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Revisorerne undersøger EU's 
foranstaltninger til at mindske 
innovationskløften 
Private og offentlige aktørers kapacitet til at anvende og udvikle avanceret teknologi varierer 
betydeligt mellem EU's medlemsstater. For at mindske denne innovationskløft har EU i stigende 
grad fokuseret på at sikre bredere deltagelse i sine programmer til finansiering af forskning og 
innovation (FoI), på at indføre specifikke ordninger for at frigøre potentialet i lande med lav 
innovation og på at fremme synergier med de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-
fondene). Den Europæiske Revisionsret er ved at gennemføre en revision for at vurdere de 
foranstaltninger, Europa-Kommissionen har truffet for at opfylde dette "udvidelsesmål" under 
Horisont 2020. 

FoI spiller en nøglerolle med hensyn til produktivitet og økonomisk konkurrenceevne. Ca. to 
tredjedele af Europas økonomiske vækst i de seneste årtier er bygget på teknologisk innovation, 
og en tredjedel af alle europæiske job findes nu i vidensbaserede industrier. Et af EU's politiske mål 
er, at FoI-aktiviteterne skal være jævnt fordelt mellem medlemsstaterne. 

Horisont 2020 er EU's ottende rammeprogram for FoI. Programmet medfinansierer 
samarbejdsprojekter om avanceret FoI i medlemsstater og partnerlande og er det vigtigste 
finansieringsinstrument vedrørende Europa 2020-strategien og målene for det europæiske 
forskningsrum (EFR) - et initiativ iværksat i 2000 med det formål at skabe et indre marked for 
forskning, innovation og teknologi i EU. Horisont 2020 blev iværksat i 2013 og fokuserede i stigende 
grad på udbredelse af topkvalitet og "udvidelse" af deltagerkredsen til at omfatte lande med lav 
innovation ved at give disse lande supplerende støtte til politikudformning, kapacitetsopbygning 
og etablering af forbindelser mellem førende forskningsorganisationer og regioner med lav 

https://www.eca.europa.eu/


2 

 DA 

aktivitet. EU-finansieringen til disse foranstaltninger kom ikke kun fra Horisont 2020, men også fra 
ESI-fondene, hvis formål er at styrke den økonomiske og sociale samhørighed i EU. 

"Der er en vedvarende kløft mellem to grupper medlemsstater, når det gælder private og offentlige 
aktørers forskningsaktivitet og innovationskapacitet. Denne kløft mellem innovationsledere og 
underpræsterende lande forhindrer, at EU kan udnytte sit potentiale fuldt ud, og den udgør en 
trussel mod økonomisk vækst, velstand og social stabilitet i EU," siger Ivana Maletić, det medlem 
af Revisionsretten, der er ansvarligt for revisionen. "Formålet med denne revision er at vurdere, 
om Kommissionens foranstaltninger - f.eks. Horisont 2020-foranstaltningerne og forsøgene på at 
fremme synergier med ESI-fondene - har bidraget til at mindske FoI-kløften i EU." 

Horisont 2020-budgettet for 2014-2020 var på 76,4 milliarder euro, heraf ca. 1 milliard til 
"udvidelsesforanstaltninger". FoI-andelen af ESI-fondenes budget for 2014-2020 var på 
43 milliarder euro. Revisorerne vil se på resultaterne af foranstaltningerne siden 2014 - bl.a. 
fokuseringen på synergier med ESI-fondene - samt på de ændringer, der er foreslået med henblik 
på den nye finansielle ramme (2021-2027).  

Baggrundsoplysninger 

I midtvejsevalueringen af Horisont 2020 blev det konkluderet, at fremskridtene med hensyn til at 
opfylde "udvidelsesmålet" havde været langsomme og ujævne, så der f.eks. kun var sket beskedne 
fremskridt i nogle af de nyere medlemsstater og inden for bestemte programsektorer. Dette vakte 
bekymring i Europa-Parlamentet og Rådet. I forslaget til det nye FoI-rammeprogram for 2021-2027, 
"Horisont Europa", lægges der derfor endnu mere vægt på både "udvidelsesforanstaltninger" og 
synergier. Den seneste "forordning om fælles bestemmelser", der fastlægger reglerne for ESI-
fondene og andre fonde, fremhæver også behovet for, at medlemsstaterne og Kommissionen 
forbedrer koordineringen og udvikler synergier med FoI-rammeprogrammet. 

Denne revision vedrørende EU's foranstaltninger til at mindske innovationskløften forventes 
afsluttet nær udgangen af 2021. Orienteringer om kommende revisioner er baseret på det 
forberedende arbejde, der er udført før en planlagt revisionsopgave, og de skal ikke betragtes som 
revisionsbemærkninger, konklusioner eller anbefalinger. Orienteringen i sin helhed kan fås på 
engelsk på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu). 
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