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Pressmeddelande

Luxemburg den 6 november 2018

Mindre byråkrati inom EU:s forskning, säger revisorerna
Den administrativa bördan för dem som ansöker om och förvaltar forskningsbidrag inom EUprogrammet Horisont 2020 har minskat, enligt en ny rapport från Europeiska revisionsrätten.
Merparten av de förenklingsåtgärder som Europeiska kommissionen har infört har varit
ändamålsenliga, säger revisorerna, även om det fortfarande finns utrymme för förbättringar.
Horisont 2020 bidrar med finansiering till forskare, forskningsinstitut, universitet, privata företag
och offentliga organ, antingen enskilt eller i konsortier, som arbetar med
forskningssamverkansprojekt. Med en budget på 76,4 miljarder euro för perioden 2014–2020 är
det världens största offentliga forsknings- och innovationsprogram.
Förenkling och mindre byråkrati är ett centralt mål för Horisont 2020. Revisorerna bedömde
huruvida Europeiska kommissionens förenklingsåtgärder hade minskat stödmottagarnas
administrativa börda. De fann att de flesta åtgärderna hade varit ändamålsenliga även om alla
inte hade gett önskat resultat, och att det fortfarande fanns möjligheter till förbättringar.
Stabilitet i regelverket är också viktigt, säger revisorerna, eftersom stödmottagare kan anpassa
sig till komplexitet, men många ändringar orsakar förvirring och osäkerhet.
”Förenkling av finansieringen av forskning och innovation har stått på EU:s dagordning i många
år”, sade Alex Brenninkmeijer, den ledamot av Europeiska revisionsrätten som ansvarar för
rapporten. ”Processen för att få ett bidrag görs nu tillgänglig för en större population forskare,
men kommissionen kan fortfarande förbättra sitt stöd genom att göra de olika
gränssnittsverktygen, såsom stödtjänsten och nationella kontaktpunkter, mer ändamålsenliga.”
Revisorerna fann att kommissionen hade utnyttjat sin erfarenhet av att förvalta de föregående
ramprogrammen. Nya strukturer, särskilt det gemensamma stödcentrumet, har lett till ett mer
konsekvent genomförande av programmet. Tjänsten för upplysningar på forskningsområdet, som
ger råd och stöd till sökande och deltagare, har inte integrerats i stödcentrumet, och
omfattningen av de nationella kontaktpunkternas stöd och vägledning varierar.
Stödverktyg, såsom deltagarportalen, har förbättrats, och användningen av elektroniska
underskrifter har förenklat beviljandet och förvaltningen av stöd. Vissa tekniska uppgraderingar
Avsikten med detta pressmeddelande är att presentera huvudbudskapen i Europeiska revisionsrättens särskilda rapport.
Hela rapporten finns på www.eca.europa.eu.
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måste dock fortfarande göras och bidragshandledningen är svår att navigera i, särskilt för
oerfarna.
Handläggningstiden från ansökan till undertecknande av ett bidragsavtal har förkortats betydligt.
Förfarandet för bedömning i två steg tillämpas dock endast på en bråkdel av
ansökningsomgångarna, vilket särskilt påverkar sökande som inte godkänns. Dessutom har ännu
inte spetskompetensstämpeln, som syftar till att hjälpa de bästa av de ej godkända förslagen att
hitta finansiering på annat håll, varit ändamålsenlig.
Reglerna för personalkostnader är fortfarande komplexa, vilket leder till fel i
kostnadsdeklarationer. Negativa sidoeffekter av den nya metoden har orsakat viss förvirring och
rättsosäkerhet. Förenklade kostnadsalternativ, såsom enhetsbelopp och stimulanspriser, skulle
kunna bidra till att minska den administrativa bördan, men har ännu inte testats tillräckligt.
Revisorerna rekommenderar att Europeiska kommissionen
•

kommunicerar bättre med sökande och stödmottagare,

•

utökar testningen av enhetsbelopp,

•
prövar möjligheten att i större utsträckning använda tvåstegsförfarandet vid
bedömningar av förslag,
•

omprövar ersättningsvillkoren för expertbedömare,

•

breddar erkännandet av spetskompetensstämpeln,

•

säkerställer att reglerna och vägledningen för deltagare är stabila,

•

förbättrar kvaliteten på revision som lagts ut på entreprenad,

•

ytterligare förenklar verktygen och vägledningen för små och medelstora företag.

Meddelande till redaktörer
Revisionsrätten presenterar sina särskilda rapporter för Europaparlamentet och rådet samt för
andra intressenter, såsom nationella parlament, berörda parter inom näringslivet och företrädare
för det civila samhället. De allra flesta av rekommendationerna i våra rapporter genomförs. Det
visar att vårt arbete gagnar EU:s medborgare.
Särskild rapport nr 28/2018 De flesta förenklingsåtgärder som införts i Horisont 2020 har gjort
livet lättare för stödmottagarna, men det finns fortfarande möjligheter till förbättringar finns på
revisionsrättens webbplats (eca.europa.eu) på 23 EU-språk.
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