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Namen tega sporočila za javnost je predstaviti glavna sporočila napovednika revizije, ki ga je pripravilo Evropsko računsko sodišče. Celoten 
napovednik v angleščini je na voljo na www.eca.europa.eu. 
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Revizorji preučujejo ukrepe EU za 
odpravo inovacijskega razkoraka 
Zmogljivost zasebnih in javnih akterjev za uporabo in razvoj najsodobnejše tehnologije se med 
državami članicami EU močno razlikuje. Za odpravo tega inovacijskega razkoraka se je EU vse bolj 
osredotočala na zagotavljanje večje udeležbe v njenih programih financiranja raziskav in inovacij, 
uvedbo posebnih ukrepov za sprostitev potenciala držav z nizko stopnjo inovacij ter spodbujanje 
sinergij z evropskimi strukturnimi in investicijskimi skladi (skladi ESI). Evropsko računsko sodišče 
(Sodišče) izvaja revizijo za oceno ukrepov, ki jih je Evropska komisija sprejela za dosego cilja 
povečanja udeležbe v okviru programa Obzorje 2020. 

Raziskave in inovacije so pomemben del produktivnosti in gospodarske konkurenčnosti. Približno 
dve tretjini gospodarske rasti v Evropi so v zadnjih desetletjih spodbudile tehnološke inovacije, 
tretjino vseh delovnih mest v Evropi pa zdaj zagotavljajo panoge, ki temeljijo na znanju. Eden od 
političnih ciljev EU je, da se dejavnosti raziskav in inovacij enakomerno porazdelijo po njenih 
državah članicah. 

Obzorje 2020 je osmi okvirni program EU za raziskave in inovacije. V njegovem okviru se 
sofinancirajo vrhunski projekti sodelovanja na področju raziskav in inovacij v državah članicah in 
partnerskih državah. Je glavni instrument financiranja strategije Evropa 2020 in ciljev evropskega 
raziskovalnega prostora (ERP), pobude, ki se je začela leta 2000 in katere cilj je vzpostavitev 
enotnega trga brez meja za raziskave, inovacije in tehnologijo po vsej EU. Program Obzorje 2020 je 
bil od uvedbe leta 2013 vse bolj osredotočen na širjenje odličnosti in povečevanje udeležbe držav 
z nizko stopnjo inovacij, in sicer z zagotavljanjem dodatne podpore za zasnovo politik, krepitev 
zmogljivosti in vzpostavitev povezav med vodilnimi raziskovalnimi ustanovami in regijami, v katerih 
je to področje manj razvito. Za financiranje teh ukrepov so se poleg financiranja iz programa 
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Obzorje 2020 uporabljali tudi skladi ESI, katerih namen je okrepiti ekonomsko in socialno kohezijo 
v EU. 

„Pri zasebnih in javnih akterjih obstaja nenehen razkorak med različnimi državami članicami, in 
sicer v smislu njihove raziskovalne uspešnosti in zmogljivosti za inovacije. Zaradi tega razkoraka 
med državami, ki so vodilne na področju inovacij, in tistimi, ki so pri tem manj uspešne, EU ne more 
v celoti izkoristiti svojega potenciala, ogrožene pa so tudi njena gospodarska rast, blaginja in 
socialna stabilnost,“ je povedala članica Evropskega računskega sodišča Ivana Maletić, ki je 
odgovorna za revizijo. „Namen te revizije je oceniti, ali so ukrepi Komisije, na primer v okviru 
programa Obzorje 2020 in spodbujanja sinergij s skladi ESI, pripomogli k zmanjšanju razkoraka na 
področju raziskav in razvoja v EU.“ 

Proračun programa Obzorje 2020 za obdobje 2014–2020 je znašal 76,4 milijarde EUR, vključno s 
približno 1 milijardo EUR za ukrepe za povečevanje udeležbe. Delež raziskav in inovacij v proračunu 
skladov ESI za obdobje 2014–2020 je znašal 43 milijard EUR. Revizorji bodo proučili rezultate 
ukrepov, uvedenih od leta 2014, pri čemer se bodo osredotočili tudi na sinergije s skladi ESI, ter 
spremembe, predlagane za novi večletni finančni okvir (za obdobje 2021–2027).  

Ozadje 

V vmesni oceni programa Obzorje 2020 je bilo ugotovljeno, da je bil doseženi napredek pri cilju 
povečanja udeležbe počasen in neenakomeren, pri čemer je bilo v nekaterih državah članicah, ki 
so se EU pridružile pozneje, in v nekaterih programskih sektorjih malo opaznih sprememb. Evropski 
parlament in Svet sta zato izrazila zaskrbljenost. V predlogu novega okvirnega programa „Obzorje 
Evropa” za raziskave in inovacije za obdobje 2021–2027 so zato tako ukrepi za povečevanje 
udeležbe kot tudi sinergije še bolj poudarjeni. Tudi v najnovejši uredbi o skupnih določbah, v kateri 
so določena pravila za sklade ESI in druge sklade, je poudarjeno, da morajo države članice in 
Komisija izboljšati usklajevanje in razviti sinergije z okvirom za raziskave in inovacije. 

Ta revizija ukrepov EU za odpravo inovacijskega razkoraka naj bi bila končana do konca leta 2021. 
Napovedniki revizij temeljijo na pripravljalnem delu, ki se opravi pred začetkom revizije, zato se ne 
smejo razumeti kot revizijska opažanja, zaključki ali priporočila. Celoten napovednik v angleščini je 
na voljo na spletišču Sodišča (www.eca.europa.eu). 
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