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Europees Instituut voor innovatie en technologie belemmerd door 
“complex kader en managementproblemen”, aldus EU-controleurs 
Het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT), dat werd opgezet om onderwijs, wetenschap en 
bedrijfsleven samen te brengen, wordt volgens een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer in zijn 
doeltreffendheid belemmerd door een complex operationeel kader en managementproblemen. 

Met een begroting van 2,7 miljard euro voor de periode 2008-2020 heeft het EIT tot doel, creatieve en 
innovatieve partners uit de academische wereld, de onderzoekswereld en het bedrijfsleven samen te brengen. 
In plaats van het rechtstreeks financieren van projecten verstrekt het subsidies aan autonome partnerschappen, 
kennis- en innovatiegemeenschappen (KIG's) genoemd. De drie in 2010 opgestarte KIG's hebben meer dan 500 
partners uit verschillende disciplines, landen en sectoren samengebracht. 

De controleurs onderzochten of het EIT een doeltreffend instrument is om innovatie in de EU te bevorderen. 
Hoewel de belangrijkste redenen voor het opzetten van het Instituut gegrond waren, concludeerden zij dat 
enkele belangrijke veranderingen nodig zijn. 

“Als het EIT het baanbrekende innovatieve instituut wil worden, zoals oorspronkelijk was beoogd, zijn er 
aanzienlijke wettelijke en operationele aanpassingen nodig om het innovatiepotentieel in de EU beter te 
bevorderen”, aldus Alex Brenninkmeijer, het voor het verslag verantwoordelijke lid van de Europese 
Rekenkamer. 

De controleurs constateerden een aantal tekortkomingen in essentiële EIT-concepten en -processen. 

• Het financieringsmodel omvat KIG-activiteiten die niet door het EIT worden gefinancierd. Dit is nodeloos 
ingewikkeld en heeft weinig tot geen toegevoegde waarde. 

• De praktische regelingen tussen het EIT en de KIG's zijn niet erg geschikt voor innovatie; dit betreft met 
name de wijze waarop subsidies worden uitbetaald. 

• De financiële duurzaamheid van de KIG's is twijfelachtig. Bedrijven zijn niet voldoende betrokken en de 
aangegeven inkomsten van de KIG’s die niet afkomstig zijn van het EIT waren niet erg hoog. 

• De prestatie-indicatoren, het toezicht en de rapportage bieden niet veel informatie over de resultaten 
en de impact. 
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Zeven jaar na de oprichting is het EIT operationeel nog steeds niet volledig onafhankelijk van de Europese 
Commissie. Dit heeft volgens de controleurs zijn besluitvorming belemmerd. Een hoog personeelsverloop, ook 
onder hogere leidinggevenden, ging ten koste van de ontwikkeling van strategieën en van de doeltreffendheid 
van het EIT. Het EIT is niet het beoogde effectgerichte instituut. Er wordt onvoldoende rekening gehouden met 
de prestaties van de KIG's bij de afhandeling van de saldobetaling van de subsidie. Vóór 2015 heeft het EIT 
zelden kosten afgewezen wegens een gebrek aan prestaties. 

In het licht van hun bevindingen bevelen de controleurs aan dat de Commissie aan het Europees Parlement en 
de Raad een wetgevingsvoorstel doet tot wijziging van het financieringsmodel van het EIT. Zij moet voorstellen 
dat bepaalde financieringsvoorwaarden worden geschrapt en dat er stappen worden ondernomen ter 
verlichting van de lasten van de KIG-partners inzake de operationele en financiële rapportage. Ze doen ook de 
aanbeveling dat het EIT zelf het volgende moet doen: 

• zijn subsidieovereenkomst verlengen zodat die een langere periode dan een kalenderjaar beslaat, en 
ervoor zorgen dat subsidieovereenkomsten worden getekend voordat de activiteiten van start gaan; 

• zich opnieuw richten op het hebben van impact door een grotere autonomie na te streven en door 
gebruik te maken van de flexibiliteit in de wetgeving van Horizon 2020; daarbij moet het specifieke 
regels vaststellen die zijn afgestemd op de behoeften van de KIG-partners, en zijn personeelsproblemen 
oplossen om voortdurend toezicht te kunnen houden op de prestatie van KIG's, en 

• een op impact gebaseerde analyse ontwikkelen en zijn toezicht- en rapportageprocessen stroomlijnen. 

 

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 
beschikbaar in 23 EU-talen. 

 


