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Európai Számvevőszék: Tovább kell egyszerűsíteni a 
kutatásfinanszírozást 
Az Európai Számvevőszék újonnan közzétett tájékoztatója szerint még 2020 után is tovább kell 
majd egyszerűsíteni a kutatás finanszírozását. A dokumentum az Európai Parlament és a Tanács 
számára készült, és az Unió kutatási és innovációs programjának, a Horizont 2020 
kezdeményezésnek az utódjáról szóló vitához szól hozzá. 

A számvevők figyelmének középpontjában az egyszerűsítés áll. Amint már korábban is 
rámutattak, a túlságosan összetett jogi keret akadályozhatja a kutatási programok hatékony 
végrehajtását. A Horizont 2020 esetében két módját látják a felesleges bonyolultság 
felszámolásának: át kell írni az alapvető jogi szabályokat, illetve a kutatók valós 
életkörülményeihez igazodó egyszerűbb felhasználói felületet kell létrehozni. 

Azonban – a számvevők szavaival élve – az egyszerűsítés is bonyolult dolog. Tájékoztatójukban 
leírják az Európai Bizottság ilyen irányú törekvéseinek egyes dilemmáit, összekapcsolva ezeket a 
kutatási keretszabályozás, a finanszírozási modell és a részvételi rendszer kialakításával. 

„A Horizont 2020 igen összetett rendszer, mivel számos rendelet, szabály, iránymutatás, eljárás és 
végrehajtási módozat vonatkozik rá, és finanszírozási eszközei is igen sokrétűek – nyilatkozta Alex 
Brenninkmeijer, a tájékoztatóért felelős számvevőszéki tag. – A felesleges bonyolultságban 
kockázat rejlik.”  

Uniós és tagállami szinten különböző szervezetek és magánszemélyek eltérő módon 
értelmezhetik a szabályokat, ezért egyes kutatók aggódnak a jogbizonytalanság miatt. 

Amint a számvevők beszámolnak róla, az érintett szakemberek szerint a korábbi kutatási 
programokkal összevetve a Horizont 2020 az eddigi legjobb uniós kutatási és innovációs program, 
amely jelentős mértékben törekszik az egyszerűsítésre is. 
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Az alaprendeletek azonban nehezen érthetőek, különösen a kkv-k esetében, a 
kedvezményezettek számára továbbra is nehézségekbe ütközik az egyszerűbb finanszírozási 
lehetőségek igénybe vétele, míg a számvevők továbbra is nehezen tudják ellenőrizni azokat. 

A tájékoztató több olyan témára rámutat, amely nagyobb figyelmet érdemelne a kutatási 
kiadásokkal kapcsolatos jelenlegi vitában. Ilyen témák: 

• a jogi aktusok elfogadása és végrehajtása közötti ésszerű időtartam; 

• az egyszerűsített költségelszámolási módszerek (például átalányösszegek és díjak) 
szélesebb körű alkalmazhatóságának mérlegelése; 

• annak világossá tétele, hogy az iránymutatások mint nem kötelező érvényű szabályok 
alkalmazandóak; 

• a kedvezményezettek számviteli gyakorlatának elfogadása; 

• a Horizont 2020 keretében benyújtott jó minőségű projektjavaslatok más programokban 
való elismerése egyablakos ügyintézési móddal. 

 

A szerkesztők figyelmébe 

A Horizont 2020 kezdeményezés hét év (2014–2020) alatt közel 80 milliárd euró összegű 
finanszírozást biztosított. A világ egyik legnagyobb közfinanszírozott kutatási és fejlesztési 
programjaként a Horizont 2020 az Unió költségvetésének mintegy 8%-át teszi ki. A résztvevők 
között egyetemek, kutatóintézetek, kkv-k, nagyvállalatok és közintézmények vannak. Eddig már 
több mint 130 000 pályázat érkezett be, és közel 20 000 projekt részesült támogatásban. 

Ez a tájékoztató nem minősül ellenőrzési jelentésnek. Az Európai Számvevőszék jelenleg végez 
teljesítményellenőrzést a Horizont 2020 egyszerűsítésére nézve. A terveink szerint 2018 végén 
megjelenő ellenőrzési jelentés értékelni fogja a Bizottság egyszerűsítési intézkedéseinek 
eredményességét. 

 

A Számvevőszék vonatkozó tájékoztatója jelenleg angol nyelven érhető el a Számvevőszék 
honlapján (eca.europa.eu), „A contribution to simplification of EU research programme beyond 
Horizon 2020” („A Horizont 2020 programon túl: Hozzájárulás az uniós kutatási programok 
egyszerűsítéséhez”) címmel.  

 


