
POROČILO

o zaključnem računu Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2016 
z odgovorom Inštituta

(2017/C 417/21)

UVOD

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

2. V tabelah 1 do 3 so ključni podatki o spremembah v proračunu Inštituta in številu njegovih zaposlenih (2).

Tabela 1

Ključni podatki o inštitutu

2015 2016

Proračun (v milijonih EUR) (1) 232 283

Skupno dejansko število zaposlenih 31. decembra (2)

(stalna delovna mesta)

50

(62)

59

(63)

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

Vir: Podatki, ki jih je posredoval Inštitut.

Tabela 2

Spremembe ključnih podatkov od leta 2011
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(1) UL L 97, 9.4.2008, str. 1.
(2) Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Inštituta je na voljo na njegovem spletišču: www.eit.europa.eu.

http://www.eit.europa.eu


Tabela 3

Ključni podatki za inštitut po akterjih za leto 2016

INFORMACIJE V PODKREPITEV IZJAVE O ZANESLJIVOSTI

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

MNENJE

4. Sodišče je revidiralo:

(a) zaključni račun Inštituta, ki ga sestavljajo računovodski izkazi (3) in poročila o izvrševanju proračuna (4) za 
proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, ter

(b) zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih s tem zaključnim računom,

kot zahteva člen 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).
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(3) Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, izkaz gibanja kapitala ter povzetek 
pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila.

(4) Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, in pojasnila.



Zanesljivost zaključnega računa

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa

5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Inštituta za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih 
pogledih pošteno predstavlja njegov finančni položaj na dan 31. decembra 2016 ter njegov poslovni izid, denarne tokove 
in gibanje kapitala za tedaj končano leto v skladu z njegovo finančno uredbo in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel 
računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih računovodskih standardih za javni sektor.

Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim računom

Prihodki

Mnenje o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnim računom

6. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh 
pomembnih pogledih zakoniti in pravilni.

Plačila

Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom

7. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh 
pomembnih pogledih zakonita in pravilna.

Odgovornosti poslovodstva in odgovornih za upravljanje

8. V skladu s členi 310 do 325 PDEU in finančno uredbo Inštituta je poslovodstvo odgovorno za pripravo in 
predstavitev zaključnega računa na podlagi mednarodno sprejetih računovodskih standardov za javni sektor ter za 
zakonitost in pravilnost z izkazi povezanih transakcij. Ta odgovornost vključuje zasnovo, izvajanje in vzdrževanje 
notranjih kontrol, ki se uporabljajo za pripravo in predstavitev računovodskih izkazov brez pomembno napačne navedbe 
zaradi goljufije ali napake. Poslovodstvo je odgovorno tudi za zagotavljanje skladnosti dejavnosti, finančnih transakcij in 
informacij v računovodskih izkazih s pravili, ki veljajo zanje. Končno odgovornost za zakonitost in pravilnost transakcij, 
povezanih z zaključnim računom, ima poslovodstvo Inštituta.

9. Pri pripravi zaključnega računa je poslovodstvo odgovorno za oceno zmožnosti Inštituta, da nadaljuje 
s poslovanjem, razkritje zadev, povezanih z nadaljevanjem poslovanja, kadar je to ustrezno, ter uporabo računovodstva 
na osnovi predpostavke o zmožnosti nadaljnjega poslovanja.

10. Naloga odgovornih za upravljanje je nadzor nad procesom računovodskega poročanja subjekta.

Revizorjeva odgovornost za revizijo zaključnega računa in z njim povezanih transakcij

11. Cilj Sodišča je pridobiti sprejemljivo zagotovilo o tem, ali je zaključni račun Inštituta brez pomembno napačne 
navedbe in ali so transakcije, povezane z zaključnim računom, zakonite in pravilne, ter na podlagi svoje revizije 
Evropskemu parlamentu in Svetu ali drugim organom za razrešnico zagotoviti izjavo o zanesljivosti zaključnega računa 
ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij. Sprejemljivo zagotovilo je visoka raven zagotovila, vendar ni 
nujno, da se z revizijo vedno odkrije obstoječa pomembno napačna navedba ali neskladnost. Do napačne navedbe ali 
neskladnosti lahko pride zaradi goljufije ali napake, za pomembne pa štejejo, če se lahko utemeljeno pričakuje, da bodo 
ločeno ali skupaj vplivale na ekonomske odločitve, ki bi jih uporabniki sprejeli na podlagi tega zaključnega računa.
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12. Revizija zajema izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih v zaključnem računu 
ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij. Postopki so odvisni od revizorjeve presoje, vključno z oceno 
tveganja pomembno napačne navedbe v zaključnem računu in pomembne neskladnosti med transakcijami, povezanimi 
z zaključnim računom, in zahtevami pravnega okvira Evropske unije, ne glede na to, ali gre za goljufijo ali napako. Pri 
oceni tega tveganja se upoštevajo notranje kontrole, ki se izvajajo za pripravo in pošteno predstavitev zaključnega računa 
ter zakonitost in pravilnost z njim povezanih transakcij, da se pripravijo okoliščinam primerni revizijski postopki, vendar 
ne za izrekanje mnenja o uspešnosti notranjih kontrol. Revizija vključuje tudi ovrednotenje ustreznosti uporabljenih 
računovodskih usmeritev in utemeljenosti računovodskih ocen poslovodstva ter ovrednotenje celotne predstavitve 
zaključnega računa.

13. Sodišče v zvezi s prihodki preverja subvencijo, prejeto od Komisije, ter oceni postopke Inštituta za pobiranje 
morebitnih pristojbin in drugih prihodkov.

14. Pri odhodkih Sodišče preuči plačilne transakcije ob nastanku, evidentiranju in sprejetju odhodkov. Predplačila so 
preučena, ko prejemnik sredstev utemelji njihovo pravilno porabo in Inštitut sprejme utemeljitev z obračunom 
predplačila v istem letu ali pozneje.

15. Sodišče je pri pripravi tega poročila in izjave o zanesljivosti upoštevalo revizijsko delo v zvezi z zaključnim 
računom Inštituta, ki ga je opravil neodvisni zunanji revizor, kot je določeno v členu 208(4) finančne uredbe EU (5).

Druga zadeva

Bistvene pomanjkljivosti v postopkih javnega naročanja pravnih subjektov SZI

16. Usklajevanje in zastopanje SZI izvajajo pravni subjekti SZI, ki jih skoraj v celoti financira Inštitut. Sodišče je pri 
reviziji namenilo posebno pozornost postopkom javnega naročanja, ki jih izvajajo ti subjekti, saj meni, da je na tem 
področju tveganje veliko.

17. V skladu s sporazumi o dodelitvi nepovratnih sredstev za leto 2015 morajo pravni subjekti SZI in/ali partnerji SZI 
zagotoviti, da se pri javnem naročanju doseže stroškovna učinkovitost ali da se naročila po možnosti izvedejo za najnižjo 
možno ceno. Sporazumi o nepovratnih sredstvih določajo tudi, da morajo pravni subjekti SZI in/ali partnerji SZI za vsa 
naročila, ki presegajo 60 000 EUR, k oddaji ponudb povabiti vsaj tri gospodarske subjekte, postopek javnega naročanja 
pa dokumentirati, da dokažejo njegovo preglednost. Sodišče je revidiralo vzorec postopkov javnega naročanja v vrednosti 
približno 7 milijonov EUR, ki so jih izvajali pravni subjekti SZI, ki jih je v celoti financiral Inštitut. Pri reviziji so se 
pokazale pomembne slabosti, kot so neposredna oddaja naročil, neobstoj bistvenih elementov v razpisu, znatno 
podaljšanje trajanja in obsega prvotnih naročil, naročila, katerih trajanje ali obseg nista bila omejena, ali ponderji za 
kakovost/ceno, ki so onemogočali cenovno konkurenco. Plačila v letu 2016, ki so bila povezana z nepravilnimi postopki 
javnega naročanja, so skupaj znašala 2,2 milijona EUR. Slabosti pri javnem naročanju je pri enem od pravnih subjektov 
SZI odkril tudi Inštitut in pripravil akcijski načrt za izboljšanje bodočih postopkov javnega naročanja za vse pravne 
subjekte SZI.

18. Za zdaj še ni pravne gotovosti o tem, ali pravni subjekti SZI predstavljajo javne naročnike (6). Če bi jih, bi morali 
uporabljati pravila javnega naročanja, določena v Direktivi 2004/18/ES (7) o javnem naročanju, ki so strožja od tistih, ki 
se zahtevajo v okviru sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev. Inštitut s službami Komisije razpravlja o tej zadevi, 
da bi dosegel pravno gotovost za pravne subjekte SZI v prihodnosti.
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(5) Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).
(6) Člen 1(9) Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 134, 30.4.2004, str. 114).
(7) Člena 7 in 9 Direktive 2004/18/ES, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 1336/2013.



Zmogljivost za reševanje povečane delovne obremenitve

19. Kljub znatnemu povečanju proračuna s 309 milijonov EUR (2008–2013) na 2,4 milijarde EUR (2014–2020) ter 
povečanju števila SZI s tri na šest ob koncu leta 2016 se število odobrenih delovnih mest Inštituta ni znatno spremenilo 
(glej tabelo 2). Sodišče je v svojem Posebnem poročilu št. 4/2016 (8) opozorilo na tveganje, da Inštitut ne bo imel dovolj 
zmogljivosti za povečano delovno obremenitev. Začasni direktor Inštituta je to tveganje omenil v letnem poročilu 
o dejavnostih Inštituta za leto 2015.

20. Zaradi naslednjih pripomb mnenje Sodišča ni vprašljivo.

PRIPOMBE O NOTRANJIH KONTROLAH

21. Sodišče je odkrilo slabosti, povezane z naknadnimi preverjanji postopkov javnega naročanja, ki jih izvajajo pravni 
subjekti SZI. Vsaj pri enem pravnem subjektu SZI postopki javnega naročanja, izbrani za preverjanje, niso bili 
reprezentativni za populacijo. Poleg tega je Sodišče v zvezi z dvema postopkoma javnega naročanja prišlo do drugačnega 
zaključka v zvezi z zakonitostjo in pravilnostjo. V teh primerih je Inštitut sprejel neposredno oddajo ali prekomerno 
podaljšanje pogodb.

22. Služba Komisije za notranjo revizijo je v svojem poročilu „Upravljanje nepovratnih sredstev: prehod na program 
Obzorje 2020“, objavljenim decembra 2016, prišla do zaključka, da je Inštitut svoje procese uspešno prilagodil pravilom 
programa Obzorje 2020, zlasti pravilom o sodelovanju, in da so bile kontrole Inštituta v zvezi z zagonskim postopkom 
v splošnem uspešne pri zagotavljanju podpore novim SZI. Služba je navedla tudi, da so potrebni nujni ukrepi za 
zagotovitev dosledne uporabe zakonodajnega okvira za Obzorje 2020 in nadaljnje izboljšanje zagonskega procesa za nove 
SZI. Inštitut in Služba Komisije za notranjo revizijo sta se dogovorila o načrtu popravljalnih ukrepov.

PRIPOMBE O UPRAVLJANJU PRORAČUNA

23. Stopnja prenesenih odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, je bila visoka za naslov II 
in je znašala 0,4 milijona EUR ali 40 % (2015: 0,4 milijona EUR ali 44 %). Ti prenosi se večinoma nanašajo na pogodbe za 
storitve IT, ki trajajo preko konca leta, in za stroške sestankov, za katere še niso bili prejeti računi.

PRIPOMBE O DOBREM FINANČNEM POSLOVODENJU IN SMOTRNOSTI POSLOVANJA

24. Nepovratna sredstva za leto 2015 so bila dodeljena šele aprila 2015, sporazumi v zvezi z njimi pa podpisani junija 
in julija 2015. Za leto 2016 so bila nepovratna sredstva dodeljena, sporazumi pa podpisani aprila 2016. Kljub izboljšanju 
leta 2016 zamude pri sprejemanju sklepov o dodelitvi nepovratnih sredstev in podpisu sporazumov ustvarjajo negotovost, 
hkrati pa negativno vplivajo tudi na pripravljenost partnerjev, da prevzamejo obveznosti za sredstva in začnejo izvajati 
dejavnosti v začetku leta.

25. Na najnovejše razpise za nove SZI, katerih tematska področja so bila opredeljena v strateškem inovacijskem 
programu EIT za obdobje 2014–2020, se je prijavilo majhno število kandidatov. Razpis za dve novi SZI (zdravje in 
surovine) leta 2014 je prejel samo sedem predlogov. Razpis za dve dodatni SZI leta 2016 (hrana in proizvodnja dodane 
vrednosti) je prejel tri predloge, edini predlog za SZI v zvezi s proizvodnjo dodane vrednosti pa zaradi neustrezne kakovosti 
ni bil izbran.

DRUGE PRIPOMBE

26. Inštitut je od svoje ustanovitve leta 2008 do julija 2014 zamenjal štiri direktorje. Začasno zapolnjeni sta delovno 
mesto direktorja od avgusta 2014 in eno vodstveno delovno mesto od februarja 2013. To je v nasprotju s pravilom 
o najdaljšem trajanju začasno zapolnjenih delovnih mest, ki je v kadrovskih predpisih omejeno na največ eno leto, pogoste 
zamenjave in dolge začasne rešitve pa sprožajo negotovost za deležnike in kontinuiteto strateških rešitev.
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(8) Posebno poročilo št. 4/2016: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo mora spremeniti svoje izvedbene mehanizme in elemente 
svoje zasnove, da bi dosegel pričakovani učinek.



27. Inštitut je pomemben akter pri programu Obzorje 2020, saj znaša njegov proračun za obdobje 2014–2020 
2,4 milijarde EUR. Komisija je, da bi zagotovila usklajenost med telesi, ki izvajajo program Obzorje 2020, ustanovila skupni 
podporni center, ki vključuje pravno službo, orodja IT, upravljanje nepovratnih sredstev, razširjanje in izkoriščanje 
raziskovalnih rezultatov itd. Vendar se Inštitut razlikuje od drugih teles, kot so izvršne agencije Komisije in javno-zasebna 
partnerstva, zato nima neposrednega dostopa do podpornega centra in zanj za vsak primer posebej potrebuje odobritev 
matičnega GD Komisije. Ta omejitev vpliva na učinkovitost operacij Inštituta.

SPREMLJANJE UPOŠTEVANJA PRIPOMB IZ PREJŠNJIH LET

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

To poročilo je sprejel senat IV, ki ga vodi Baudilio TOMÉ MUGURUZA, član Evropskega računskega sodišča, 
v Luxembourgu na zasedanju 19. septembra 2017.

Za Računsko sodišče

Klaus-Heiner LEHNE

Predsednik 
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PRILOGA

Spremljanje upoštevanja pripomb iz prejšnjih let

Leto Pripomba Sodišča
Status popravljalnega ukrepa

(zaključen/se izvaja/neizveden/ni 
relevantno)

2012
V sporazumih o dodelitvi nepovratnih sredstev niso bili določeni 
pragovi za posamezne stroškovne razrede (tj. stroške za zaposlene, 
podizvajalske pogodbe, pravne storitve itn.) […].

se izvaja (1)

2014

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

se izvaja (2)

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

se izvaja (3)

2014

V Inštitutu je od ustanovitve leta 2009 prišlo do številnih menjav 
uslužbencev in nestabilnosti na vodstveni ravni. Od leta 2013 
ostajata nezasedeni dve od treh mest vodij enot. Eno mesto je od 
leta 2013 začasno zasedeno, kar je v nasprotju s kadrovskimi 
predpisi, po katerih to obdobje ne sme biti daljše od enega leta. 
Drugo mesto zaseda izvršni direktor, ki je tudi začasni direktor in 
torej opravlja tri vloge hkrati.

se izvaja

2014

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

zaključen

2015

Inštitut je leta 2015 obvestil SZI, da njegov finančni prispevek 
v prvih petih letih (2010–2014) ni presegel 25-odstotne zgornje 
meje skupnih odhodkov posameznih SZI. Toda zaradi slabe 
opredelitve dopolnilnih dejavnosti SZI ni bilo mogoče nedvoumno 
oceniti, ali naj se stroški, povezani s temi dejavnostmi, vključijo 
v najvišji prispevek Inštituta.

zaključen

2015

Sodišče je v svojem posebnem poročilu št. 4/2016 prišlo do 
zaključka, da pogoj za financiranje, ki določa, da prispevek EIT za 
SZI ne sme presegati 25 %, prinaša le majhno ali sploh nobene 
dodane vrednosti in da bi njegova ukinitev precej zmanjšala breme 
operativnega in finančnega poročanja partnerjev SZI (4).

se izvaja
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Leto Pripomba Sodišča
Status popravljalnega ukrepa

(zaključen/se izvaja/neizveden/ni 
relevantno)

2015

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

se izvaja

2015

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

neizveden (5)

2015

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

se izvaja (6)

2015

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

ni relevantno

2015

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

se izvaja

2015

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

ni relevantno

C 417/138 SL Uradni list Evropske unije 6.12.2017



Leto Pripomba Sodišča
Status popravljalnega ukrepa

(zaključen/se izvaja/neizveden/ni 
relevantno)

2015

Inštitut financira magistrski program EIT Digital, v katerem sodeluje 
16 evropskih univerz. Po modelu za vračanje stroškov, ki jih imajo 
univerze, se univerzam izplačajo pavšalni znesek v maksimalni višini 
8 000 EUR na študenta (v skladu z določbami za program Erasmus 
Mundus) in dejanski stroški, vključno s posrednimi stroški, 
izračunanimi na podlagi pavšalne stopnje. Na podlagi tega je bilo 
univerzam v letu 2015 v povprečju skupaj izplačanih 15 000 EUR 
na študenta (vključno z enkratnim zneskom). Toda ta model nikoli 
ni bil formalno opredeljen, zato ni mogoče razlikovati med 
dejavnostmi, ki so vključene v pavšalni znesek, in tistimi, ki so 
vključene v dejanske stroške. Inštitut bi moral začeti uporabljati 
jasen in formalno opredeljen model z eno metodo prijavljanja 
stroškov, kot je na primer utemeljen enoten pavšalni znesek.

se izvaja (7)

2015

Na podlagi sklepa nadzornega sveta SZI je nek pravni subjekt SZI 55 
uslužbencem izplačal nagrade v skupnem bruto znesku 
646 000 EUR (posamezne nagrade so znašale celo do 
100 000 EUR), Inštitut pa je povrnil 100 % tega zneska. Izplačevanje 
takih nagrad iz izključno javnih sredstev je nenavadna praksa. 
Vključiti bi jih bilo treba v zgornjo mejo za sredstva, ki jih EIT 
zagotavlja za financiranje plač posameznikov, ki se bo uporabljala 
od sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev za leto 2016 naprej.

ni relevantno

2015

Načelo dobrega finančnega poslovodenja je bilo prekršeno v primeru 
nekega partnerja SZI, ki je z javnim naročilom naročil storitve na 
področju odnosov z javnostmi, pri katerih so dnevne tarife, ki jih je 
Inštitut v celoti povrnil, znašale od 800 EUR do 3 250 EUR na 
osebo (8).

neizveden

2015

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

se izvaja

(1) Po navedbah Inštituta so bile zgornje meje določene za sporazume o dodelitvi nepovratnih sredstev za leto 2016.
(2) Proračunske potrebe za leto 2016 so bile precenjene za 13,1 milijona EUR ali 5,0 % (2015: 25 milijonov EUR ali 9,4 %), obveznosti 

pa so bile prevzete le za 249,9 milijona EUR od razpoložljivih 263 milijonov EUR. Neporabljena odobrena proračunska sredstva se 
lahko ponovno vnesejo v proračune za obdobje 2017–2019.

(3) EIT je v povprečju financiral 90 % upravičenih stroškov, ki so jih prijavile SZI v okviru sporazumov o odobritvi nepovratnih sredstvih 
za leto 2015. Zneski, ki so jih SZI zbrali iz različnih virov, so dosegli 2,5 % finančnih sredstev EIT, ki so bila zahtevana.

(4) Posebno poročilo št. 4/2016: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo mora spremeniti svoje izvedbene mehanizme in elemente 
svoje zasnove, da bi dosegel pričakovani učinek.

(5) Kot je opisano v odgovoru Inštituta za leto 2015, ta še vedno drugače razlaga Uredbo o EIT.
(6) V letu 2016 Inštitut ni mogel razveljaviti 14 milijonov EUR prevzetih obveznosti, ki so bile na voljo v okviru sporazuma 

o nepovratnih sredstvih za leto 2015. Teh odobrenih proračunskih sredstev ni bilo mogoče ponovno vnesti v proračune za obdobje 
2016–2018.

(7) V povprečju je bilo univerzam leta 2016 na podlagi opisanega modela, ki združuje dejanske stroške in pavšalne zneske, izplačanih 
skupaj 17 000 EUR po študentu, ki študira vse leto. Model je bil uradno opredeljen konec leta 2016 in velja od leta 2017.

(8) Leta 2016 (transakcije v zvezi z nepovratnimi sredstvi za leto 2015) je EIT v zvezi s tem naročilom povrnil 410 000 EUR.
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ODGOVOR INŠTITUTA

17. Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) se strinja, da so bile v revidiranem letu (dodelitev nepovratnih 
sredstev za leto 2015) ugotovljene pomanjkljivosti v postopkih javnega naročanja pri dveh pravnih subjektih SZI. Inštitut 
EIT je priznal obstoj te težave ter leta 2016 izvedel pilotno spremljanje postopkov javnega naročanja in pri enem pravnem 
subjektu predložil ciljno usmerjena priporočila za izboljšanje na tem področju. Zadevni pravni subjekt je leta 2016 izvedel 
priporočila, revidiral svojo politiko in postopke javnih naročil ter zagotovil usposabljanje osebja, ki je odgovorno za javna 
naročila, kar bo povečalo zagotovilo za pravilnost postopkov od leta 2017. Podobne dejavnosti spremljanja so bile 
leta 2017 izvedene pri vseh drugih pravnih subjektih SZI in uvedeni so bili akcijski načrti za izboljšanje. Inštitut EIT meni, 
da so bila zadevna plačila zakonita in pravilna, saj so pravni subjekti SZI izpolnjevali svojo pravno obveznost doseganja 
stroškovne učinkovitosti in pri zadevnem odhodku upoštevali načela dobrega finančnega poslovodenja.

18. Po njegovem mnenju za pravne subjekte SZI ne veljajo direktive EU o javnem naročanju. Vendar pa je v zadnjem 
času inštitut EIT prejemal nasprotujoča pravna mnenja o tej zadevi, kar dejansko povzroča pravno negotovost. Vseeno pa je 
treba upoštevati, da je doseganje stroškovne učinkovitosti v pogodbah, ki jih ne glede na svoj status sklenejo pravni subjekti 
SZI, pravna obveznost v sporazumih o dodelitvi nepovratnih sredstev med inštitutom EIT in SZI, ki temeljijo na vzorčnem 
sporazumu o dodelitvi nepovratnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020. Poleg tega bo inštitut EIT v posvetovanju 
s službami Komisije določil zahteve za pravne subjekte SZI za zagotavljanje skladnosti s splošnimi načeli direktiv EU 
o javnih naročilih.

19. Inštitut EIT se strinja, da je njegova zmogljivost glede na število delovnih mest, ki so mu dodeljena, v primerjavi 
z zaupanimi nalogami in proračunom omejena. Zato je Evropsko komisijo že zaprosil, naj mu v kadrovskem načrtu 
zagotovi več virov. Hkrati je treba omeniti, da je poslovanje inštituta EIT zelo uspešno. Kot je navedeno v tabeli 3, je 
leta 2016 delež upravnih odhodkov inštituta EIT znašal le 1,9 % celotnega proračuna, kar je precej pod povprečjem v višini 
4,6 %, o katerem se poroča za program Obzorje 2020 kot celoto.

21. Glede izbire postopkov javnih naročil, ki jih je treba preveriti med naknadnimi revizijami, je treba upoštevati, da se 
v programu Obzorje 2020 ne zahteva preverjanje reprezentativnega podvzorca. Če v skladu z revizijo programa Obzorje 
2020 populacija vsebuje več kot 15 postavk, morajo revizorji izbrati največ 15 postavk, in sicer: „Za preizkušanje je treba 
izbrati vse postavke, katerih vrednost je višja ali enaka 10 % prijavljenih stroškov podizvajanja. Nato je treba dodati 
naključno izbrane postavke, dokler se ne doseže 50 % kritje stroškov podizvajanja ali največje skupno število 15 postavk.“ 
V zvezi z zadevnima pogodbama je inštitut EIT sprejel povezani odhodek, in sicer na podlagi svoje ocene, da so upravičenci 
izpolnjevali pravno obveznost doseganja stroškovne učinkovitosti in upoštevali načela dobrega finančnega poslovodenja.

22. Služba za notranjo revizijo je na podlagi revizije „Prehod na program Obzorje 2020“ izdala tri priporočila, od 
katerih pa nobeno ni bilo kritično. Na kratko, inštitutu EIT so priporočili, naj 1) razvije in izvaja celovit sistem za 
upravljanje znanja, 2) poveča nadzor nad spremembami portfeljev partnerjev SZI v zagonski fazi in 3) izboljša jasnost 
mejnikov, ki jih je treba doseči v zagonski fazi. Nobeno od ugotovljenih tveganj ne ogroža zanesljive uporabe 
zakonodajnega okvira programa Obzorje 2020 in inštitut EIT je že sprejel ukrepe za obravnavanje priporočil službe za 
notranjo revizijo.

23. Skupni znesek, o katerem poroča Sodišče, vključuje načrtovane prenose, ki so bili potrebni zaradi narave dejavnosti, 
kot so storitve, ki se ne zaključijo ob koncu koledarskega leta, in seje v decembru 2016, za katere so bili računi prejeti šele 
januarja 2017. Ti načrtovani prenosi ne kažejo na slabo upravljanje proračuna Inštituta, temveč so standardno orodje za 
njegovo upravljanje.

24. Inštitut EIT se strinja, da so bili posebni sporazumi o dodelitvi nepovratnih sredstev leta 2015 podpisani sorazmerno 
pozno, zato ker so potekala pogajanja s SZI o novih okvirnih sporazumih o partnerstvu, ki temeljijo na vzorčnih 
sporazumih Obzorje 2020. Pogajanja med Evropsko komisijo, inštitutom EIT in SZI so trajala dlje, kot je bilo prvotno 
pričakovano, ker je bilo treba doseči soglasje o posebnih določbah, prilagojenih potrebam SZI. Medtem je inštitut EIT pri 
obravnavi priporočila iz Posebnega poročila Sodišča št. 4/2016 revidiral časovnico za pripravo in oceno poslovnih načrtov 
SZI za zagotovitev pravočasnega podpisa sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev. Ker je bila revidirana časovnica 
v letu 2016 uspešno izvedena, so bili posebni sporazumi za dodelitev nepovratnih sredstev za leto 2017 pravočasno 
podpisani. Podpisani so bili štirje posebni sporazumi in inštitut EIT je februarja 2017 na SZI prenesel plačila 
predfinanciranja. „Čas dodelitve sredstev“ od 4 do 5 mesecev je pod povprečjem programa Obzorje 2020 kot celote.
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25. Treba je upoštevati, da je cilj razpisov za zbiranje predlogov določiti odlična partnerstva in ne pritegniti določeno 
število predlogov. Odlična partnerstva je mogoče določiti za vse razpise za SZI razen za EIT proizvodnja. Čeprav je bil za 
proizvodnjo dodane vrednosti prejet le en predlog, pa je vključeval izjave o interesu za sodelovanje v SZI več kot 
150 organizacij. Inštitut EIT je s pomočjo zunanjih strokovnjakov in sodelovanjem upravnega odbora že temeljito analiziral 
rezultat razpisa za leto 2016. Na podlagi rezultatov analize je sprejel več blažilnih ukrepov, da bi se v prihodnje zmanjšalo 
tveganje prejemanja le enega predloga za določeno področje.

26. Inštitut EIT ne more predložiti pripomb o postopku zaposlovanja direktorja inštituta EIT, ker postopek vodi 
Evropska komisija. Do zaposlitve in imenovanja novega direktorja je potrebna začasna ureditev za zagotovitev 
neprekinjenosti poslovanja. Inštitut EIT je v zvezi z drugim zadevnim vodstvenim mestom 2. decembra 2015 objavil razpis 
za prijavo interesa, da bi oblikoval rezervni seznam za delovno mesto vodje oddelka za politiko in komunikacije. Po 
končanem izbirnem postopku je delovno mesto ponudil prvemu kandidatu na rezervnem seznamu, vendar je ta ponudbo 
zavrnil. Zato je bilo delovno mesto ob koncu leta 2016 še nezasedeno. Inštitut EIT bo postopek zaposlovanja za to 
vodstveno mesto dokončal leta 2017 in ukinil začasno ureditev, ki je bila potrebna za zagotovitev neprekinjenega delovanja.

27. Trenutno Inštitut EIT v skupnem podpornem centru programa Obzorje 2020 ne sodeluje neposredno in v celoti. 
Vendar pa lahko ustrezno dostopa do nekaterih storitev tega centra prek svojega partnerskega generalnega direktorata, 
tj. GD za izobraževanje in kulturo. Inštitut EIT še naprej sodeluje s Komisijo, da si zagotovi potrebne storitve in svetovanje 
skupnega podpornega centra. 
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