FI
Lehdistötiedote

Luxemburg, 14. huhtikuuta 2016

EU:n tarkastajat: monimutkainen toimintakehys ja
hallinnointiongelmat haittaavat Euroopan innovaatio- ja
teknologiainstituutin toimintaa
Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) perustettiin luomaan yhteys koulutusalan, tiedeyhteisön ja
yritysmaailman välille. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uudessa kertomuksessa todetaan, että instituutin
vaikuttavuutta heikentävät monimutkainen toimintakehys ja hallinnointiongelmat.
EIT:n kauden 2008–2020 talousarvio on 2,7 miljardia euroa. Sen tavoitteena on koota tiede-, tutkimus- ja
yritysmaailman luovat ja innovatiiviset kumppanit tekemään yhteistyötä. Se ei rahoita hankkeita suoraan, vaan
myöntää avustuksia autonomisille yhteistyöryhmille, joita kutsutaan osaamis- ja innovaatioyhteisöiksi. Vuonna
2010 käynnistetyt kolme osaamis- ja innovaatioyhteisöä ovat koonneet yhteen yli 500 kumppania eri
tieteenaloilta, maista ja sektoreilta.
Tarkastajat tutkivat, onko EIT vaikuttava väline innovoinnin edistämiseksi EU:ssa. EIT:n perustamisen keskeiset
syyt ovat hyviä ja perusteltuja. Tästä huolimatta tarkastajat totesivat, että useat tärkeät muutokset ovat tarpeen.
”Jos EIT haluaa tulla siksi uraauurtavaksi innovatiiviseksi instituutiksi, joksi se alun perin suunniteltiin, tarvitaan
merkittäviä lainsäädännöllisiä ja toiminnallisia mukautuksia, jotta EU:n innovaatiopotentiaalia edistetään
paremmin”, sanoo kertomuksesta vastaava tilintarkastustuomioistuimen jäsen Alex Brenninkmeijer.
Tarkastajat havaitsivat useita puutteita EIT:n keskeisissä käsitteissä ja prosesseissa.
•
•
•
•

Rahoitusmalli kattaa osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimet, jotka eivät ole EIT:n rahoittamia. Tämä on
turhan monimutkaista ja tuottaa vain vähän tai ei lainkaan lisäarvoa.
Käytännön järjestelyt EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen välillä soveltuvat heikosti innovointiin
etenkin avustusten maksutavan osalta.
Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen taloudellinen kestävyys on kyseenalainen. Yritykset eivät osallistu
riittävästi toimiin ja muualta kuin EIT:stä peräisin olevat osaamis- ja innovaatioyhteisöjen ilmoitetut tulot
eivät ole olleet merkittäviä.
Tulosindikaattorit ja seuranta- ja raportointiprosessit eivät anna valaisevaa kuvaa tuloksista ja
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vaikutuksista.
Seitsemän vuotta perustamisensa jälkeen EIT ei edelleenkään ole toiminnallisesti täysin riippumaton Euroopan
komissiosta. Tarkastajat totesivat, että tämä on haitannut sen päätöksentekoa. Henkilöstön suuri vaihtuvuus –
myös ylemmässä johdossa – on rajoittanut strategioiden kehittämistä ja EIT:n tehokkuutta. EIT ei ole
pyrkimyksistä huolimatta vaikutuskeskeinen instituutti. Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen tuloksia ei oteta
riittävästi huomioon, kun avustuksen loppumaksua käsitellään. EIT hylkäsi harvoin kuluja tuloksellisuussyistä
ennen vuotta 2015.
Tarkastajat suosittavat havaintojensa perusteella, että komissio tekisi Euroopan parlamentille ja neuvostolle
lainsäädäntöehdotuksen EIT:n rahoitusmallin muuttamisesta. Komission olisi ehdotettava tiettyjen
rahoitusehtojen poistamista sekä toimia, jotka tähtäävät osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kumppaneiden
toimintaa ja varainhoitoa koskevan raportointitaakan keventämiseen. Lisäksi tarkastajat suosittavat, että EIT
•
•

•

laajentaa avustussopimuksiaan kattamaan useamman kuin yhden kalenterivuoden ja varmistaa, että
avustussopimukset tehdään ennen toiminnan aloittamista
painottaa jälleen vaikutusten aikaansaamista pyrkimällä suurempaan autonomiaan ja hyödyntämällä
Horisontti 2020 ohjelman oikeusperustan joustavuutta, hyväksymällä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen
jäsenten tarpeisiin räätälöityjä erityissääntöjä ja ratkaisemalla henkilöstöongelmansa, jotta se voi
seurata jatkuvasti osaamis- ja innovaatioyhteisöjen tuloksellisuutta
laatii vaikutuksiin perustuvan analyysin ja yksinkertaistaa seuranta- ja raportointiprosessejaan.

Erityiskertomus nro 4/2016 “Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin on muutettava
täytäntöönpanomekanismejaan ja osittain suunnitteluaan odotetun vaikutuksen aikaansaamiseksi” on saatavilla
23:lla EU:n kielellä.
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