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Mindre bureaukrati i EU-forskning, siger revisorerne 
Den Europæiske Revisionsret konkluderer i en ny beretning, at den administrative byrde er 
blevet mindsket for ansøgere om og forvaltere af forskningstilskud under EU's Horisont 2020-
program. Ifølge revisorerne har de fleste af Kommissionens forenklingsforanstaltninger været 
effektive, men der er stadig mulighed for forbedringer. 

Horisont 2020 yder støtte til forskere, forskningsinstitutter, universiteter, private virksomheder 
og offentlige organer, der handler enten alene eller i konsortier som led i projekter om 
forskningssamarbejde. Med et budget på 76,4 milliarder euro i perioden 2014-2020 er det 
verdens største offentlige forsknings- og innovationsprogram. 

Forenkling og bekæmpelse af bureaukrati er et centralt mål for Horisont 2020. Revisorerne 
vurderede, om Europa-Kommissionens forenklingsforanstaltninger havde mindsket den 
administrative byrde for støttemodtagerne. De konkluderede, at de fleste foranstaltninger havde 
været effektive, selv om de ikke alle havde ført til de forventede resultater, og at der stadig var 
plads til forbedring. Stabilitet i reglerne er også vigtigt, for støttemodtagerne kan tilpasse sig 
kompleksitet, men hyppige ændringer skaber forvirring og usikkerhed, siger revisorerne. 

"Forenklingen af forsknings- og innovationsfinansieringen har været på EU's dagsorden i mange 
år," siger Alex Brenninkmeijer, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt 
for beretningen. "Processen med at opnå et tilskud er nu gjort mere tilgængelig for en større 
gruppe forskere, men Kommissionen kan stadig forbedre sin støtte ved at gøre de forskellige 
grænsefladeværktøjer mere effektive, bl.a. helpdeskfunktionen og de nationale kontaktpunkter." 

Revisorerne konstaterede, at Kommissionen havde trukket på sine erfaringer fra forvaltningen af 
tidligere rammeprogrammer. Nye strukturer, navnlig det fælles støttecenter, har ført til en mere 
sammenhængende gennemførelse af programmet. Spørgetjenesten, der yder rådgivning og 
støtte til ansøgere og deltagere, er dog endnu ikke inkorporeret i det fælles støttecenter, og det 
støtte- og vejledningsniveau, der ydes af de nationale kontaktpunkter, er forskelligt. 

Støtteredskaber såsom deltagerportalen er blevet bedre, og anvendelsen af elektroniske 
signaturer har forenklet tildelingen af tilskud og forvaltningen. Der er dog stadig behov for en 
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række tekniske opgraderinger, og tilskudsvejledningen er vanskelig at navigere i, navnlig for dem, 
der er uerfarne på området.  

Perioden mellem ansøgning og undertegnelse af en tilskudsaftale er markant reduceret. Men kun 
en del af indkaldelserne af forslag anvender en evaluering i to faser, hvilket navnlig påvirker 
ansøgere, som får afslag. Desuden har kvalitetsstemplet (Seal of Excellence), som skal hjælpe de 
bedste af de forslag, der får afslag, med at finde anden finansiering, endnu ikke været effektivt. 

Reglerne om personaleomkostninger er fortsat komplekse og fører til fejl i 
omkostningsanmeldelserne. Negative bivirkninger ved den nye tilgang har skabt en vis forvirring 
og retsusikkerhed. Forenklede omkostningsoptioner, bl.a. faste beløb og incitamentsskabende 
priser, kan mindske den administrative byrde, men er endnu ikke afprøvet tilstrækkeligt. 

Revisorerne anbefaler Europa-Kommissionen, at den: 

• kommunikerer bedre med ansøgere og støttemodtagere 

• intensiverer afprøvningen af faste beløb 

• undersøger muligheden for større brug af forslagsevalueringer i to faser 

• på ny gennemgår vederlagsbetingelserne for evalueringseksperter 

• øger anerkendelsen af kvalitetsstemplet 

• sikrer stabilitet i reglerne og vejledningen for deltagere 

• forbedrer kvaliteten af outsourcede revisioner 

• forenkler redskaber og vejledning for SMV'er yderligere. 

Bemærkninger til redaktører 

Revisionsretten præsenterer sine særberetninger for Europa-Parlamentet og EU-Rådet samt for 
andre interessenter såsom de nationale parlamenter, aktører i erhvervslivet og repræsentanter 
for civilsamfundet. Langt hovedparten af de anbefalinger, vi fremsætter i vores særberetninger, 
bliver gennemført i praksis. Den høje gennemførelsesgrad viser, at vores arbejde kommer EU's 
borgere til gode. 

Særberetning nr. 28/2018 "De fleste af de forenklingsforanstaltninger, der blev indført i Horisont 
2020, har gjort livet lettere for støttemodtagerne, men der er stadig mulighed for forbedringer" 
foreligger på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu) på 23 EU-sprog. 

 

https://www.eca.europa.eu/da/Pages/ecadefault.aspx

