
RAPPORT

om årsredovisningen för Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) för budgetåret 2016 
med institutets svar

(2017/C 417/21)

INLEDNING

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

2. Tabellerna 1–3 visar nyckeltal för utvecklingen av institutets budget och personal (2).

Tabell 1

Nyckeltal för institutet

2015 2016

Budget (miljoner euro) (1) 232 283

Personalstyrka totalt den 31 december (2)

(fasta tjänster)

50

(62)

59

(63)

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

Källa: Uppgifter från institutet.

Tabell 2

Nyckeltalens utveckling sedan 2011
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(1) EUT L 97, 9.4.2008, s. 1.
(2) Ytterligare information om institutets behörighet och verksamhet finns på dess webbplats: www.eit.europa.eu

http://www.eit.europa.eu


Tabell 3

Institutets nyckeltal för 2016 per aktör

INFORMATION TILL STÖD FÖR REVISIONSFÖRKLARINGEN

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

UTTALANDE

4. Vi har granskat

a) institutets räkenskaper, som består av årsredovisningen (3) och rapporterna om budgetgenomförandet (4) för det 
budgetår som slutade den 31 december 2016,

b) lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna,

i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).
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(3) Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, sammanställningen av förändringar i nettotill-
gångarna och en sammanfattning av de viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter.

(4) Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en sammanställning av budgettransaktionerna och de 
förklarande noterna.



Räkenskapernas tillförlitlighet

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet

5. Vi anser att institutets räkenskaper för det år som slutade den 31 december 2016 i alla väsentliga avseenden ger en 
rättvisande bild av dess finansiella ställning per den 31 december 2016, det finansiella resultatet, kassaflödena och 
förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med dess budgetförordning och de 
redovisningsregler som antagits av kommissionens räkenskapsförare. De baseras på internationellt vedertagna 
redovisningsstandarder för den offentliga sektorn.

Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna

Inkomster

Uttalande om lagligheten och korrektheten i de inkomster som ligger till grund för räkenskaperna

6. Vi anser att de inkomster som ligger till grund för räkenskaperna för det år som slutade den 31 december 2016 
i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

Betalningar

Uttalande om lagligheten och korrektheten i de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna

7. Vi anser att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det år som slutade den 31 december 2016 
i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

Ledningens och styrelsens ansvar

8. I enlighet med artiklarna 310–325 i EUF-fördraget och institutets budgetförordning ansvarar ledningen för att 
upprätta och lägga fram räkenskaperna på grundval av internationellt vedertagna redovisningsstandarder för den 
offentliga sektorn och för att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. I ledningens ansvar ingår att 
utforma, införa och upprätthålla den internkontroll som är relevant när det gäller att upprätta och lägga fram 
årsredovisningar som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller fel. Ledningen 
ska också se till att de verksamheter, ekonomiska transaktioner och uppgifter som presenteras i årsredovisningen följer 
regelverket. Institutets ledning har det slutliga ansvaret för att de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna är 
lagliga och korrekta.

9. När räkenskaperna upprättas är det ledningens ansvar att bedöma institutets förmåga att fortsätta verksamheten, 
upplysa om frågor som rör dess status när det gäller fortsatt drift och använda antagandet om fortsatt drift som grund för 
räkenskaperna.

10. Styrelsen ansvarar för tillsynen över enhetens process för finansiell rapportering.

Revisorns ansvar för revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionerna

11. Vårt mål är att uppnå rimlig säkerhet om huruvida institutets räkenskaper innehåller väsentliga felaktigheter och 
huruvida de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta samt att på grundval av revisionen lämna en 
revisionsförklaring om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet till 
Europaparlamentet och rådet eller andra ansvarsfrihetsbeviljande myndigheter. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet men ingen garanti för att väsentliga felaktigheter eller bristande efterlevnad alltid upptäcks vid revisionen. Dessa 
kan ha sin grund i oegentligheter eller fel och betraktas som väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i räkenskaperna.
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12. En revision innebär att revisorn genom olika åtgärder inhämtar revisionsbevis om belopp och annan information 
i räkenskaperna och om lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för dem. Valet av åtgärder 
grundas på revisorns bedömning, däribland av riskerna för att det finns väsentliga felaktigheter i räkenskaperna och för 
att de underliggande transaktionerna i väsentlig utsträckning inte följer Europeiska unionens rättsliga ram, vare sig det 
beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är 
relevanta för upprättandet av räkenskaper som ger en rättvisande bild och som ska garantera de underliggande 
transaktionernas laglighet och korrekthet. Syftet med detta är att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga 
med hänsyn till omständigheterna, inte att göra ett uttalande om den interna kontrollens ändamålsenlighet. En revision 
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten 
i ledningens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i räkenskaperna.

13. När det gäller inkomster granskar vi bidraget från kommissionen och bedömer institutets förfaranden för att ta ut 
avgifter och uppbära eventuella andra intäkter.

14. När det gäller utgifter granskar vi betalningstransaktioner när utgifterna har uppkommit, bokförts och godkänts. 
Förskott granskas när mottagarna av medel har lämnat underlag som visar att de använts på rätt sätt och institutet har 
godkänt underlagen och reglerat förskottsbetalningen, antingen samma år eller senare.

15. När vi upprättade denna rapport och revisionsförklaring beaktade vi det revisionsarbete som den oberoende 
externa revisorn har utfört avseende institutets räkenskaper i enlighet med artikel 208.4 i EU:s budgetförordning (5).

Övrigt

Betydande brister i de upphandlingsförfaranden som KI-gruppernas rättsliga enheter använde

16. KI-grupperna samordnas och företräds av KI-gruppernas rättsliga enheter, som finansieras nästan helt av 
institutet. Vid revisionen ägnade revisionsrätten särskild uppmärksamhet åt de upphandlingsförfaranden som 
genomfördes av dessa enheter och som den anser är ett högriskområde.

17. Enligt bidragsöverenskommelsen från 2015 ska KI-gruppernas rättsliga enheter och KI-gruppernas partner 
garantera att all upphandling ger bästa valuta för pengarna eller, när så är lämpligt, görs till lägsta möjliga pris. För alla 
kontrakt på mer än 60 000 euro anger bidragsöverenskommelsen att KI-gruppernas rättsliga enheter och KI-gruppernas 
partner ska inbjuda åtminstone tre ekonomiska aktörer att lämna anbud och dokumentera upphandlingsförfarandet och 
visa att det varit öppet för insyn. Revisionsrätten granskade ett urval upphandlingsförfaranden till ett värde av cirka 
7 miljoner euro som hade genomförts av KI-gruppernas rättsliga enheter och som finansierades helt av institutet. 
Revisionen visade på stora brister, till exempel direkt tilldelning av kontrakt, avsaknad av centrala delar i den offentliga 
upphandlingen, betydande förlängningar eller ökningar av omfattningen av de ursprungliga kontrakten, kontrakt på 
obegränsad tid och/eller med obegränsad volym eller kvalitet/pris-viktningar som upphävde priskonkurrensen. 
Betalningarna 2016 för dessa oriktiga upphandlingsförfaranden uppgick till 2,2 miljoner euro. Institutet hade också 
identifierat upphandlingsbrister när det gällde en av KI-gruppernas rättsliga enheter och antagit en åtgärdsplan för att 
förbättra framtida upphandlingsförfaranden vid alla KI-gruppernas rättsliga enheter.

18. För närvarande råder det rättslig osäkerhet om huruvida KI-gruppernas rättsliga enheter är upphandlande 
myndigheter (6). Om det vore fallet skulle de vara skyldiga att tillämpa reglerna för offentlig upphandling i direktiv 2004/ 
18/EG (7) som är strängare än reglerna i bidragsöverenskommelsen. Institutet diskuterar för närvarande frågan med 
kommissionens avdelningar för att få framtida rättslig säkerhet om KI-gruppernas rättsliga enheter.
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(5) Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
(6) Artikel 1.9 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG (EUT L 134, 30.4.2004, s. 114).
(7) Artiklarna 7 och 9 i direktiv 2004/18/EG ändrat genom kommissionens förordning (EU) nr 1336/2013.



Kapacitet att hantera den ökade arbetsbelastningen

19. Trots den stora ökningen av budgeten, från 309 miljoner euro (2008–2013) till 2,4 miljarder euro (2014–2020), 
och trots att antalet KI-grupper i slutet av 2016 hade ökat från tre till sex, planeras ingen större ökning av antalet tjänster 
(se tabell 2). Revisionsrätten påpekade i sin särskilda rapport nr 4/2016 (8) att det finns risk för att institutet inte kommer 
att ha tillräckligt med kapacitet för att hantera den ökade arbetsbelastningen. Institutets tillförordnade direktör hänvisade 
till den risken i institutets årliga verksamhetsrapport för 2015.

20. Kommentarerna nedan påverkar inte revisionsrättens uttalande.

KOMMENTARER OM INTERNKONTROLLER

21. Revisionsrätten konstaterade brister i efterhandskontroller av upphandlingsförfaranden som genomförts av KI- 
gruppernas rättsliga enheter. Vid minst en av KI-gruppernas rättsliga enheter var urvalet upphandlingsförfaranden som 
skulle kontrolleras inte representativt för populationen. Dessutom kom revisionsrätten fram till en annan slutsats om 
lagligheten och korrektheten i två upphandlingsförfaranden. I dessa fall godkände institutet direkttilldelning eller för lång 
kontraktsförlängning.

22. Kommissionens tjänst för internrevision drog i sin granskning i december 2016 av förvaltningen av bidrag från 
Horisont 2020 slutsatsen att institutet helt hade anpassat sitt arbete till Horisont 2020-reglerna och i synnerhet till reglerna 
för deltagande, och att institutets kontroller av etableringsprocessen i allmänhet har gett nya KI-grupper ett ändamålsenligt 
stöd. Tjänsten för internrevision konstaterade även att det krävs omedelbara åtgärder för att säkerställa en stabil tillämpning 
av den rättsliga ramen för Horisont 2020 och ytterligare förbättra etableringsprocessen för nya KI-grupper. Institutet och 
tjänsten för internrevision har enats om en plan för korrigerande åtgärder.

KOMMENTARER OM BUDGETFÖRVALTNINGEN

23. Andelen överföringar av gjorda åtaganden var hög inom avdelning II – 0,4 miljoner euro eller 40 % (2015: 
0,4 miljoner euro eller 44 %). Överföringarna gäller främst kontrakt för it-tjänster som sträcker sig längre än till årets slut 
och för möten för vilka fakturor ännu inte hade kommit.

KOMMENTARER OM SUND EKONOMISK FÖRVALTNING OCH RESULTAT

24. Bidragen för perioden 2015 tilldelades först i april 2015 och bidragsöverenskommelsen undertecknades i juni och 
juli 2015. För perioden 2016 tilldelades bidragen och undertecknades bidragsöverenskommelsen i april 2016. Trots en 
förbättring 2016 leder dessa förseningar av bidragstilldelningsbeslut och undertecknande till osäkerhet och undergräver 
partnernas vilja att avsätta resurser och inleda sina verksamheter i början av året.

25. I de senaste ansökningsomgångarna för nya KI-grupper, för vilka ämnesområdena fastställdes i institutets strategiska 
innovationsprogram för åren 2014–2020, var konkurrensen begränsad. Ansökningsomgången 2014 för nya KI-grupper 
(Hälsa och Råmaterial) resulterade i endast sju förslag. Vid ansökningsomgången 2016 för två ytterligare KI-grupper 
(Livsmedel och Produktion med mervärde) kom tre förslag, och det enda förslaget som gällde Produktion med mervärde 
blev av kvalitetsskäl inte utvalt.

ÖVRIGA KOMMENTARER

26. Institutet bytte direktör fyra gånger från sitt inrättande 2008 fram till juli 2014. Sedan augusti 2014 har institutet en 
tillförordnad direktör, och även en annan chefstjänst innehas sedan februari 2013 av en tillförordnad chef. Detta strider inte 
bara mot tjänsteföreskrifterna, som anger att förordnandetiden får vara högst ett år, utan de täta bytena och långa tillfälliga 
lösningarna skapar också osäkerhet hos berörda parter och försvagar den strategiska kontinuiteten.
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(8) Särskild rapport nr 4/2016: Europeiska institutet för innovation och teknik måste ändra sitt arbetssätt och delar av sin utformning för att få de 
förväntade effekterna.



27. Institutet är en viktig aktör i Horisont 2020-programmet, med en budget på 2,4 miljarder euro för perioden 2014– 
2020. Kommissionen har inrättat ett gemensamt stödcentrum för Horisont 2020 för att uppnå en harmonisering mellan de 
olika verkställande organ som genomför programmet vilket omfattar olika aspekter som juridiska tjänster, it-verktyg, 
bidragsförvaltning, spridning och utnyttjande av forskningsresultat osv. Men till skillnad från andra organ, som 
kommissionens genomförandeorgan och offentlig–privata partnerskap, har institutet inte direkt tillgång till stödcentrumet 
utan måste få ett godkännande i varje enskilt fall från det ansvariga generaldirektoratet vid kommissionen. Denna 
begränsning påverkar effektiviteten i institutets verksamhet.

UPPFÖLJNING AV TIDIGARE ÅRS KOMMENTARER

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

Denna rapport antogs av revisionsrättens avdelning IV, med ledamoten Baudilio TOMÉ MUGURUZA som 
ordförande, vid dess sammanträde i Luxemburg den 19 september 2017.

För revisionsrätten

Klaus-Heiner LEHNE

Ordförande 
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BILAGA

Uppföljning av tidigare års kommentarer

År Revisionsrättens kommentarer
Genomförande av korrigerande åtgärder

(Har genomförts/Pågår/Har inte 
genomförts/e.t.)

2012
Bidragsöverenskommelserna angav inga individuella gränser för 
specifika kostnadskategorier (t.ex. personalkostnader, entreprenad, 
juridiska tjänster etc.).

Pågår (1)

2014

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

Pågår (2)

2014
KI-grupperna ska utveckla strategier för finansiell hållbarhet men de 
är fortfarande, efter fem verksamhetsår, helt beroende av finansier-
ingen från institutet och sina partner.

Pågår (3)

2014

Sedan institutet inrättades 2009 har det haft en hög personalomsätt-
ning och ledningen har bytts ut flera gånger. Två av de tre 
enhetschefstjänsterna har varit vakanta sedan 2013. Den ena är 
tillfälligt besatt sedan 2013, vilket strider mot tjänsteföreskrifterna 
som föreskriver en period på högst ett år. Den andra innehas för 
närvarande av den operativa chefen som även är tillförordnad 
direktör och som alltså har tre roller samtidigt.

Pågår

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

Har genomförts

2015

År 2015 informerade institutet KI-grupperna om att dess eko-
nomiska bidrag under de första fem åren (2010–2014) inte 
överskred den övre gränsen på 25 % av deras respektive totala 
utgifter. Men eftersom KI-gruppernas kompletterande verksamhet är 
dåligt definierad var det svårt att bedöma om de kostnader som är 
knutna till den kompletterande verksamheten bör godkännas eller 
inte som en del av institutets maximala bidrag.

Har genomförts

2015

I särskild rapport nr 4/2016 drog revisionsrätten slutsatsen att 
finansieringskravet att institutets bidrag till KI-grupperna inte ska 
överstiga 25 % ger litet eller inget mervärde, och om det togs bort 
skulle det undanröja en stor del av den operativa och finansiella 
rapporteringsbördan för KI-gruppernas partner (4).

Pågår

6.12.2017 SV Europeiska unionens officiella tidning C 417/137



År Revisionsrättens kommentarer
Genomförande av korrigerande åtgärder

(Har genomförts/Pågår/Har inte 
genomförts/e.t.)

2015

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

Pågår

2015

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

Har inte genomförts (5)

2015

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

Pågår (6)

2015

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

e.t.

2015

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

Pågår

2015

Bidragsöverenskommelserna för 2014 med de tre KI-grupperna 
undertecknades efter det att de bidragsfinansierade åtgärderna hade 
påbörjats den 1 januari 2014. Ändringar som inbegrep 38 miljoner 
euro i ytterligare medel som först undertecknades i februari 2014 
undertecknades inte förrän i slutet av mars 2014.

e.t.
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År Revisionsrättens kommentarer
Genomförande av korrigerande åtgärder

(Har genomförts/Pågår/Har inte 
genomförts/e.t.)

2015

Institutet finansierar EIT Digital Master-program som 16 europeiska 
universitet medverkar i. Modellen för att ersätta universitetens 
kostnader är en kombination av ett engångsbelopp på högst 8 000 
euro per student (enligt bestämmelserna för programmet Erasmus 
Mundus) och ersättning för de faktiska kostnaderna inklusive 
schablonbaserade indirekta kostnader. I genomsnitt betalades 
15 000 euro ut per student till universiteten 2015 på den grunden 
(inklusive engångsbeloppet). Modellen har dock aldrig fastställts 
formellt och gör inte att man kan skilja mellan verksamheter som 
täcks av engångsbeloppet och dem som får ersättning baserad på de 
faktiska kostnaderna. Institutet bör ha en tydlig och formellt 
definierad modell som bygger på en gemensam metod för att 
redovisa kostnader som ett enda styrkt engångsbelopp.

Pågår (7)

2015

Baserat på ett beslut i nämnden för tillsyn över KI-grupper betalade 
en juridisk person i en KI-grupp ut bruttobonusar på 646 000 euro 
till 55 av sina anställda (enskilda bonusar på så mycket som 100 000 
euro) som institutet ersatte till 100 %. Det är ovanligt att man betalar 
sådana bonusar med enbart offentliga medel, och bonusarna bör 
beaktas när det gäller det tak för institutets finansiering av enskildas 
löner som kommer att tillämpas från och med bidragsöverens-
kommelsen 2016.

e.t.

2015
Principen om sund ekonomisk förvaltning åsidosattes när en KI- 
partner upphandlade PR-tjänster med dagliga ersättningar på mellan 
800 och 3 250 euro per person, vilka institutet ersatte fullt ut (8).

Har inte genomförts

2015

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

Pågår

(1) Enligt institutet har tak fastställts för bidragsöverenskommelser 2016.
(2) De budgetmässiga behoven för 2016 överskattades med 13,1 miljoner euro eller 5,0 % (2015: 25 miljoner euro eller 9,4 %), och 

institutet ingick åtaganden för endast 249,9 miljoner euro av det tillgängliga beloppet på 263 miljoner euro. De outnyttjade anslagen 
kan tas upp på nytt i institutets budget för 2017–2019.

(3) Institutet finansierade i genomsnitt 90 % av de stödberättigande kostnader som KI-grupperna redovisade inom 2015 års 
bidragsöverenskommelser. De belopp som KI-grupperna fått in från andra källor uppgick till 2,5 % av de anslag de begärde från 
institutet.

(4) Särskild rapport nr 4/2016: Europeiska institutet för innovation och teknik måste ändra sitt arbetssätt och delar av sin utformning för att få de 
förväntade effekterna.

(5) Institutet tolkar fortfarande EIT-förordningen annorlunda, såsom framgår av dess svar från 2015.
(6) År 2016 kunde inte institutet dra tillbaka 14 miljoner euro som fanns tillgängliga från bidragsöverenskommelsen för 2015. Dessa 

anslag kunde inte tas upp på nytt i institutets budgetar för 2016–2018.
(7) I genomsnitt betalades 17 000 euro ut per helårsstudent till universiteten 2016 på grundval av den beskrivna modellen som 

kombinerade faktiska kostnader och engångsbelopp. Modellen fastställdes formellt i slutet av 2016 och kommer att tillämpas från 
2017.

(8) Under 2016 (2015 års bidragstransaktioner) ersatte institutet ett belopp på 410 000 euro som avsåg det kontraktet.

6.12.2017 SV Europeiska unionens officiella tidning C 417/139



INSTITUTETS SVAR

17. EIT instämmer i att upphandlingsförfarandet för två KI-gruppers rättsliga enheter hade svagheter under det 
reviderade året (2015 års bidrag). EIT medgav detta och genomförde en pilotövervakning av upphandlingsförfarandena 
inom en rättslig enhet 2016, samt lämnade riktade rekommendationer för förbättringar på området. Den aktuella rättsliga 
enheten genomförde rekommendationerna 2016, reviderade sin policy och sina förfaranden för upphandling och erbjöd 
utbildning för den personal som ansvarar för upphandlingarna. Det kommer att leda till ökad säkerhet från och med 2017. 
Liknande övervakningsåtgärder har genomförts för samtliga KI-gruppers rättsliga enheter under 2017 och handlingsplaner 
för att förbättra verksamheten har införts. Institutet anser att betalningarna i fråga var lagliga och korrekta eftersom KI- 
gruppernas rättsliga enheter uppfyllde sin lagliga skyldighet att välja det ekonomiskt mest fördelaktiga beslutet och 
respekterade principerna om sund ekonomisk förvaltning för utgifterna i fråga.

18. Institutets uppfattning har varit att KI-gruppernas rättsliga enheter inte omfattas av EU:s direktiv om offentlig 
upphandling. Institutet har dock nyligen erhållit motstridiga juridiska uppfattningar i frågan, vilket medför en osäkerhet om 
rättsläget. Oavsett vilken ställning KI-gruppernas rättsliga enheter har är det ändå viktigt att notera att enligt 
överenskommelserna om anslag mellan institutet och KI-grupperna är de juridiskt sett skyldiga att välja det ekonomiskt 
mest fördelaktiga beslutet. Dessa avtal bygger på modellöverenskommelsen för anslag inom Horisont 2020. Institutet 
kommer dessutom att i samråd med kommissionens enheter införa krav på att KI-gruppernas rättsliga enheter följer de 
allmänna principerna i EU:s direktiv om offentlig upphandling.

19. EIT instämmer i att institutets kapacitet är begränsad när det gäller antalet tjänster, i förhållande till de uppgifter och 
den budget som institutet tilldelats. EIT har redan begärt mer resurser i tjänsteförteckningen hos Europeiska kommissionen. 
Samtidigt är det värt att notera hur effektivt institutet arbetar. Såsom framgår av tabell 3 var andelen administrativa 
kostnader vid institutet endast 1,9 procent av den totala budgeten för 2016, vilket är betydligt lägre än genomsnittet på 
4,6 procent som redovisats för Horisont 2020 som helhet.

21. När det gäller urvalet av upphandlingsförfaranden som ska kontrolleras under revisionerna i efterskott bör det 
noteras att det inte är ett krav enligt Horisont 2020 att kontrollera ett representativt parallellt urval. Enligt 
revisionsprogrammet inom Horisont 2020 ska revisorerna välja ut högst 15 poster enligt följande, om en population 
innehåller över 15 poster: ”Välj ut alla poster med ett värde som är lika med eller högre än 10 procent av den angivna 
kostnaden för utläggning på entreprenad. Lägg till slumpvis utvalda poster upp till dess att 50 procent av kostnaderna för 
utläggning på entreprenad har uppnåtts, eller ett totalt högsta antal om 15 poster har uppnåtts.” När det gäller de två 
aktuella avtalen accepterade institutet den tillhörande kostnaden baserat på bedömningen att mottagarna hade uppfyllt den 
juridiska skyldigheten att välja det ekonomiskt mest fördelaktiga beslutet liksom principerna om sund ekonomisk 
förvaltning för utgifterna.

22. IAS utfärdade tre rekommendationer som ett resultat av sin revision ”Övergång till Horisont 2020” men ingen av 
dem var kritisk. Institutet rekommenderades kortfattat att 1) utveckla och införa ett omfattande system för 
kunskapsförvaltning, 2) stärka sina kontroller över förändringar i portföljen av KI-gruppernas samarbetspartner under 
uppstartsprocessen och 3) förbättra tydligheten i de milstolpar som ska uppnås i uppstartsprocessen. Ingen av de risker som 
identifierats äventyrar den handfasta tillämpningen av lagstiftningsramen för Horisont 2020, och institutet har redan 
vidtagit åtgärder för att hantera IAS rekommendationer.

23. Det totala belopp som rapporteras av revisionsrätten utgörs av planerade överföringar som var nödvändiga på grund 
av typen av verksamhet. Det gäller exempelvis tjänster som sträcker sig över årsskiftet och möten som ägde rum i december 
2016 och för vilka fakturor mottogs först i januari 2017. Dessa planerade överföringar tyder inte på brister i institutets 
budgetförvaltning, utan är ett normalt verktyg för budgetförvaltning.

24. Institutet tillstår att särskilda överenskommelser om anslag undertecknades relativt sent under 2015. Det berodde på 
de pågående förhandlingarna med KI-grupper om de nya ramavtalen om partnerskap som följer modellöverenskommel-
serna i Horisont 2020. Förhandlingarna mellan Europeiska kommissionen, EIT och KI-grupperna tog längre tid än man 
ursprungligen räknat med eftersom man behövde komma överens om särskilda bestämmelser som var avpassade för KI- 
gruppernas behov. För att uppfylla rekommendationerna i revisionsrättens särskilda rapport nr 4/2016 har institutet under 
tiden sett över tidsramen för att utarbeta och bedöma KI-gruppernas affärsplaner så att avtalen om anslag kan undertecknas 
i tid. Den reviderade tidsplanen har framgångsrikt genomförts under 2016 och det har lett till att särskilda avtal om anslag 
under 2017 har undertecknats i tid. Fyra särskilda avtal om anslag undertecknades och förfinansiering överfördes från EIT 
till KI-grupper under februari 2017. ”Tiden fram till anslag” på 4–5 månader är kortare än genomsnittet för Horisont 2020 
som helhet.
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25. Det är viktigt att notera att målsättningen för en anbudsinfordran är att inrätta ett utomordentligt partnerskap, inte 
att få in ett visst antal förslag. För samtliga KI-gruppers anbudsinfordran kan ett utomordentligt partnerskap inrättas, med 
undantag för EIT Manufacturing. Till och med inom temat Produktion med mervärde, där endast ett förslag erhölls, innehöll 
det ändå intresseanmälningar från över 150 organisationer för att delta i KI-gruppen. Institutet har redan genomfört en 
noggrann analys av resultatet av anbudsinfordran 2016 med hjälp av externa experter och som innefattar styrelsen. Utifrån 
analysens resultat har institutet beslutat om flera åtgärder som ska minska risken för att endast få ett enda förslag inom ett 
tema i framtiden.

26. Institutet har inte möjlighet att kommentera rekryteringsförfarandet för EIT:s direktör eftersom det sköts av 
Europeiska kommissionen. Det tillfälliga arrangemanget krävs för att säkerställa driften till dess att en direktör har 
rekryterats och utnämnts. När det gäller den andra chefspositionen offentliggjorde EIT en inbjudan att anmäla intresse för 
att upprätta en reservlista för profilen som ansvarig för enheten Policy och kommunikation den 2 december 2015. Som ett 
resultat av urvalsförfarandet erbjöd EIT tjänsten till den första sökande på reservlistan, men personen avböjde erbjudandet. 
Det är anledningen till att tjänsten fortfarande var vakant i slutet av 2016. Institutet kommer att slutföra 
rekryteringsförfarandet för chefsposten 2017, och därmed avsluta det tillfälliga avtal som krävdes för att säkerställa den 
operativa kontinuiteten.

27. Institutet deltar för närvarande inte direkt eller fullt ut i det gemensamma stödcentret för Horisont 2020. Det har 
emellertid lämplig tillgång till vissa av tjänsterna vid det gemensamma stödcentrumet via sin samarbetspartner 
Generaldirektoratet för utbildning, ungdom, idrott och kultur. Institutet fortsätter att samarbeta med kommissionen för att 
säkerställa att EIT får de tjänster och råd som behövs från stödcentret. 
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