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Luxembourg, den 14. april 2016

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi er hæmmet af
"komplekse rammer og forvaltningsproblemer", siger EUrevisorerne
Ifølge en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret bremser komplekse operationelle rammer og
forvaltningsproblemer effektiviteten i Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi, der blev oprettet for
at samle uddannelsesverdenen, forskningsmiljøerne og erhvervslivet.
EIT har et budget på 2,7 milliarder euro i perioden 2008-2020 og har til formål at samle kreative og innovative
partnere fra den akademiske verden, forskningssamfundet og erhvervslivet. Det finansierer ikke projekter
direkte, men giver tilskud til autonome partnerskaber, de såkaldte videns- og innovationsfællesskaber (VIF'er).
De tre VIF'er, der blev iværksat i 2010, samler mere end 500 partnere på tværs af discipliner, lande og sektorer.
Revisorerne undersøgte, om EIT effektivt fremmer innovation i EU. De konkluderede, at de vigtigste årsager til
oprettelsen af instituttet var velbegrundede, men at der er behov for en række væsentlige ændringer.
"Hvis EIT ønsker at blive det banebrydende, innovative institut, det oprindeligt var tænkt som, skal der foretages
væsentlige lovgivningsmæssige og operationelle justeringer, så det bedre kan fremme innovationspotentialet i
EU", siger Alex Brenninkmeijer, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarlig for beretningen.
Revisorerne påviste flere svagheder i EIT's nøglebegreber og centrale processer.
•
•
•
•

I finansieringsmodellen indgår VIF-aktiviteter, som ikke finansieres af EIT. Det er unødvendig kompliceret
og tilfører kun lidt merværdi.
De praktiske ordninger mellem EIT og VIF'erne egner sig dårligt til innovation, det gælder særlig
udbetalingsmåden i forbindelse med tilskud.
VIF'ernes finansielle bæredygtighed er tvivlsom. Virksomhederne inddrages ikke nok, og kun en
uvæsentlig del af VIF'ernes indkomst kommer fra andre kilder end EIT.
Resultatindikatorerne og overvågningen og rapporteringen giver ikke et informativt billede af instituttets
resultater og virkninger.

Formålet med denne pressemeddelelse er at gengive hovedbudskaberne i Den Europæiske Revisionsrets særberetning.
Beretningen i sin helhed kan fås på www.eca.europa.eu
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Her syv år efter instituttets oprettelse er EIT endnu ikke fuldstændig uafhængigt af Europa-Kommissionen i
operationel henseende. Det har vanskeliggjort beslutningstagningen, siger revisorerne. Stor
personaleudskiftning, herunder i den øverste ledelse, har begrænset EIT's udvikling af strategier og dets
effektivitet. EIT er ikke det effektorienterede institut, det var planen, det skulle være. Der tages ikke i
tilstrækkelig grad hensyn til VIF'ernes resultater, når den sidste udbetaling af tilskuddet behandles. EIT har
sjældent afvist omkostninger på grundlag af manglende performance før 2015.
I lyset af revisionsresultaterne anbefaler revisorerne, at Kommissionen fremlægger et forslag for EuropaParlamentet og Rådet om ændring af EIT's finansieringsmodel. Den bør foreslå, at nogle af
finansieringsbetingelserne fjernes, og at der tages skridt til at lette VIF-partnernes byrde i forbindelse med
operationel og finansiel rapportering. De anbefaler også, at EIT:
•
•

•

forlænger sin tilskudsaftale, så den dækker mere end et enkelt kalenderår, og sørger for, at den
undertegnes, før aktiviteterne påbegyndes
sætter nyt fokus på levering af resultater ved at søge at opnå større autonomi og udnytte fleksibiliteten i
retsgrundlaget for Horisont 2020, indfører specifikke regler, der er skræddersyede til VIF-partnernes
behov, og løser sine personaleproblemer, så det bliver i stand til løbende at overvåge VIF'ernes
performance og
udarbejder en effektbaseret analyse og strømliner sin overvågning og rapportering.

Særberetning nr. 4/2026 "For at kunne opnå den forventede effekt skal Det Europæiske Institut for Innovation og
Teknologi ændre sine leveringsmekanismer og elementer i instituttets udformning" foreligger på 23 EU-sprog.
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