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Одиторите на ЕС считат, че е необходимо по-
нататъшно опростяване на финансирането в областта 
на изследванията 
Съгласно новия информационен документ на Европейската сметна палата 
финансирането от ЕС в областта на изследванията трябва още повече да бъде опростено 
след 2020 г. Документът е изготвен, за да подпомогне Европейския парламент и Съвета 
в дискусиите им относно инструмента, който ще наследи програмата за научни 
изследвания и иновации на ЕС „Хоризонт 2020“.  

Одиторите поставят акцент върху опростяването. Те вече са отбелязвали, че прекалено 
сложната правна рамка може да представлява препятствие за ефикасното изпълнение на 
програмите за научни изследвания. По отношение на програма „Хоризонт 2020“ те 
разграничават два основни начина за опростяване на ненужно сложния характер на 
програмата — повторно изготвяне на основните правни норми и/или създаване на 
опростен интерфейс, който да е адаптиран към конкретните обстоятелства, пред които са 
изправени изследователите. 

Одиторите обаче добавят, че опростяването е сложен процес. Те описват някои от 
дилемите, пред които е изправена Европейската комисия и ги свързват с модела на 
регулаторната рамка за изследвания, модела на финансиране и схемата за участие. 

Програма „Хоризонт 2020“ е усложнена поради големия си брой регламенти, правила, 
насоки, процедури и процеси на изпълнение, както и заради многообразието на своите 
финансови инструменти“, декларира Алекс Бренинкмeйер, членът на Европейската 
сметна палата, отговорен за изготвянето на информационния документ, „а ненужната 
сложност води до рискове“.  

Различни организации и отделни лица на ниво ЕС и на национално ниво могат да тълкуват 
правилата по различен начин, а някои изследователи са обезпокоени от липсата на правна 
сигурност. 
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Одиторите отбелязват, че в сравнение с предходни програми за изследвания 
специалистите от областта оценяват високо програма „Хоризонт 2020“ и я считат за най-
добрата програма за изследвания и иновации до момента. Също така по отношение на тази 
програма са положени значителни усилия за опростяване на правилата.  

Основните регламенти обаче остават трудни за разбиране, особено за МСП, прилагането на 
опростените варианти на финансиране продължава да бъде нелека задача за 
бенефициентите, а контролът им от страната на одиторите е все така труден. 

Информационният документ очертава някои области, които следва да бъдат взети предвид 
при текущите дискусии относно финансирането на изследванията: 

• предоставяне на разумен срок от приемането до прилагането на правните актове;  

• разглеждане на по-нататъшното използване на опростени варианти на разходи, 
като например еднократни суми и награди; 

• прецизиране на ролята на насоките, които имат необвързващ характер;  

• приемане на счетоводните практики на бенефициентите;  

• признаване на добри проектни предложения по програма „Хоризонт 2020“ 
в контекста на други програми чрез използването на подхода „обслужване на едно гише“. 

 

Бележки към редакторите 

Програма „Хоризонт 2020“ е отпуснала близо 80 млрд. евро за седем години (2014—
2020 г.). Тя е една от най-големите програми за публично финансиране на 
научноизследователска и развойна дейност в света и представлява около 8 % от бюджета 
на ЕС. Участниците в нея са университети, научноизследователски институции, МСП, големи 
предприятия и публични органи. До момента по програмата са подадени повече от 130 000 
кандидатури и почти 20 000 проекта са получили финансиране. 

Информационният документ не представлява одитен доклад. Европейската сметна палата 
провежда одит на изпълнението във връзка с опростяването на правилата на програма 
„Хоризонт 2020“. Докладът от одита, който е предвиден да бъде публикуван в края на 
2018 г., ще съдържа одитна оценка на ефективността на прилаганите от Комисията мерки за 
опростяване. 

 

Информационният документ на ЕСП „Принос за опростяване на изследователската 
програма на ЕС след „Хоризонт 2020“ е на разположение на английски език на уебсайта на 
ЕСП (eca.europa.eu).  

 


