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Európai Számvevőszék: „A szavakon túl konkrét intézkedéseket” is 
elvárunk az Európai Innovációs és Technológiai Intézettől 

Az Európai Számvevőszék szerint a szavakon túl konkrét intézkedésekre is szükség van ahhoz, hogy az Európai 
Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) elérhesse célját: az oktatás, a tudomány és a gazdaság világa közötti 
kapcsolat erősítését. 

Új jelentésükben1

Alex Brenninkmeijer a Költségvetési Ellenőrző Bizottság előtt tartott beszédében hozzátette: „Az EIT 
létszámhiánnyal küzd, és eddig rosszul irányították. Finanszírozásának modellje nem megfelelően van 
meghatározva; fellendítő hatására vonatkozó állításai bizonyítatlanok és nem reálisak. Az általa létrehozott 
üzleti és kutatási partnerségek (TIT) közül valószínűleg kevesen fogják elérni a pénzügyi fenntarthatóságot. Ilyen 
körülmények között néhány üdvözlő szó önmagában még nem tud meggyőzni bennünket, hogy az EIT-ben 
megvan a potenciál arra, hogy az az úttörő és újító intézet váljék belőle, amelynek eredetileg szánták.”  

 ellenőreink arra figyelmeztetettek, hogy az EIT eredményességét gátolja működési keretének 
összetett volta, valamint irányítási problémái. Az EIT pozitívan értékelte a jelentést, amely szerinte bizonyíték 
arra, hogy az Intézet teljesíti célkitűzéseit. Ma azonban Alex Brenninkmeijer, a jelentésért felelős 
számvevőszéki tag, úgy nyilatkozott az Európai Parlamentben, hogy „az EIT előtt még rögös út áll”. 

Nagyon dicséretesnek találom, hogy Navracsics biztos úr szakértői csoportot állított fel, amelynek kikéri a 
tanácsait az EIT reformjaira és jövőbeli kilátásaira nézve, a mi megállapításainkat is alapul véve” – tette hozzá 
Alex Brenninkmeijer. 

A magyarországi, budapesti székhelyű EIT-et 2008-ban hozták létre. A 2008–2020-as időszakra 2,7 milliárd eurós 
költségvetéssel rendelkezik. Az üzleti világ egyes szereplői azonban kifogásolták, hogy az EIT által létrehozott 
partnerségeket sokkal inkább az egyetemek igényei, mintsem a piaci igények irányították. Ellenőreink jelentése 
szerint a projektek gyakran félbemaradtak, vagy nem hoztak kézzelfogható eredményeket. 

 

                                                           

1 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”, 23 uniós nyelven elérhető itt: eca.europa.eu. 
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