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Съобщение за пресата
Люксембург, 6 ноември 2018 г.

По-малко административни пречки при
финансирането на научните изследвания в ЕС, според
одиторите
Административната тежест за кандидатите и получателите на безвъзмездна финансова
помощ по програма „Хоризонт 2020“ на ЕС е намаляла, се твърди в нов доклад,
публикуван от Европейската сметна палата. По-голямата част от мерките за опростяване
на правилата, предприети от Комисията, са били ефективни, заявяват одиторите, въпреки
че съществуват още области за подобрение.
Програма „Хоризонт 2020“ отпуска финансова помощ за изследователи,
научноизследователски институти, университети, частни дружества и публични
организации, които участват, индивидуално или като част от консорциум, в съвместни
научноизследователски проекти. С бюджет от 76,4 млрд. евро за периода 2014 – 2020 г. тя
представлява най-голямата в света публична програма за научни изследвания и иновации.
Опростяването на правилата и намаляването на административните пречки са основните
цели на „Хоризонт 2020“. Сметната палата провери дали мерките на Европейската комисия
за опростяване на правилата са намалили административната тежест за бенефициентите.
Одиторите установиха, че по-голямата част от мерките са били ефективни, въпреки че не
всички са довели до желания резултат, и все още има области за подобрение. Стабилността
на правилата също е важна, според одиторите, защото бенефициентите могат да се
адаптират към сложни правила, но честите промени причиняват объркване и несигурност.
„Опростяването на финансирането на научни изследвания и иновации в ЕС от много
години е на дневен ред,“ заяви Алекс Бренинкмейер, членът на ЕСП, отговарящ за
изготвянето на доклада. „Процесът за отпускане на безвъзмездна финансова помощ сега
е по-достъпен за повече изследователи, но Комисията може още да го подобри, като
направи различните интерфейс инструменти по-ефективни, като например работата
на бюрото за съдействие на потребителите и Националните звена за контакт.“

Настоящото съобщение за пресата има за цел да представи основните послания на специалния доклад,
приет от Европейската сметна палата.
Пълният текст на доклада е публикуван на www.eca.europa.eu.
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ЕСП установи, че Комисията е използвала опита си в управлението на предходните рамкови
програми. Новите структури, особено Общият център за подкрепа, са допринесли за посъгласувано изпълнение на програмата. Службата за справки по отношение на научните
изследвания, която предоставя консултации и подкрепа на кандидатите и участниците,
обаче не е включена в Общия център за подкрепа, а степента на предоставяне на помощ
и насоки от страна на Националните звена за контакт не е еднаква навсякъде.
Усъвършенствани са инструментите за подкрепа, като например Порталът за участници,
и използването на електронни подписи е довело до опростяване на процеса на отпускане
и управление на безвъзмездната финансова помощ. Все още обаче са необходими някои
технически подобрения, а ориентацията в ръководството за кандидатстване за
безвъзмездна финансова помощ е трудна, особено за новите кандидати.
Периодът от подаването на заявлението до подписването на споразумение за отпускане на
безвъзмездна финансова помощ е намален значително. Само в част от поканите за
представяне на предложения се използва двуетапна оценка, което се отразява поспециално на неуспелите кандидати. Освен това Знакът за високи постижения,
предназначен да помогне на най-добрите неуспешни проектни предложения да намерят
финансиране от друго място, не е ефективен.
Правилата за разходите за персонал са все още сложни, което води до грешки
в декларациите за разходите. Отрицателните странични ефекти, породени от новия подход,
са причинили известно объркване и правна несигурност. Опростените варианти за
разходите, като например еднократните общи суми и насърчителните награди, биха могли
да намалят административната тежест, но все още не са изпитани достатъчно.
Сметната палата препоръчва на Европейската комисия:
•

да подобри комуникацията с кандидатите и бенефициентите;

•

да засили проверката на еднократните общи суми;

•

да обмисли варианта за по-широко прилагане на двуетапната оценка на
предложенията;

•

да преразгледа условията на възнаграждение за експертите оценители;

•

да увеличи значението на Знака за високи постижения;

•

да осигури стабилност на правилата и указанията за участниците;

•

да подобри качеството на одитите, извършвани от външни изпълнители;

•

допълнително да опрости средствата и указанията за МСП.

Бележки към редакторите
ЕСП представя своите специални доклади на Европейския парламент и на Съвета на ЕС,
както и пред други заинтересовани страни, като националните парламенти, представители
на промишления сектор и на гражданското общество. По-голямата част от препоръките,
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отправени от ЕСП в нейните доклади, се изпълняват. Това високо ниво на изпълнение
подчертава ползата от дейността на ЕСП за гражданите на ЕС.
Специален доклад № 28/2018: „По-голямата част от мерките за опростяване, въведени
в програма „Хоризонт 2020“, са улеснили бенефициентите, но все още има възможности за
подобрение“ е публикуван на уебсайта на ЕСП (eca.europa.eu) на 23 официални езика на ЕС.
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