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Tarkastajat: Vähemmän tutkimusalan byrokratiaa EU:ssa
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uuden kertomuksen mukaan EU:n Horisontti
2020 -puiteohjelmasta tutkimusapurahoja hakevien ja niitä hallinnoivien hallinnollinen rasitus
on vähentynyt. Tarkastajat toteavat, että useimmat Euroopan komission toteuttamista
yksinkertaistamistoimista ovat olleet vaikuttavia, vaikkakin parantamisen varaa on edelleen.
Horisontti 2020 -puiteohjelmalla tarjotaan rahoitusta tutkijoille, tutkimuslaitoksille, yliopistoille,
yksityisille yrityksille sekä julkisille elimille joko yksittäin tai tutkimusyhteistyöhankkeisiin
osallistuvina yhteenliittyminä. Sen määrärahat ovat 76,4 miljardia euroa vuosiksi 2014–2020, ja
se on maailman suurin julkinen tutkimus- ja innovointiohjelma.
Yksinkertaistaminen ja byrokratian vähentäminen kuuluvat Horisontti 2020-puiteohjelman
keskeisiin tavoitteisiin. Tarkastajat arvioivat, olivatko Euroopan komission
yksinkertaistamistoimet vähentäneet edunsaajille aiheutuvaa hallinnollista rasitusta. He
havaitsivat, että suurin osa toimista oli ollut vaikuttavia, mutta kaikki toimet eivät olleet
tuottaneet toivottuja tuloksia ja parantamisen varaa oli edelleen. Tarkastajat pitävät tärkeänä
myös sääntöjen vakautta, sillä edunsaajat kyllä pystyvät mukautumaan monimutkaisiin
sääntöihin, mutta tiheään toistuvat muutokset aiheuttavat hämmennystä ja epävarmuutta.
“Tutkimus- ja innovointirahoituksen yksinkertaistaminen on ollut EU:n asialistalla useita vuosia,”
toteaa kertomuksesta vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Alex
Brenninkmeijer. ”Laajemman tutkijajoukon on nyt helpompi hakea avustuksia, mutta komissio
voi yhä parantaa antamaansa tukea tekemällä rajapinnassa käytettävistä eri välineistä, kuten
tukipalvelutoiminnosta ja kansallisista yhteyspisteistä, entistä vaikuttavampia.”
Tarkastajat havaitsivat, että komissio oli käyttänyt hyväkseen aiempien puiteohjelmien
hallinnoinnista saamaansa kokemusta. Uusien rakeiden, etenkin yhteisen tukikeskuksen, ansiosta
ohjelman toteuttaminen on entistä johdonmukaisempaa. RES-palvelu tarjoaa hakijoille
ja osallistujille neuvontaa ja tukea. Palvelua ei kuitenkaan ole sisällytetty yhteiseen
tukikeskukseen, ja kansalliset yhteyspisteet antavat tukea ja ohjausta vaihtelevasti.
Osallistujaportaalin kaltaisia tukivälineitä on parannettu, ja sähköisten allekirjoitusten
käyttöönotto yksinkertaisti avustusten myöntämistä ja hallinnointia. Eräät tekniset päivitykset
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ovat silti edelleen tarpeen, ja navigointi avustuksia koskevassa käyttöohjeessa on vaikeaa
varsinkin kokemattomille edunsaajille.
Hakemuksen tekemisen ja avustussopimuksen allekirjoittamisen välillä kuluu nyt huomattavasti
vähemmän aikaa. Silti vain murto-osassa ehdotuspyynnöistä käytetään kaksivaiheista arviointia,
millä on vaikutusta etenkin hakijoihin, joiden hakemusta ei hyväksytä. Myöskään
huippuosaamismerkki, jolla on tarkoitus auttaa parhaita hylättyjä ehdotuksia saamaan rahoitusta
muualta, ei ole vielä toiminut vaikuttavalla tavalla.
Henkilöstökustannuksia koskevat säännöt ovat yhä monimutkaiset, mikä aiheuttaa virheitä
kuluilmoituksissa. Uuden toimintatavan kielteiset sivuvaikutukset ovat aiheuttaneet
hämmennystä ja oikeudellista epävarmuutta. Yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot, kuten
kertakorvaukset ja kannustuspalkinnot, saattaisivat vähentää hallinnollista rasitusta, mutta niitä
ei ole vielä testattu riittävästi.
Tarkastajat suosittavat, että Euroopan komissio
•

parantaa kommunikointia hakijoiden ja edunsaajien kanssa

•

tehostaa kertakorvausten testausta

•

tutkii mahdollisuutta lisätä ehdotusten kaksivaiheista arviointia

•

käy uudelleen läpi arvioijina toimiviin asiantuntijoihin sovellettavat palkkaehdot

•

lisää huippuosaamismerkin tunnustamista

•

varmistaa, että säännöt ovat vakaat ja osallistujille annetaan ohjausta

•

parantaa ulkoistettujen tarkastusten laatua

•

yksinkertaistaa pk-yrityksille tarkoitettuja välineitä ja ohjeita lisää.

Toimittajille tiedoksi
Euroopan tilintarkastustuomioistuin esittää erityiskertomuksensa Euroopan parlamentille ja EU:n
neuvostolle sekä muille kiinnostuneille tahoille, kuten kansallisille parlamenteille,
elinkeinoelämän sidosryhmille ja kansalaisyhteiskunnan edustajille. Valtaosa
tilintarkastustuomioistuimen kertomuksissa esitetyistä suosituksista pannaan täytäntöön.
Suositusten korkea täytäntöönpanoaste osoittaa, että tilintarkastustuomioistuimen työstä on
hyötyä EU:n kansalaisille.
Erityiskertomus 28/2018 “Suurin osa Horisontti 2020 -puiteohjelmaan tehdyistä
yksinkertaistamistoimista on helpottanut edunsaajien elämää, mutta parantamisen varaa on yhä”
on saatavilla tilintarkastustuomioistuimen sivustolla (eca.europa.eu) 23:lla EU:n kielellä.
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