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Po mnenju revizorjev se je upravno breme na področju 
raziskav EU zmanjšalo 
Glede na novo poročilo Evropskega računskega sodišča se je zmanjšalo upravno breme tistih, ki 
zaprosijo za nepovratna sredstva za raziskave v okviru programa Obzorje 2020 ali ta sredstva 
upravljajo. Revizorji pravijo, da je bila večina ukrepov za poenostavitev, ki jih je uvedla 
Evropska komisija, uspešna, vendar so izboljšave še možne. 

Program Obzorje 2020 zagotavlja financiranje za raziskovalce, raziskovalne institute, univerze, 
zasebne družbe in javne organe kot individualne subjekte ali konzorcije, ki sodelujejo pri skupnih 
raziskovalnih projektih. S proračunom v višini 76,4 milijarde EUR za obdobje 2014–2020 velja za 
največji javno financiran program za raziskave in inovacije na svetu. 

Eden od osrednjih ciljev programa je poenostavitev in zmanjšanje upravnega bremena. Revizorji 
so ocenili, ali so ukrepi Evropske komisije za poenostavitev zmanjšali upravno breme za 
upravičence. Ugotovili so, da je bila večina ukrepov uspešna, čeprav niso vsi prinesli želenih 
rezultatov, tako da so še vedno možne izboljšave. Po besedah revizorjev je pomembna je tudi 
stalnost pravil. Upravičenci so sicer sposobni prilagajati se kompleksnemu položaju, vendar lahko 
pogoste spremembe povzročajo zmedo in negotovost. 

„O poenostavitvi financiranja EU za raziskave in inovacije se govori že veliko let,“ je povedal član 
Evropskega računskega sodišča Alex Brenninkmeijer, ki je pristojen za poročilo. „Proces 
pridobitve nepovratnih sredstev je zdaj bolj dostopen večji populaciji raziskovalcev, vendar pa bi 
lahko Komisija svojo podporo še izboljšala, in sicer tako, da bi zagotovila uspešnejše vmesnike, kot 
so funkcije službe za pomoč uporabnikom in nacionalne kontaktne točke.“ 

Revizorji so ugotovili, da je Komisija uporabila svoje izkušnje z upravljanjem prejšnjih okvirnih 
programov. Nove strukture, zlasti Skupni podporni center, so sicer pripomogle h 
koherentnejšemu izvajanju programa, vendar pa služba za poizvedbe na področju raziskav, ki 
zagotavlja svetovanje in podporo za prijavitelje in udeležence, ni bila vključena v Skupni podporni 
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center, stopnja podpore in svetovanja, ki ju zagotavljajo nacionalne kontaktne točke, pa ni 
povsod enaka. 

Orodja za podporo, kot je portal za udeležence, so se izboljšala, uporaba elektronskega podpisa 
pa je poenostavila dodeljevanje in upravljanje nepovratnih sredstev. Vendar pa so še vedno 
potrebne nekatere tehnične izboljšave in tudi spletni priročnik za nepovratna sredstva je težko 
uporabljati, zlasti za neizkušene uporabnike.  

Čas od predložitve vloge do podpisa sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev je bil zelo 
skrajšan. Vendar pa se le pri majhnem delu razpisov za zbiranje predlogov uporablja 
dvostopenjsko ocenjevanje, kar ima posledice zlasti za neuspešne prijavitelje. Poleg tega znak 
odličnosti, ki naj bi pomagal, da bi najboljši od neuspešnih predlogov dobili sredstva drugje, še ni 
uspešen. 

Pravila za stroške dela so še vedno kompleksna, zato prihaja do napak pri prijavah stroškov. 
Negativni stranski učinki novega pristopa so povzročili nekaj zmede in pravne negotovosti. 
Upravno breme bi se lahko zmanjšalo z novimi možnostmi poenostavljenega obračunavanja 
stroškov, kot so pavšalni zneski in stimulacijske nagrade, vendar te še niso dovolj preizkušene. 

Sodišče Komisiji priporoča, naj: 

• izboljša komuniciranje s prijavitelji in upravičenci, 

• pospeši preizkušanje uporabe pavšalnih zneskov, 

• preuči možnost za večjo uporabo dvostopenjskega ocenjevanja predlogov, 

• ponovno preuči pogoje za plačevanje strokovnih ocenjevalcev, 

• izboljša prepoznavnost znaka odličnosti, 

• zagotovi stalnost pravil in navodila za udeležence, 

• izboljša kakovost revizij, ki jih izvajajo pogodbene revizijske družbe, 

• še poenostavi orodja in navodila za mala in srednja podjetja. 

Pojasnila za urednike 

Evropsko računsko sodišče predstavlja svoja posebna poročila Evropskemu parlamentu in Svetu 
EU ter zainteresiranim stranem, kot so nacionalni parlamenti, deležniki v gospodarstvu in 
predstavniki civilne družbe. Velika večina priporočil Sodišča se izvede, kar dokazuje, da je delo 
Sodišča koristno za državljane EU. 

Posebno poročilo št. 28/2018 – Večina ukrepov za poenostavitev v programu Obzorje 2020 je 
olajšala sodelovanje upravičencev, vendar so še vedno možne izboljšave – je na voljo na spletišču 
Sodišča (eca.europa.eu) v 23 jezikih EU. 
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