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Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας
προσκόπτει σε ένα «πολύπλοκο πλαίσιο και προβλήματα
διαχείρισης», δηλώνουν οι ελεγκτές της ΕΕ
Σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, η αποτελεσματικότητα του Ευρωπαϊκού
Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ), το οποίο συστάθηκε για να λειτουργήσει ως σύνδεσμος μεταξύ
της εκπαίδευσης, της επιστήμης και των επιχειρήσεων, παρακωλύεται εξαιτίας του πολύπλοκου
επιχειρησιακού πλαισίου του και προβλημάτων διαχείρισης.
Με προϋπολογισμό 2,7 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2008-2020, το ΕΙΤ αποσκοπεί στην ενθάρρυνση
της συνεργασίας δημιουργικών και καινοτόμων εταίρων από τον ακαδημαϊκό, τον ερευνητικό και τον
επιχειρηματικό χώρο. Δεν συνεισφέρει απευθείας στη χρηματοδότηση έργων. Αντ' αυτού, παρέχει
επιχορηγήσεις σε αυτόνομες συμπράξεις, τις αποκαλούμενες κοινότητες γνώσης και καινοτομίας (ΚΓΚ). Οι τρεις
ΚΓΚ που δημιουργήθηκαν το 2010 έχουν συγκεντρώσει στους κόλπους τους περισσότερους από 500 εταίρους
από διάφορους κλάδους, χώρες και τομείς.
Οι ελεγκτές εξέτασαν αν το ΕΙΤ αποτέλεσε αποτελεσματικό εργαλείο για την ενίσχυση της καινοτομίας στην ΕΕ.
Παρότι οι κύριοι λόγοι στους οποίους θεμελιώνεται η ίδρυση του ΕΙΤ είναι βάσιμοι, κατέληξαν στο
συμπέρασμα ότι επιβάλλεται να γίνουν σημαντικές αλλαγές.
«Εάν το ΕΙΤ επιθυμεί να καταστεί ένα πρωτοποριακό και καινοτόμο ινστιτούτο, σύμφωνα με τον αρχικό σκοπό
δημιουργίας του, απαιτούνται σημαντικές νομοθετικές και λειτουργικές προσαρμογές προκειμένου να είναι σε
θέση να ενισχύσει αποτελεσματικότερα το δυναμικό καινοτομίας της ΕΕ», δήλωσε ο Alex Brenninkmeijer,
Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για την έκθεση.
Οι ελεγκτές εντόπισαν αρκετές αδυναμίες σε σημαντικές έννοιες και επιχειρησιακές διαδικασίες του ΕΙΤ.
•
•

Το μοντέλο χρηματοδότησης του ΕΙΤ περιλαμβάνει τις συμπληρωματικές δραστηριότητες των ΚΓΚ, οι
οποίες δεν χρηματοδοτούνται από το ΕΙΤ. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένα άνευ λόγου περίπλοκο
σχήμα, το οποίο έχει ελάχιστη ή μηδενική προστιθέμενη αξία.
Οι πρακτικές ρυθμίσεις μεταξύ του ΕΙΤ και των ΚΓΚ δεν ενδείκνυνται για τις δραστηριότητες
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•
•

καινοτομίας, ιδίως ο τρόπος καταβολής των επιχορηγήσεων.
Η οικονομική βιωσιμότητα των ΚΓΚ είναι αμφίβολη. Η συμμετοχή των επιχειρήσεων δεν είναι
ικανοποιητική και το δηλωθέν εισόδημα των ΚΓΚ που δεν προέρχεται από το ΕΙΤ είναι αμελητέο.
Οι δείκτες επιδόσεων και οι διαδικασίες παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων δεν παρέχουν
επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο.

Μολονότι έχουν παρέλθει επτά έτη από τη σύσταση του ΕΙΤ, η λειτουργία του δεν είναι ακόμα απόλυτα
ανεξάρτητη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αποτέλεσμα να παρακωλύεται η διαδικασία λήψης αποφάσεων,
δηλώνουν οι ελεγκτές. Ο υψηλός ρυθμός εναλλαγής του προσωπικού, μεταξύ άλλων και ανώτερων διοικητικών
στελεχών, έχει περιορίσει την ανάπτυξη στρατηγικών, καθώς και την αποδοτικότητα του ΕΙΤ. Το ΕΙΤ δεν έχει
καταστεί το ινστιτούτο με γνώμονα τον αντίκτυπο που προοριζόταν να γίνει. Οι επιδόσεις των ΚΓΚ δεν
συνεκτιμώνται επαρκώς κατά τη διαδικασία τελικής πληρωμής των επιχορηγήσεων. Μάλιστα, έως το 2015, το
ΕΙΤ σπανίως είχε απορρίψει δαπάνες με την αιτιολογία της έλλειψης επιδόσεων.
Βάσει των διαπιστώσεων τους, οι ελεγκτές συνιστούν στην Επιτροπή να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συμβούλιο πρόταση τροποποίησης της νομικής βάσης του ΕΙΤ, η οποία θα περιλαμβάνει ένα
αναθεωρημένο μοντέλο χρηματοδότησης του Ινστιτούτου. Θα πρέπει να προτείνει την απάλειψη ορισμένων
χρηματοδοτικών προϋποθέσεων, καθώς και τη λήψη μέτρων για την ελάφρυνση του επιχειρησιακού φόρτου
και των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων των εταίρων των ΚΓΚ. Οι ελεγκτές συνιστούν, επίσης, στο ΕΙΤ τα
εξής:
•
•

•

να επιμηκύνει τη διάρκεια των συμφωνιών επιχορήγησης ώστε να διαρκούν περισσότερο από ένα
ημερολογιακό έτος και να διασφαλίσει ότι οι συμφωνίες επιχορήγησης υπογράφονται πριν από την
έναρξη των δραστηριοτήτων,
να εστιάσει και πάλι στην επίτευξη αντικτύπου, επιδιώκοντας μεγαλύτερη αυτονομία και αξιοποιώντας
την ευελιξία της νομικής βάσης του «Ορίζοντα 2020», καθορίζοντας ειδικούς κανόνες,
προσαρμοσμένους στις ανάγκες των εταίρων των ΚΓΚ και επιλύοντας τα προβλήματα στελέχωσής του
προκειμένου να μπορεί να παρακολουθεί τις επιδόσεις των ΚΓΚ σε μόνιμη βάση, και τέλος
να εκπονεί αναλύσεις βάσει αντικτύπου και να εξορθολογίσει τις διαδικασίες παρακολούθησης και
υποβολής εκθέσεων που εφαρμόζει.

Η ειδική έκθεση αριθ. 4/2016 με τίτλο «Για να επιτύχει τον αναμενόμενο αντίκτυπο, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο
Καινοτομίας και Τεχνολογίας πρέπει να τροποποιήσει τους μηχανισμούς εξασφάλισης του αντίκτυπου αυτού
καθώς και ορισμένα στοιχεία του σχεδιασμού του» είναι διαθέσιμη σε 23 γλώσσες της ΕΕ.
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