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“Geen woorden maar daden” nodig van het Europees Instituut 
voor innovatie en technologie, aldus de EU-controleurs 

Er zijn volgens de Europese Rekenkamer geen woorden maar daden nodig, wil het Europees Instituut voor 
innovatie en technologie (EIT) zijn doelstelling bereiken om onderwijs, wetenschap en bedrijfsleven samen te 
brengen.  

In een onlangs uitgebracht verslag1

Verder zei hij tegen de Commissie begrotingscontrole: “Het EIT heeft een personeelstekort en het werd slecht 
beheerd. De financiering ervan wordt gebaseerd op een slecht gedefinieerd begrip. Zijn beweringen dat het 
gewerkt heeft als een hefboom, zijn onbewezen en ongeloofwaardig. Naar verwachting zullen weinige van de 
partnerschappen tussen het bedrijfsleven en de onderzoekswereld (KIG’s) die het tot stand gebracht heeft, 
financieel duurzaam worden. In dat licht zijn enkel waarderende woorden voor ons verslag niet genoeg om ons te 
overtuigen dat het EIT het potentieel heeft om het baanbrekende innovatieve instituut te worden dat 
oorspronkelijk werd beoogd.”  

 waarschuwden de controleurs dat het EIT in zijn doeltreffendheid wordt 
belemmerd door een complex operationeel kader en managementproblemen. Het EIT zag het verslag als bewijs 
dat het zijn doelen behaalde. Vandaag zei Alex Brenninkmeijer, het voor het verslag verantwoordelijke lid van 
de Europese Rekenkamer, echter tegen het Europees Parlement dat het EIT nog “bergen werk te verzetten 
heeft”. 

De heer Brenninkmeijer voegde daaraan toe: “Ik vind het zeer positief dat Commissaris Navracsics een 
deskundigenpanel heeft ingesteld om hem te adviseren over veranderingen bij het EIT en de 
toekomstperspectieven ervan, waarbij ook wordt voortgebouwd op onze bevindingen.” 

Het EIT is gevestigd in Boedapest, Hongarije, en werd in 2008 opgericht. Het heeft een budget van 2,7 miljard 
euro voor de periode 2008-2020. Bedrijven hebben echter geklaagd dat de partnerschappen die het tot stand 
heeft gebracht, te veel werden gestuurd door de behoeften van universiteiten in plaats van door de markt. 
Volgens het verslag van de controleurs werden projecten vaak afgebroken of leidden ze niet tot tastbare 
resultaten. 

 
                                                           

1 Speciaal verslag nr. 4/2016 “Het Europees Instituut voor innovatie en technologie moet zijn uitvoeringsmechanismen en 
elementen van zijn opzet veranderen om de verwachte impact te verwezenlijken” is in 23 EU-talen beschikbaar op eca.europa.eu. 
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