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Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 21. november 2022 

Utilstrækkelig koordinering begrænser virkningen af EU's 
finansiering af forskning og innovation 

Ifølge en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret udnyttes synergier mellem EU's Horisont 
2020-forskningsprogram til flere milliarder euro og de europæiske struktur- og investeringsfonde 
(ESI-fondene) ikke til fulde. Forskellige byggesten, der er nødvendige for at skabe sådanne 
synergier, var endnu ikke på plads i perioden 2014-2020. Der er ikke et tæt samarbejde mellem 
Europa-Kommissionen og de myndigheder, der forvalter midler i EU-landene, og 
medlemsstaternes forvaltningsmyndigheder arbejder ofte inden for rammerne af opsplittede og 
silobaserede strukturer, der forhindrer dem i at bruge midlerne på en komplementær måde. Det 
begrænser gennemførelsen og virkningen af investeringer i forskning og innovation (FoI) og 
vanskeliggør indsatsen for at mindske FoI-kløften i Europa.  

Mellem 2014 og 2020 afsatte EU 12 % af sit budget til FoI, mere end nogensinde før. 76,4 milliarder 
euro kom fra Horisont 2020 og næsten 41 milliarder euro kom fra ESI-fondene. Revisorerne 
undersøgte, om Kommissionen og EU-landenes forvaltningsmyndigheder havde taget alle 
nødvendige skridt til at skabe synergier mellem fondene for at sikre, at de tilsammen skabte en 
større effekt, end hvad de enkelte interventioner ville have gjort. 

"I en tid, hvor borgerne er afhængige af forskning og innovation på så mange vigtige områder - fra 
vaccineudvikling til energi og grøn og digital omstilling - må vi maksimere virkningerne af FoI-
finansiering, siger Ivana Maletić," det medlem af Revisionsretten, der ledte revisionsarbejdet. 
"Umiddelbart kan Horisont 2020 og ESI-fondene synes at tilhøre to forskellige verdener med lidt 
tilfælles. Men de kan opnå en større virkning, når de fungerer komplementært med hinanden. For 
at dette kan ske, skal der samarbejdes helt fra begyndelsen, både i programudformningen og 
gennemførelsen." 

Revisorerne konstaterede, at en række faktorer, der er afgørende for at skabe synergier mellem 
fondene, endnu ikke var til stede i perioden 2014-2020. For det første var fondenes regler ikke 
korrekt tilpasset. Kommissionen har taget skridt til at afhjælpe dette for perioden 2021-2027, men 
det er stadig uvist, om ændringerne vil få den forventede virkning. For det andet - til trods for et 
bedre samarbejdet inden for Kommissionen i perioden 2014-2020 - var samarbejdet mellem 
Kommissionen og medlemsstaterne og inden for selve medlemsstaterne ofte begrænset. For det 
tredje fandtes der indtil marts 2022 ingen omfattende database over alle projekter med 
finansiering fra ESI-fondene, selv om det er vigtigt at have adgang til oplysninger om projekter og 
støttemodtagere, der modtager finansiering fra både Horisont 2020 og ESI-fondene. Den database, 
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der er blevet indført efterfølgende, er stadig ikke kompatibel med Horisont-2020-databasen. For 
det fjerde ansås ekspertisen og ledelseskapaciteten hos EU-landenes forvaltningsmyndigheder for 
at være mangelfuld trods støtte fra Kommissionen.  

Realisering af synergier kræver, at der tages tilstrækkeligt højde for dem i strategiske 
planlægningsdokumenter fra et tidligt tidspunkt. Revisorerne konstaterede dog, at der kun var få 
henvisninger til synergier med Horisont 2020 i ESI-fondenes strategiske planlægningsdokumenter. 
De prioriteter, der var fastsat i disse strategiske dokumenter, var ofte for brede, hvilket gjorde det 
vanskeligt at fokusere investeringerne og skabe synergier. En slags synergi, nemlig brugen af midler 
fra ESI-fondene til at udnytte FoI-resultater fra Horisont 2020-projekter, var et særligt overset 
område. En central årsag hertil var, at ESI-fondenes forvaltningsmyndigheder simpelthen ikke 
vidste, hvordan de kunne skabe synergier, eller hvordan de skulle finde Horisont 2020-
projektresultaterne. Ifølge revisorerne er dette en forspildt mulighed for at omsætte FoI-resultater 
til praksis. Et andet eksempel er "Seal of Excellence", et kvalitetsmærke til forslag, som blev 
evalueret positivt under Horisont 2020, men som ikke blev finansieret på grund af mangel på 
midler. Det har potentiale til at gøre det lettere at modtage finansiering fra ESI-fondene, men blev 
kun brugt ganske lidt. Andre slags synergier, f.eks. støtte fra ESI-fondene til forskningscentre for at 
hjælpe projekter til at konkurrere om mere selektiv Horisont 2020-finansiering, blev generelt 
realiseret.  

Baggrundsoplysninger  

Horisont 2020 og dets efterfølger, Horisont Europa, er målrettet mod topkvalitet, mens ESI-
fondene sigter mod at reducere ulighederne mellem regionerne, bl.a. ved at støtte FoI. Synergier 
er særligt vigtige for de lande, der sakker bagud med hensyn til FoI, da de giver mulighed for en 
koordineret brug af Horisont 2020 og ESI-fondene og dermed skaber en større effekt, end hvad de 
kan opnå alene. Der er blevet givet flere penge til FoI under Horisont Europa og ESI-fondene i 
perioden 2021-2027 og lagt større vægt på synergier.  

Særberetning 23/2022: "Synergier mellem Horisont 2020 og de europæiske struktur- og 
investeringsfonde - Det fulde potentiale er endnu ikke udnyttet" kan fås på Revisionsrettens 
websted. Den supplerer vores særberetning 15/2022 om Horisont 2020-foranstaltninger til 
udvidelse af deltagerkredsen.  
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