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Európai Számvevőszék: „Működési keretének összetett volta és 
irányítási problémák” gátolják az Európai Innovációs és 
Technológiai Intézet eredményességét 

Az Európai Számvevőszék új jelentése szerint az oktatás, a tudomány és a gazdaság világa közötti kapcsolat 
erősítésére létrehozott Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) eredményességét működési keretének 
összetett volta, valamint irányítási problémák gátolják. 

A 2008–2020-as időszakra 2,7 milliárd eurós költségvetéssel rendelkező EIT célja, hogy együttműködésre 
ösztönözze a tudományos, a kutatói és az üzleti élet kreatív és innovatív partnereit. Az EIT nem finanszíroz 
közvetlenül egyedi projekteket, hanem a tudományos és innovációs társulás (TIT) elnevezésű autonóm 
partnerségeket részesíti támogatásban. A 2010-ben elindított három TIT-ben több mint 500, különböző 
tudományágakat, országokat és ágazatokat képviselő partner vesz részt. 

Ellenőreink megvizsgálták, hogy az EIT eredményes eszköznek bizonyult-e az Unióban zajló innováció 
előmozdítására. Következtetésük szerint az Intézet létrehozása indokolt volt, ám ma már több jelentős változásra 
volna szükség. 

„Ha az EIT az az úttörő és újító intézet akar lenni, amelynek eredetileg szánták, akkor jelentős jogi és működésbeli 
kiigazítások szükségesek ahhoz, hogy jobban növelni tudja az Unió innovációs potenciálját” – jelentette ki Alex 
Brenninkmeijer, a jelentésért felelős számvevőszéki tag. 

Ellenőreink több hiányosságot tártak fel az EIT egyes fő koncepciói és működési folyamatai terén. 

• A finanszírozási modell kiterjed olyan TIT-tevékenységekre, amelyeket az EIT nem finanszíroz. Ez 
feleslegesen bonyolít, és kevés vagy semmilyen hozzáadott értékkel nem bír. 

• Az EIT és a TIT-ek közötti gyakorlati együttműködés, például a támogatások módozatai, az innováció 
szempontjából kevéssé célszerűek. 

• A TIT-ek pénzügyi fenntarthatósága kétséges. A vállalkozások részvétele nem elégséges, és a TIT-ek nem 
rendelkeznek az EIT-n kívüli forrásból származó számottevő jövedelemmel. 

• A teljesítménymutatók, illetve a monitoring és a beszámolás nem adnak kellő tájékoztatást az 
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eredményekről és a hatásokról. 

Hét évvel létrejötte után az EIT még ma sem teljesen független működésében az Európai Bizottságtól, ami gátolja 
a döntéshozatalban – hangsúlyozza a Számvevőszék. A munkaerő még felső vezetői szinten is tapasztalható 
fluktuációja gátolta az EIT-et stratégiák kidolgozásában és korlátozta hatékonyságát. Az EIT nem az a 
hatásvezérelt intézet, aminek szánták. A támogatások záró kifizetésekor a TIT-ek teljesítményét nem veszik 
kellően figyelembe. 2015 előtt ritkán fordult elő, hogy az EIT egyes költségeket teljesítményhiány miatt nem 
térített meg. 

Megállapításaik fényében ellenőreink javasolják, hogy a Bizottság terjesszen elő jogszabályjavaslatot az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak az EIT finanszírozási modelljének felülvizsgálatára, valamint egyes finanszírozási 
feltételek megszüntetésére, enyhítendő a TIT-partnerek működési és pénzügyi beszámolási terhét. Az EIT-et 
illetően pedig ajánlják, hogy az: 

• a támogatási megállapodását egy naptári évnél hosszabb időre, a tevékenységek megkezdése előtt kösse 
meg; 

• a hatások elérésére összpontosítva törekedjék nagyobb autonómiára és használja ki jobban a 
Horizont 2020 jogi kereteinek rugalmasságát: fogadjon el a TIT-partnerek igényeire szabott külön 
szabályokat, és oldja meg személyzeti kérdéseit, hogy folyamatosan figyelemmel tudja kísérni a TIT-ek 
teljesítményét; 

• fejlesszen ki hatásalapú elemzést, és optimalizálja monitoring- és beszámolási eljárásait. 

 

A Számvevőszék 4/2016. sz. különjelentése, „Az Európai Innovációs és Technológiai Intézetnek a tőle várt hatás 
eléréséhez módosítania kell működési mechanizmusait és egyes strukturális elemeit”, 23 uniós nyelven elérhető. 

 


