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Mažiau biurokratizmo ES moksliniuose tyrimuose, teigia 
auditoriai 
Sumažėjo administracinė našta tiems, kas teikia paraiškas dėl mokslinių tyrimų dotacijų pagal 
programą „Horizontas 2020“, bei tiems, kas šias dotacijas administruoja, teigiama naujoje 
Europos Audito Rūmų ataskaitoje. Dauguma Komisijos įdiegtų supaprastinimo priemonių buvo 
veiksmingos, teigia auditoriai, nors gerinimo galimybių vis dar yra. 

Pagal programą „Horizontas 2020“ teikiamas finansavimas tyrėjams, tyrimų institutams, 
universitetams, privačioms bendrovėms ir viešosioms įstaigoms – arba individualiai arba per 
bendrus mokslinių tyrimų projektus vykdančius konsorciumus. Ši programa, kurios biudžetas 
2014–2020 m. sudaro 76,4 milijardo eurų, yra didžiausia viešoji mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programa pasaulyje. 

Supaprastinimas ir biurokratizmo sumažinimas yra pagrindinis programos „Horizontas 2020“ 
tikslas. Auditoriai įvertino, ar Europos Komisijos supaprastinimo priemonės padėjo sumažinti 
administracinę naštą paramos gavėjams. Jie nustatė, kad dauguma priemonių buvo veiksmingos, 
nors ne visos davė norimus rezultatus, ir kad gerinimo galimybių vis dar yra. Auditoriai teigia, kad 
stabilios taisyklės taip pat yra svarbus veiksnys, kadangi paramos gavėjai gali prisitaikyti prie 
sudėtingumo, tuo tarpu dėl dažnų pakeitimų jiems kyla painiava ir atsiranda neužtikrintumas. 

„Mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo supaprastinimo klausimas daugybę metų įtrauktas į ES 
darbotvarkę, – pareiškė už ataskaitą atsakingas Europos Audito Rūmų narys Alex 
Brenninkmeijer. – Dotacijos gavimo procesas dabar tapo prieinamesnis platesnei mokslininkų 
populiacijai, tačiau Komisija vis dar gali pagerinti savo teikiamą paramą, sustiprindama įvairias 
savo komunikavimo priemones, tokias kaip pagalbos tarnybos ir nacionaliniai kontaktiniai 
punktai.“ 

Auditoriai nustatė, kad Komisija rėmėsi ankstesnių bendrųjų programų valdymo patirtimi. Naujos 
struktūros, tolios kaip Bendras paramos centras, leido nuosekliau įgyvendinti programą. Tačiau, 
Informacijos apie mokslinius tyrimus teikimo tarnyba, kuri teikia konsultacijas pareiškėjams ir 
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dalyviams, nebuvo integruota į Paramos centrą, ir dėl to nacionalinių kontaktinių punktų 
teikiamos paramos ir rekomendacijų lygis yra nevienodas. 

Paramos priemonės, tokios kaip dalyvių portalas, pagerėjo, o naudojant elektroninį parašą tapo 
paprastesnis dotacijų skyrimas ir valdymas. Tačiau dar būtini tam tikri techniniai atnaujinimai, o 
dotacijų vadove, ypač nepatyrusiems pareiškėjams, vis dar sudėtinga naršyti.  

Laikas nuo paraiškos pateikimo iki susitarimo dėl dotacijos pasirašymo labai sumažėjo. Tačiau 
dviejų etapų vertinimas taikomas tik daliai kvietimų teikti pasiūlymus, o tai paveikia visų pirma 
nesėkmingus pareiškėjus. Be to, pažangumo ženklas, kuriuo siekiama padėti rasti finansavimą 
kitur geriausiems nesėkmingiems pasiūlymams, iki šiol nebuvo veiksmingas. 

Su personalo išlaidomis susijusios taisyklės išlieka sudėtingos, o tai lemia klaidas išlaidų 
deklaracijose. Dėl naujų metodų atsirado tam tikros painiavos ir teisinio netikrumo. 
Supaprastintas išlaidų apmokėjimas, pavyzdžiui, vienkartinės išmokos ir skatinamieji 
apdovanojimai, galėjo padėti sumažinti administracinę naštą, tačiau jie dar nebuvo pakankamai 
neišbandyti. 

Auditoriai rekomenduoja Europos Komisijai: 

• palaikyti glaudesnius ryšius su pareiškėjais ir paramos gavėjais; 

• padaryti intensyvesnį vienkartinių sumų testavimą; 

• išnagrinėti galimybes geriau panaudoti dviejų etapų pasiūlymų vertinimą; 

• persvarstyti atlyginimų sąlygas vertintojams ekspertams; 

• padidinti pažangumo ženklo pripažinimą; 

• užtikrinti dalyviams taisyklių ir gairių stabilumą; 

• pagerinti užsakomųjų auditų kokybę; 

• toliau paprastinti priemones ir rekomendacijas, skirtas MVĮ. 

Pastabos leidėjams 

Europos Audito Rūmai pristato savo specialiąsias ataskaitas Europos Parlamentui ir ES Tarybai bei 
kitoms suinteresuotosioms šalims, kaip antai nacionaliniams parlamentams, pramonės 
suinteresuotiesiems subjektams ir pilietinės visuomenės atstovams. Didžioji dauguma mūsų 
ataskaitose pateikiamų rekomendacijų yra praktiškai įgyvendinamos. Šis aukštas įgyvendinimo 
lygis atspindi mūsų darbo naudą ES piliečiams. 

Specialioji ataskaita Nr. 28/2018 „Dauguma į programą „Horizontas 2020“ įdiegtų supaprastinimo 
priemonių palengvino paramos gavėjų dalią, tačiau vis dar yra tobulintinų sričių“ paskelbta 23 ES 
kalbomis Europos Audito Rūmų interneto svetainėje (eca.europa.eu). 
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