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Európai Számvevőszék: kevesebb a bürokrácia az uniós 
kutatások területén 
Az Európai Számvevőszék újonnan közzétett jelentése szerint csökkent az Európai Unió Horizont 
2020 programja keretében kutatási támogatásra pályázó és a támogatásokat kezelő szereplőkre 
háruló adminisztrációs teher. A számvevők szerint az Európai Bizottság által bevezetett 
egyszerűsítési intézkedések többsége eredményes volt, ugyanakkor további javításra is lenne 
lehetőség. 

A Horizont 2020 – egyénileg vagy együttműködésen alapuló kutatási projekteken belül konzorciumi 
formában tevékenykedő – kutatók, kutatóintézetek, egyetemek, magánvállalatok és állami szervek 
számára biztosít finanszírozást. A 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó 76,4 milliárd eurós 
költségvetésével ez a világ legnagyobb közfinanszírozású kutatási és innovációs programja. 

A Horizont 2020 központi céljai közé tartozik az egyszerűsítés és az adminisztráció csökkentése. 
A számvevők megvizsgálták, hogy az Európai Bizottság egyszerűsítési intézkedései mérsékelték-e a 
kedvezményezettekre háruló adminisztrációs terheket. Megállapításuk szerint az intézkedések 
többsége eredményes volt, habár nem minden intézkedés hozta meg a kívánt eredményt, és további 
javításra is lenne lehetőség. A számvevők szerint a szabályok stabilitása is fontos, mivel a 
kedvezményezettek képesek bonyolult követelményekhez alkalmazkodni, ám a gyakori módosítások 
zavart és bizonytalanságot okoznak. 

„A kutatás- és innovációfinanszírozás egyszerűsítése sok éve napirenden van már az Unióban – 
nyilatkozta Alex Brenninkmeijer, a jelentésért felelős számvevőszéki tag. – Immár a kutatók nagyobb 
hányada juthat támogatáshoz, ám a Bizottság tovább is fejleszthetné a támogatást a különböző 
kapcsolattartási eszközök – például az ügyfélszolgálati funkció vagy a nemzeti kapcsolattartó pontok – 
eredményességének fokozásával.” 

A számvevők megállapították, hogy a Bizottság az egyszerűsítés során a korábbi keretprogramok 
irányításával kapcsolatos tapasztalataira hagyatkozott. Az új struktúrák – elsősorban a közös támogatási 
központ – bevezetésével a program végrehajtása koherensebbé vált. A pályázók és a résztvevők számára 
tanácsokat és támogatást nyújtó Kutatási Tájékoztató Szolgálatot azonban nem integrálták a közös 
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támogatási központba, és a nemzeti kapcsolattartó pontok is eltérő mértékű támogatást és 
iránymutatást kínálnak. 

Jobbak lettek a támogatási eszközök, például a résztvevői portál, és az elektronikus aláírások 
használatával egyszerűsödött a támogatások odaítélése és kezelése. Ugyanakkor további technikai 
fejlesztésekre van még szükség, és – különösen a tapasztalatlan kedvezményezetteknek – a támogatási 
kézikönyvben nem könnyű tájékozódni. 

Jelentős mértékben csökkent a jelentkezés és a támogatási megállapodás aláírása között eltelt idő. A 
pályázati felhívásoknak azonban csak egy töredéke során alkalmaznak kétszakaszos értékelést, ami 
elsősorban a sikertelen pályázókat érinti kedvezőtlenül. Ráadásul a kiválósági pecsét, amely elvileg a 
sikertelen pályázatok legjobbjait segítené a forráshoz jutásban, még nem működik a gyakorlatban. 

A személyzeti költségekre vonatkozó szabályok továbbra is összetettek, ami hibás költségnyilatkozatokat 
eredményez. Az elfogadott új megközelítés negatív mellékhatásai néhány esetben zavarhoz és 
jogbizonytalansághoz vezettek. Az egyszerűsített költségelszámolási formák, például az egyösszegű 
átalány és az ösztönző pénzdíjak csökkenthetik az adminisztrációs terheket, ám ezeket még nem 
tesztelték kellő mértékben. 

A Számvevőszék a következő ajánlásokat teszi az Európai Bizottságnak: 

• fejlessze a támogatások pályázóival és kedvezményezettjeivel való kommunikációt; 

• gyorsítsa fel az egyösszegű átalány tesztelését; 

• vizsgálja meg a kétszakaszos pályázatértékelés gyakoribb alkalmazásának lehetőségét; 

• ismételten vizsgálja meg az értékelő szakértők javadalmazási feltételeit; 

• gondoskodjon a kiválósági pecsét fokozottabb elismertségéről; 

• biztosítsa a szabályok és a résztvevőknek szóló iránymutatások stabilitását; 

• javítsa a kiszervezett ellenőrzések minőségét; 

• egyszerűsítse tovább a kkv-kat célzó eszközeit és iránymutatását. 

A szerkesztők figyelmébe 

Különjelentéseit a Számvevőszék bemutatja az Európai Parlamentnek és az Európai Unió Tanácsának, 
valamint az egyéb érdekelt feleknek, például a nemzeti parlamenteknek, ágazati szereplőknek és a civil 
társadalom képviselőinek. A jelentéseinkben megfogalmazott ajánlások döntő többsége a gyakorlatban 
végrehajtásra kerül. Ajánlásaink kedvező fogadtatása arról tanúskodik, hogy munkánk az uniós polgárok 
javát szolgálja. 

„A Horizont 2020 keretprogramban bevezetett, egyszerűsítést célzó intézkedések többsége könnyítést 
jelentett a kedvezményezettek számára, ám még mindig vannak fejlődési lehetőségek” című, 
28/2018. sz. számvevőszéki különjelentés 23 uniós nyelven elérhető a Számvevőszék honlapján 
(eca.europa.eu). 
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