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Europeiska institutet för innovation och teknik begränsas av 
”komplicerade verksamhetsregler och förvaltningsproblem”, säger 
EU:s revisorer. 

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT), som inrättades för att föra samman utbildning, vetenskap 
och näringsliv har begränsad genomslagskraft på grund av komplicerade verksamhetsregler och 
förvaltningsproblem, enligt en ny rapport från Europeiska revisionsrätten. 

Med en budget på 2,7 miljarder euro under perioden 2008–2020 har EIT till syfte att få kreativa och innovativa 
partner från den akademiska världen, forskningssamfundet och näringslivet att samarbeta. I stället för att direkt 
finansiera projekt ger EIT bidrag till autonoma partnerskap som kallas kunskaps- och innovationsgrupper (KI-
grupper). Tre KI-grupper som inrättades 2010 har sammanfört mer än 500 partner från olika ämnesområden, 
länder och sektorer. 

Revisorerna granskade om EIT var ett ändamålsenligt verktyg för att främja innovation i EU. De viktigaste 
anledningarna till att EIT inrättades är välgrundade, men revisorernas slutsats var att det krävs ett antal stora 
förändringar. 

”Om EIT vill bli det banbrytande innovativa institut som var avsikten från början, krävs det stora justeringar såväl 
rättsligt som i verksamheten så att EU:s innovationspotential kan utvecklas bättre”, sade Alex Brenninkmeijer, 
den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för rapporten. 

Revisionen visade att det finns flera brister i EIT:s nyckelbegrepp och verksamhetsrutiner. 

• Finansieringsmodellen omfattar KI-gruppernas verksamhet, som inte finansieras av EIT. Detta är onödigt 
komplicerat och ger litet eller inget mervärde. 

• De praktiska arrangemangen mellan EIT och KI-grupperna är olämpliga för innovation, särskilt när det 
gäller hur bidrag betalas ut. 

• Det är tveksamt om KI-grupperna är finansiellt hållbara. Företag involveras inte tillräckligt och KI-
grupperna har inte redovisat några betydande inkomster från andra källor än EIT. 

• Resultatindikatorerna och övervakningen och rapporteringen ger inte någon informativ bild av resultatet 
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och effekterna. 

Sju år efter bildandet är EIT:s verksamhet ännu inte helt oberoende av Europeiska kommissionen. Det har 
hämmat beslutsfattandet, säger revisorerna. En hög personalomsättning, även i den högre ledningen, har 
försvårat utvecklingen av EIT:s strategier och effektivitet. EIT är inte det effektorienterade institut som var 
tanken. Det tas inte tillräckligt stor hänsyn till KI-gruppernas resultat när slutbetalningen av bidraget behandlas. 
Före 2015 avvisade EIT kostnader endast vid ett fåtal tillfällen på grund av bristfälliga resultat. 

Mot bakgrund av granskningsresultatet rekommenderar revisorerna att kommissionen föreslår 
Europaparlamentet och rådet en ändrad lagstiftning med en ändrad finansieringsmodell för EIT. Kommissionen 
bör föreslå att vissa finansieringsvillkor tas bort och åtgärder vidtas för att lätta på den operativa och finansiella 
rapporteringsbördan för KI-gruppernas partner. Revisorerna rekommenderar också att EIT självt 

• förlänger sitt bidragsavtal så att det omfattar en längre period än ett kalenderår och ser till att 
bidragsavtal undertecknas innan verksamheten inleds. 

• koncentrerar sig på att uppnå effekter genom att arbeta för att öka sitt oberoende och utnyttja 
flexibiliteten i Horisont 2020-lagstiftningen, införa särskilda regler som är anpassade efter behoven hos 
KI gruppernas partner och lösa sina personalproblem för att kunna övervaka KI gruppernas resultat 
fortlöpande, 

• utvecklar en effektbaserad analys och effektiviserar sin övervakning och rapportering. 

 

Särskild rapport nr 4/2016 Europeiska institutet för innovation och teknik måste ändra sitt arbetssätt och delar 
av sin utformning för att få de förväntade effekterna finns på 23 EU-språk. 

 


