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Mazāk birokrātijas saistībā ar pētniecību Eiropas
Savienībā, secina revidenti
Eiropas Revīzijas palātas jaunākajā ziņojumā secināts, ka ir samazinājies administratīvais slogs,
piesakoties uz ES pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” pētniecības dotācijām un pārvaldot tās.
Revidenti atzīst, ka lielākā daļa Eiropas Komisijas ieviesto vienkāršošanas pasākumu darbojas
efektīvi, bet vēl ir iespējami uzlabojumi.
Īstenojot programmu “Apvārsnis 2020”, tiek piedāvāts finansējums pētniecības sadarbības
projektos iesaistītiem pētniekiem, pētniecības institūtiem, universitātēm, privātuzņēmumiem un
publiskā sektora struktūrām individuāli vai konsorcijā. Programmas “Apvārsnis 2020” budžets
2014.– 2020. gadam ir 76,4 miljardi EUR, tātad šī programma ir pasaulē lielākā publiskā
pētniecības un inovācijas programma.
Saistībā ar programmu “Apvārsnis 2020” ļoti svarīga ir vienkāršošana un birokrātijas
samazināšana. Revidenti novērtēja, vai Eiropas Komisijas veiktie vienkāršošanas pasākumi bija
samazinājuši administratīvo slogu atbalsta saņēmējiem. Viņi konstatēja, ka lielākā daļa pasākumu
bija efektīvi, bet ne visos pasākumos bija sasniegti vēlamie rezultāti, tātad vēl ir iespējami
uzlabojumi. Revidenti norāda, ka svarīga ir arī noteikumu stabilitāte, jo atbalsta saņēmēji spēj
pielāgoties sarežģītiem noteikumiem, bet biežas pārmaiņas rada neskaidrību un nenoteiktību.
“Pētniecības un inovācijas finansējuma vienkāršošana ir bijusi ES darba kārtībā jau daudzus
gadus,” sacīja par šo ziņojumu atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis Alex Brenninkmeijer.
“Dotācijas iegūšanas process tagad ir padarīts pieejamāks plašākam pētnieku lokam, bet Komisija
atbalstu var uzlabot vēl vairāk, padarot efektīvākus dažādus saskarnes rīkus, tostarp palīdzības
dienestu un valstu kontaktpunktus.”
Revidenti konstatēja, ka Komisija bija izmantojusi iepriekšējo pamatprogrammu pārvaldībā gūto
pieredzi. Tā kā ir izveidotas jaunas struktūras, īpaši Kopējais atbalsta centrs, programmu īsteno
saskaņotāk. Tomēr Pētniecības uzziņu dienests, kas sniedz konsultācijas un atbalstu pieteikumu
iesniedzējiem un dalībniekiem, nav iekļauts Kopējā atbalsta centrā, un valstu kontaktpunktu
piedāvātā atbalsta un norādījumu līmenis atšķiras.

Šī preses relīze sniedz kopsavilkumu par Eiropas Revīzijas palātas sagatavoto īpašo ziņojumu.
Tā pilns teksts ir pieejams Palātas tīmekļa vietnē www.eca.europa.eu.
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Atbalsta instrumenti, tostarp Dalībnieku portāls, ir uzlabojušies, un līdz ar elektroniskā paraksta
ieviešanu ir vienkāršojusies dotāciju piešķiršana un pārvaldība. Tomēr vēl ir vajadzīgi tehniski
uzlabojumi, un dotāciju rokasgrāmatā ir grūti orientēties, īpaši nepieredzējušiem atbalsta
saņēmējiem.
Ievērojami ir samazinājies laiks, kas paiet no pieteikuma iesniegšanas līdz dotācijas nolīguma
parakstīšanai. Tomēr tikai pavisam nedaudzos uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus tiek
izmantota divu posmu novērtēšana, un tam ir liela ietekme īpaši uz noraidītajiem kandidātiem.
Turklāt izcilības zīmogs, kura mērķis ir palīdzēt labākajiem noraidītajiem priekšlikumiem
finansējumu atrast citur, līdz šim nav bijis efektīvs.
Personāla izmaksu noteikumi joprojām ir sarežģīti. Tas izraisa kļūdas izmaksu deklarācijās.
Jaunajai pieejai ir bijuši negatīvi blakusefekti, proti, ir radusies zināma neskaidrība un juridiska
nenoteiktība. Tādas vienkāršotas izmaksu iespējas kā vienreizēji maksājumi un veicināšanas
balvas varētu mazināt administratīvo slogu, bet šīs iespējas vēl nav pietiekami pārbaudītas.
Revidenti iesaka Eiropas Komisijai
•

uzlabot saziņu ar pieteikumu iesniedzējiem un atbalsta saņēmējiem,

•

vairāk pārbaudīt vienreizējos maksājumus,

•

izpētīt iespējas vairāk izmantot priekšlikumu divu posmu novērtējumus,

•

pārskatīt novērtēšanas ekspertu atlīdzības nosacījumus,

•

palielināt izcilības zīmoga popularitāti,

•

nodrošināt noteikumu un dalībniekiem sniegto norādījumu stabilitāti,

•

uzlabot ārštata revīziju kvalitāti,

•

vēl vairāk vienkāršot MVU piedāvātos instrumentus un norādījumus.

Piezīmes izdevējiem
Ar īpašajiem ziņojumiem ERP iepazīstina Eiropas Parlamentu un ES Padomi, kā arī citas
ieinteresētās personas, tādas kā valstu parlamenti, nozares un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji.
Lielākā daļa no mūsu sagatavotajiem un ziņojumos iekļautajiem ieteikumiem tiek īstenota.
Augstais ieteikumu īstenošanas līmenis liecina, ka mūsu darbs dod labumu ES iedzīvotājiem.
Īpašais ziņojums Nr. 28/2018 “Lielākā daļa vienkāršošanas pasākumu, kas ieviesti
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”, ir atvieglojuši situāciju atbalsta saņēmējiem, bet joprojām
pastāv uzlabošanas iespējas” ir pieejams ERP tīmekļa vietnē (eca.europa.eu) ES 23 valodās.
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