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Smanjenje birokracije u vezi s istraživanjima u EU-u, tvrde 
revizori 
Administrativno opterećenje podnositelja zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava za 
istraživanja i subjekata koji tim sredstvima upravljaju smanjilo se u okviru programa EU-a 
Obzor 2020., stoji u novom izvješću Europskog revizorskog suda. Revizori poručuju da su mjere 
pojednostavnjenja koje je uvela Europska komisija većinom djelotvorne, no da još ima prostora 
za poboljšanja. 

Programom Obzor 2020. pruža se financiranje istraživačima, istraživačkim institutima, 
sveučilištima, privatnim poduzećima te javnim tijelima koji sudjeluju, pojedinačno ili u okviru 
konzorcija, u projektima suradnje u području istraživanja. Riječ je o najvećem javnom programu 
za istraživanja i inovacije u svijetu, čiji proračun za razdoblje 2014. – 2020. iznosi 76,4 milijarde 
eura. 

Pojednostavnjenje i smanjenje birokracije središnji su ciljevi programa Obzor 2020. Revizori su 
procijenili jesu li mjere pojednostavnjenja koje je uvela Europska komisija dovele do smanjenja 
administrativnog opterećenja korisnika. Utvrdili su da je većina mjera bila djelotvorna, no i da se 
nekim mjerama nisu postigli željeni rezultati te da još ima prostora za poboljšanja. Osim toga, 
revizori poručuju da je važna stabilnost pravila jer se korisnici mogu prilagoditi složenim uvjetima, 
no česte izmjene izazivaju nedoumice i nesigurnost. 

„Pojednostavnjenje financiranja istraživanja i inovacija u EU-u tema je o kojoj se raspravlja već 
dugi niz godina”, izjavio je Alex Brenninkmeijer, član Europskog revizorskog suda zadužen za 
ovo izvješće. „Proces dobivanja bespovratnih sredstava sada je pristupačniji većem broju 
istraživača, no Komisija još može poboljšati svoju podršku, i to povećanjem djelotvornosti raznih 
komunikacijskih alata kao što su služba za pomoć korisnicima i nacionalne kontaktne točke.” 

Revizori su utvrdili da se Komisija koristila svojim iskustvom u upravljanju prethodnim okvirnim 
programima. Nove strukture, ponajprije Zajednički centar za podršku, dovele su do usklađenije 
provedbe programa. Međutim, Služba za upite o istraživanjima, koja pruža savjete i podršku 
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podnositeljima zahtjeva i sudionicima, nije uključena u Zajednički centar za podršku, a razina 
podrške i smjernica koju pružaju nacionalne kontaktne točke nije ujednačena. 

Poboljšani su alati za podršku, kao što je portal za sudionike, a dodjela bespovratnih sredstava i 
upravljanje tim sredstvima pojednostavnjeni su uporabom elektroničkih potpisa. Međutim, još su 
potrebne određene tehničke nadogradnje, dok je priručnik o bespovratnim sredstvima težak za 
snalaženje, posebice neiskusnim korisnicima.  

Vrijeme od trenutka podnošenja zahtjeva do potpisivanja sporazuma o bespovratnim sredstvima 
znatno je smanjeno. Međutim, evaluacija prijedloga u dvije faze primjenjuje se tek u manjem 
dijelu poziva na podnošenje prijedloga, što osobito ima učinak na neuspješne podnositelje 
zahtjeva. Nadalje, oznaka „pečat izvrsnosti”, čiji je cilj pomoći najboljima među neuspješnim 
prijedlozima kako bi pronašli financiranje iz nekog drugog izvora, još nije djelotvorna. 

Pravila o troškovima za osoblje i dalje su složena, što često dovodi do pogrešaka u prijavama 
troškova. Negativne posljedice novog pristupa izazvale su određene nedoumice i pravnu 
nesigurnost. Administrativno opterećenje moglo bi se smanjiti pojednostavnjenim mogućnostima 
financiranja, primjerice jednokratnim iznosima i motivacijskim nagradama, no one još nisu 
dovoljno ispitane. 

Revizori preporučuju Europskoj komisiji da: 

• poboljša komunikaciju s podnositeljima zahtjeva i korisnicima 

• intenzivnije provodi ispitivanje jednokratnih iznosa 

• istraži mogućnosti za veću primjenu evaluacije prijedloga u dvije faze 

• ponovno ispita uvjete u pogledu naknada za stručne ocjenjivače 

• poduzme korake kojima će se povećati prihvaćanje pečata izvrsnosti 

• zajamči stabilnost pravila i smjernica za sudionike 

• poboljša kvalitetu vanjskih revizija 

• dodatno pojednostavni alate i smjernice za MSP-ove. 

Napomene za urednike 

Sud predstavlja svoja tematska izvješća Europskom parlamentu i Vijeću EU-a, kao i drugim 
zainteresiranim stranama kao što su nacionalni parlamenti, dionici u predmetnom sektoru i 
predstavnici civilnog društva. Velika većina preporuka koje Sud iznosi u svojim izvješćima provede 
se u djelo. Tako visoka razina prihvaćanja preporuka Suda naglašava koristi koje građani EU-a 
imaju od rada Suda. 

Tematsko izvješće br. 28/2018 „Većinom mjera pojednostavnjenja uvedenih u okviru programa 
Obzor 2020. olakšano je djelovanje korisnika, no još ima prostora za poboljšanja” dostupno je na 
internetskim stranicama Suda (eca.europa.eu) na 23 jezika EU-a. 
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