terv szerinti átviteleket tartalmaz, amelyeket 
a tevékenységek jellege – például az év végén túlmutató szolgáltatások és 2016 decemberében megrendezett találkozók, 
amelyek számlái csak 2017 januárjában érkeztek be – szükségessé tett. Ezek a terv szerinti átvitelek nem az EIT 
költségvetési gazdálkodásának gyengeségeit jelzik, hanem szokásos költségvetési gazdálkodási eszközök.

24. Az EIT elfogadja, hogy az egyes támogatási szerződéseket viszonylag későn, 2015 végén írták alá, mivel folyamatos 
egyeztetések zajlottak a TIT-ekkel a Horizont 2020 szerződésmintáit követő új partnerségi keretmegállapodásokról. Az 
eredetileg tervezettnél tovább tartottak az egyeztetések az Európai Bizottság, az EIT és a TIT-ek között, mivel a konkrét 
rendelkezéseket a TIT-ek igényeihez kellett igazítani. Eközben az EIT a Számvevőszék 4/2016. sz. különjelentésére 
tekintettel átdolgozta a TIT-ek üzleti tervei elkészítésének és értékelésének időrendjét, hogy a támogatási szerződések 
aláírására időben kerüljön sor. A módosított időrendet sikerült tartani 2016-ban, így 2017-ben időben írták alá az egyes 
támogatási szerződéseket. Négy támogatási szerződést írtak alá, az előfinanszírozási összegeket 2017 februárjában utalta át 
az EIT a TIT-eknek. A pályázatok benyújtása és a támogatási szerződés aláírása közötti 4–5 hónap (átfutási idő) rövidebb 
a Horizont 2020 átlagánál.
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25. Fontos megjegyezni, hogy a pályázati felhívások célja a kiváló partnerség, nem pedig az, hogy a felhívásra egy 
bizonyos számú pályázat érkezzen. A feldolgozóipar kivételével a TIT-ekre kiírt valamennyi pályázat esetében kitűnő 
partnerség született. Mindazonáltal még a feldolgozóipar területén is – ahol a felhívásra mindössze egyetlen pályázat 
érkezett – több mint 150 szervezet nyilatkozatban jelezte érdeklődését a TIT-ben való részvétel iránt. Az EIT külső 
szakértők segítségével és irányító testületének közreműködésével már alaposan kielemezte a 2016-os pályázati felhívás 
eredményét. Az elemzés eredményeinek fényében az Intézet több olyan intézkedést hozott, amelyekkel a jövőben 
csökkenthető annak kockázata, hogy egy tematikus területre csak egy pályázatot nyújtsanak be.

26. Az Intézet nincs abban a helyzetben, hogy véleményezze az EIT igazgatójának felvételére irányuló eljárást, mivel azt 
az Európai Bizottság irányítja. Az ideiglenes megállapodásra a működés folytonossága miatt szükség van mindaddig, amíg 
az igazgatót kiválasztják és kinevezik. Ami a másik vezetői állást illeti, az EIT 2015. december 2-án közzétett egy pályázati 
felhívást azzal a céllal, hogy felállítson egy tartaléklistát a Szakpolitikai és Kommunikációs Osztály vezetői profiljának 
megfelelő jelöltekből. A felvételi eljárás eredményeként az EIT az állást a tartaléklista első helyén szereplő jelentkezőnek 
ajánlotta fel, aki azonban elutasította az ajánlatot. Ez a magyarázata annak, hogy az álláshely miért volt még betöltetlen 
2016 végén. Az EIT 2017-ben befejezi az ezen vezetői poszthoz kapcsolódó felvételi eljárást, véget vetve az ideiglenes 
helyzetnek, amelyre a működésbeli folyamatosság biztosítása érdekében volt szükség.

27. Az EIT jelenleg valóban nem közvetlen és teljes körű résztvevője a Horizont 2020 Közös Támogatási Központnak. 
A Közös Támogatási Központ bizonyos szolgáltatásait azonban partnerén, az Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóságon 
keresztül megfelelően igénybe tudja venni. Az EIT továbbra is együttműködik a Bizottsággal annak érdekében, hogy igénybe 
vehesse a Közös Támogatási Központ szolgáltatásait és tanácsait. 
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