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Financiranje raziskav je treba po besedah revizorjev še 
bolj poenostaviti 
Glede na kratko poročilo Evropskega računskega sodišča še vedno obstaja potreba po 
poenostavitvi financiranja EU za raziskave po letu 2020. Poročilo je bilo pripravljeno kot 
prispevek k razpravam Evropskega parlamenta in Sveta o nasledniku programa Obzorja 2020 za 
raziskave in razvoj.  

Revizorji poudarjajo poenostavitev. Že prej so opozorili, da lahko preveč kompleksen pravni okvir 
ovira učinkovito izvajanje raziskovalnih programov. Pri programu Obzorje 2020 zagovarjajo dva 
načina odprave nepotrebne kompleksnosti, in sicer s ponovnim oblikovanjem osnovnih pravil 
in/ali uvedbo preprostejšega vmesnika, ki bi bil prilagojen dejanskim razmeram raziskovalcev. 

Toda revizorji pravijo, da je poenostavitev zapletena. Opisujejo nekatere dileme, ki vplivajo na 
prizadevanja Evropske komisije, in te povezujejo z zasnovo regulativnega okvira za raziskave, 
modelom financiranja in shemo sodelovanja. 

„Program Obzorje 2020 je kompleksen, saj zajema vrsto uredb, pravil, smernic, postopkov in 
procesov za izvajanje ter številne instrumente financiranja,“ je povedal član Evropskega 
računskega sodišča Alex Brenninkmeijer, ki je pristojen za to kratko poročilo, in dodal: 
„nepotrebna kompleksnost pa prinaša tveganja.“  

Različne organizacije in posamezniki na ravni EU in na nacionalni ravni si lahko pravila različno 
razlagajo, nekatere raziskovalce pa skrbi tudi pravna gotovost. 

V primerjavi s prejšnjimi raziskovalnimi programi, pravijo revizorji, uporabniki program 
Obzorje 2020 hvalijo kot najboljši program EU za raziskave in razvoj doslej, v poenostavitev pa so 
bila vložena tudi znatna prizadevanja.  

Kljub temu pa je še vedno težko razumeti osnovne uredbe, zlasti malim in srednjim podjetjem, pa 
tudi izvajanje enostavnejših možnosti financiranja je še vedno težavno za upravičence, njihove 
kontrole pa za revizorje. 
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V kratkem poročilu so poudarjena številna področja, ki bi jim bilo treba nameniti pozornost, da bi 
se sedanje razprave bolje osredotočile na porabo na področju raziskav, in sicer: 

• zagotovitev razumnega časovnega okvira med sprejetjem in izvajanjem zakonodajnih 
aktov,  

• ocenitev nadaljnje uporabe poenostavljenega obračunavanja stroškov, kot so pavšalni 
zneski in nagrade, 

• pojasnitev uporabe smernic kot nezavezujočih pravil,  

• priznanje računovodskih praks upravičencev,  

• priznanje dobrih projektnih predlogov v okviru programa Obzorje 2020 v drugih 
programih s pristopom „vse na enem mestu”. 

 

Pojasnila za urednike 

V okviru programa Obzorje 2020 je bilo v sedmih letih (2014–2020) dano na voljo skoraj 
80 milijard EUR finančnih sredstev. To je eden največjih programov za javno financiranje raziskav 
in razvoja na svetu, ki predstavlja približno 8 % proračuna EU. V programu sodelujejo univerze, 
raziskovalni inštituti, mala in srednja podjetja, velike družbe in javni organi. Doslej je bilo v 
njegovem okviru predloženih več kot 130 000 vlog za financiranje, sredstva pa je prejelo skoraj 
20 000 projektov. 

To kratko poročilo ni revizijsko poročilo. Evropsko računsko sodišče opravlja revizijo smotrnosti 
poenostavitve programa Obzorje 2020. Poročilo o njej naj bi bilo objavljeno proti koncu leta 2018 
in bo zagotovilo revizijsko oceno uspešnosti ukrepov Komisije za poenostavitev. 

 

Kratko poročilo Evropskega računskega sodišča – Prispevek k poenostavitvi raziskovalnega 
programa EU po izteku programa Obzorje 2020 – je na voljo na spletišču Sodišča (eca.europa.eu) 
v angleščini. 

 


