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ELi audiitorite sõnul tuleks teadusuuringute rahastamist 
veelgi lihtsustada 
Euroopa Kontrollikoja uue infodokumendi kohaselt tuleks pärast 2020. aastat ELi 
teadusuuringute rahastamist veelgi lihtsustada. Dokument koostati Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule, et aidata kaasa nende aruteludele ELi teadusuuringute ja innovatsiooni 
programmile „Horisont 2020“ järgneva programmi üle.  

Audiitorid keskenduvad lihtsustamisele. Nad on varem juhtinud tähelepanu asjaolule, et liiga 
keerukas õigusraamistik võib takistada teadusprogrammide tõhusat rakendamist. Programmi 
„Horisont 2020“ puhul eristavad audiitorid kahte tarbetu keerukuse eemaldamise viisi: 
alusõigusnormide ümbersõnastamine ja/või teadlaste tegelikule olukorrale kohandatud lihtsama 
liidese loomine. 

Audiitorite sõnul on lihtsustamine siiski keeruline. Nad kirjeldavad mõningaid Euroopa Komisjoni 
jõupingutusi mõjutavaid probleeme ja seovad need teadusuuringute õigusraamistiku, 
rahastamismudeli ja osalemise kava ülesehitusega. 

„Programm „Horisont 2020“ on keerukas, kuna selle rakendamiseks on palju määrusi, eeskirju, 
suuniseid, menetlusi ja protsesse, ning seda rahastatakse paljude erinevate 
rahastamisvahenditega; ebavajaliku keerukusega kaasneb aga risk“, ütles infodokumendi 
koostamise eest vastutav kontrollikoja liige Alex Brenninkmeijer.  

Erinevad ELi ja riikliku tasandi organisatsioonid ja üksikisikud võivad eeskirju erinevalt tõlgendada 
ning osa teadlastest on mures õiguskindluse puudumise pärast. 

Audiitorite sõnul arvavad spetsialistid, et varasemate teadusprogrammidega võrreldes on 
programm „Horisont 2020“ siiani parim ELi teadusuuringute ja innovatsiooni programm, ning et 
lihtsustamiseks on tehtud märkimisväärseid edusamme.  

http://www.eca.europa.eu/
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Alusmäärused on aga endiselt raskesti mõistetavad (eriti VKEde jaoks), lihtsamate 
rahastamisvõimaluste rakendamine on toetusesaajate jaoks jätkuvalt probleemne ja nende 
kontrollimine audiitorite jaoks keeruline. 

Infodokumendis tuuakse esile mitu valdkonda, millele tuleks tähelepanu pöörata, et praegusele 
teadusuuringute rahastamist käsitlevale arutelule paremini keskenduda: 

• tagada mõistlik ajavahemik õigusaktide vastuvõtmise ja rakendamise vahel;  

• hinnata lihtsustatud kuluvõimaluste, näiteks ühekordsete maksete ja auhindade edasist 
kasutamist; 

• selgitada suuniste kui mittesiduvate eeskirjade kasutamist;  

• aktsepteerida toetusesaajate raamatupidamistavasid;  

• tunnustada muudes programmides keskse lähenemise abil programmi „Horisont 2020“ 
raames esitatud häid projektiettepanekuid. 

 

Toimetajatele 

Programmi „Horisont 2020“ raames on seitsme aasta jooksul (2014–2020) eraldatud peaaegu 
80 miljardit eurot. See on üks maailma suurimaid avaliku sektori teadus- ja arendustegevuse 
rahastamise programme ning moodustab umbes 8% ELi eelarvest. Osalejate hulka kuuluvad 
ülikoolid, teadusasutused, VKEd, suurettevõtjad ja avaliku sektori asutused. Praeguseks on 
esitatud rohkem kui 130 000 taotlust ja rahastatud peaaegu 20 000 projekti. 

Infodokument ei ole auditiaruanne. Euroopa Kontrollikoda viib läbi programmi „Horisont 2020“ 
lihtsustamist käsitlevat tulemusauditit, mille kohta on kavas avaldada aruanne 2018. aasta lõpus 
ja milles antakse auditihinnang komisjoni lihtsustamismeetmete tulemuslikkusele. 

 

Euroopa Kontrollikoja infodokument „Panus ELi teadusprogrammi lihtsustamisse pärast 
programmi „Horisont 2020““ on kättesaadav kontrollikoja veebisaidil (eca.europa.eu) inglise 
keeles.  

 


