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RESUMÉ 

I. Europa-Parlamentet (EP) og Rådet anmodede Den Europæiske Revisionsret om input til 

de indledende lovgivningsdrøftelser om efterfølgeren til Horisont 2020 ("RP9"). Dette 

briefingpapir adresserer disse anmodninger og fokuserer på spørgsmålet om forenkling af 

Den Europæiske Unions (EU's) rammeprogrammer for forskning. Vores analyse viser, at 

forenkling er kompliceret, og peger på flere forslag til at give de pågående drøftelser om RP9 

fokus. 

II. Vi beskriver en række dilemmaer1, der har indvirket på Kommissionens indsats for at 

forenkle gennemførelsen EU's programmer for forskning og innovation. Vi brugte 

oplysninger fra Kommissionen2 og støttemodtagerne3 og fra vores erfaringer fra 

revisionsarbejdet4 (bilag I og bilag II) til at relatere dilemmaerne til udformningen af 

regelsættet, finansieringsmodellen og ordningen for deltagelse. 

III. Vi vil gerne gøre opmærksom på følgende forslag, som vi mener kan give de pågående 

drøftelser om RP9 mere fokus: 1) et rimeligt tidsrum mellem vedtagelse og gennemførelse af 

retsakter, 2) brug af engangsbeløb og priser, 3) brug af retningslinjer som ikkebindende 

regler, 4) accept af støttemodtagernes regnskabspraksis og 5) anerkendelse af gode 

projektforslag under Horisont 2020 i andre programmer via en one-stop-shop-tilgang. 

                                                      

1 Vi beskriver dilemmaerne som konkurrerende prioriteter, som Kommissionen og 
budgetmyndigheden er nødt til at finde den rette balance for. 

2 F.eks. giver Europa-Kommissionen en ufuldstændig samling af værdifulde oplysninger på sit 
websted "FP Programme Evaluation Monitoring Documents". Webstedet omfatter over 
400 gennemgangsdokumenter. 
https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=archive.  

3 F.eks.: Den Europæiske Universitetssammenslutning (EUA), European Association of Research 
and Technology Organisations (EARTO), Ligaen af Europæiske Forskningsuniversiteter (LERU), 
den uformelle sammenslutning af forskningskontorer (IGLO), IDEA League (strategisk alliance 
mellem fem ledende europæiske teknologiske universiteter), European Association of Research 
Managers and Administrators (EARMA), Helmholz Association of German Research Centres e.V., 
BUSINESSEUROPE, CLEPA Forbindelsesudvalget for Fabrikanter af Reservedele og Tilbehør til 
Biler. 

4 https://www.eca.europa.eu. 

https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=archive
https://www.eca.europa.eu/
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IV. Dette briefingpapir er ikke en revisionsberetning. Vi er i gang med en 

forvaltningsrevision af "forenkling i Horisont 2020", på hvilket grundlag der vil blive 

offentliggjort en særberetning sidst på året 2018. Den kommende beretning vil give en 

revisionsbaseret vurdering med hensyn til effektiviteten af Kommissionens 

forenklingsforanstaltninger med henblik på at støtte de drøftelser om gennemførelsen af 

RP9, der starter sidst på året 2018. 

EU'S FORSKNINGS- OG INNOVATIONSPROGRAM HORISONT 2020. 

1. Horisont 2020 er et EU-program for forskning og innovation med en finansiering på 

næsten 80 milliarder euro stillet til rådighed over en periode på syv år (2014-2020). Det er et 

af verdens største offentlige programmer til finansiering af forskning og udvikling og tegner 

sig for ca. 8 % af EU's budget5. Deltagerne kan grupperes som følger: universiteter, 

forskningsinstitutioner, små og mellemstore virksomheder (SMV'er), store virksomheder og 

offentlige organer. Der er til dato indsendt over 130 000 ansøgninger, og næsten 

20 000 projekter har opnået finansiering6. 

2. Horisont 2020 er kompleks på grund af sine samlede forordninger, regler, retningslinjer, 

procedurer og gennemførelsesprocesser (inklusive kontrol og revision) samt mængden af 

finansieringsinstrumenter7. Unødig kompleksitet afføder følgende risici: uregelmæssighed 

(hvis reglerne er komplekse eller uklare, er sandsynligheden for manglende overholdelse 

høj), uproduktivitet (der bruges eventuelt for meget på administration eller på de 

finansierede projekter) og ineffektivitet (præstationsmål bliver måske ikke nået). 

3. I forbindelse med Horisont 2020 opfordrede Rådet (2011) til "en ny balance mellem tillid 

og kontrol", og EP (2010) til en "mere tillidsbaseret og risikotolerant" tilgang over for 

                                                      

5 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/. 

6 Oplysninger fra Kommissionen. 

7 Europa-Parlamentet (EP), betænkning om vurdering af gennemførelsen af Horisont 2020 med 
henblik på midtvejsevalueringen og forslaget til det 9. rammeprogram. "[…] decomplexify the 
EU funding landscape." (RR\1127422EN.docx). 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
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deltagerne8. Der har navnlig været mange initiativer til forenkling af EU's program for 

forskning og innovation (bilag III). Selv om der ønskes forenkling, er der behov for en vis 

kompleksitet for at sikre, at de politiske mål kan nås, og at EU's midler kan fordeles korrekt. 

DILEMMAER, SOM FORENKLINGEN INDEBÆRER9 

Stabilitet og forandring 

4. Stabilitet er at anvende det samme sæt regler til på hinanden følgende forsknings- og 

innovationsprogrammer, mens forandring kræver yderligere bestræbelser fra deltagernes 

side for at tilpasse sig til nye regler. Forandring skaber rum for forbedringer, men kan også 

medføre, at deltagerne er nødt til at tilpasse sig til forskellige regelsæt under forskellige 

forskningsprogrammer (da mange Horisont 2020 tilskud stadig vil fortsætte flere år efter 

starten på RP9)10 11 (tekstboks 1). 

Tekstboks 1 - Støttemodtagerne sætter pris på stabilitet12  

Ligaen af Europæiske Forskningsuniversiteter (LERU) repræsenterer 23 universiteter. I 

juni 2010 offentliggjorde LERU et vejledende dokument: "Towards an effective 8th 

framework programme for research". Dokumentet var til dels et svar på Kommissionens 

meddelelse om forenkling af gennemførelsen af rammeprogrammerne for forskning. I 

dokumentet anførtes det (punkt 27), at optimering er yderst ønskelig i de værste tilfælde, 

men at stabile regler i sig selv er en forenklingsforanstaltning og bedre end ændringer, der 

                                                      

8 Forordning (EU) nr. 1291/2013 om Horisont 2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 109). 

9 Vi analyserede fem dilemmaer, men der er flere, f.eks.: nationale interesser og EU's interesser, 
små og store virksomheder, offentlige og private FoU-udgifter og spørgsmål vedrørende 
statsstøtte (Lamyrapporten, s. 17-18). 

10 OECD 2010, Strategy and policies for better regulation, Det Forenede Kongerige, s. 38. 

11 Europa-Kommissionen, KOM(2010) 187 endelig af 29.4.2010, s. 12. 

12 LERU, vejledende dokument "Towards an effective 8th framework programme for research" 
nr. 2, maj 2010, s. 10, punkt 27. 
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kun gør reglerne lidt enklere, hvorfor det bør undgås, at der foretages for mange ændringer 

efter hinanden. 

Ansvarlighed og ejerskab 

5. Ansvarlighed indebærer, at bevisbyrden vedrørende anvendelsen af EU-midlerne 

pålægges støttemodtageren. Ejerskab indebærer, at støttemodtagerne tiltros evne til 

selvforvaltning og selvregulering. Det ville være nemmere at udbetale tilskud til forskning 

uden at bede modtagerne aflægge regnskab for de modtagne offentlige midler. Men 

ansvarligheden er af afgørende betydning for offentlighedens tillid. Fokusering på 

ansvarlighed kan dog føre til, at der ikke gøres nok for at forenkle komplekse regler for 

forskningen, og skabe hindringer for forskningsarbejdet (tekstboks 2). 

Tekstboks 2 - Forskerne kræver balance mellem behørig ansvarlighed og en rimelig 

administrativ byrde  

Som led i ansvarligheden kræver Kommissionen - ud over dokumentation for den forsvarlige 

økonomiske forvaltning af udgifterne - oplysninger og data om den økonomiske og 

samfundsmæssige virkning af EU-finansieringen til forskning og innovation, så den kan bruge 

disse med henblik på overvågning og evaluering. Ifølge et mødeoplæg til en workshop 

arrangeret af Kommissionen er målet for det kommende rammeprogram at tilpasse 

rapporterings- og overvågningskravene, at begrænse antallet af centrale 

præstationsindikatorer mest muligt, at bygge på eksisterende indikatorer og at fokusere på 

virkningsindikatorer13. 

Retssikkerhed og skønsbeføjelse 

6. Retssikkerhed er vigtigt, fordi støttemodtagerne bærer den økonomiske risiko ved at 

fortolke bestemmelserne forkert. Retssikkerhed indebærer, at kun én fortolkning af en given 

bestemmelse har forrang, at "[…] enhver retsakt, der udstedes af institutionerne, og som har 

retsvirkninger, er klar, præcis og bragt til den pågældendes kundskab på en sådan måde, at 

                                                      

13 Stakeholders' Workshop on ideas for further simplification on the implementation of the R&I 
Framework programmes, Bruxelles 20. oktober 2017, s. 12. 
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denne med sikkerhed kender det tidspunkt, hvor den omhandlede retsakt foreligger, og fra 

hvilket den har retsvirkninger […]"14. 

7. Skønsbeføjelse indebærer, at de kompetente myndigheder kan give forskellige mulige og 

rimelige fortolkninger af reglen. De forskellige aktører, der griber ind på forskellige 

tidspunkter i projektets livscyklus (projektansvarlige og revisorer i Kommissionen, nationale 

organer15 og Revisionsrettens revisorer), kan have deres egen forståelse og forskellige 

fortolkninger af kravene, så de risikerer at gøre støttemodtagerne ansvarlige for usikre 

finansielle konsekvenser (tekstboks 3). Desuden bør retningslinjer og eksempler, når de 

anvendes til at illustrere skønsmargenen, ikke fortolkes på en sådan måde, at de begrænser 

den mulige skønsmargen. 

Tekstboks 3 - Støttemodtagerne har den bekymring, at de står over for juridisk 

usikkerhed16 

Vi afholdt workshopper med juridiske eksperter, revisorer og endelige støttemodtagere om 

deres erfaringer med revision i forbindelse med EU-forsknings- og -innovationsprogrammer. 

Støttemodtagerne fremhævede især følgende bekymringer: 

- Når retningslinjer er fastlagt for bredt, kan nogle revisorer betragte de eksempler, 

Kommissionen anvender, som den eneste acceptable praksis 

- Når revisorer på forskellige niveauer i kontrolkæden vurderer regeloverholdelsen, er de 

nødt til at fortolke de samme reglers kontekst og formål, og disse fortolkninger kan 

være påvirket af tilgængeligheden af oplysninger 

                                                      

14 Jf. dom i sag T-115/94, Opel Austria, præmis 124, hvori der henvises til: sag 169/80 
Administration des Douanes mod Gondrand Frères og Garancini [1981], Sml. s. 1931, 
præmis 17, sag 70/83, Kloppenburg mod Finanzamt Leer [1984], Sml. s. 1075, præmis 11, 
sag 325/85 Irland mod Kommissionen [1987], Sml. s 5041, præmis 18, forenede sager T-18/89 
og T-24/89, Tagaras mod Domstolen [1991] Sml. II, s. 53, præmis 40. 

15 F.eks. nationale ministerier, nationale finansieringskilder, overordnede revisionsorganer (OR'er) 
samt private revisionsfirmaer. 

16 Revisionsrettens workshop, Bruxelles 9. februar 2015 og 11. marts 2016. 
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- Når støttemodtagerne anvender forenklede omkostningsmuligheder såsom faste beløb 

og enhedstakster, forventer de, at revisorerne også justerer deres tilgang 

- Europa-Kommissionen har ændret en række artikler i Horisont 2020-

standardtilskudsaftalen med anvendelse med tilbagevirkende kraft for tidligere 

projekter17 

- De forskellige forordninger (vedrørende Horisont 2020 og Det Europæiske Institut for 

Innovation og Teknologi (EIT)) anvender ikke altid samme definitioner og principper. 

Støttemodtagernes interesse og EU's interesse 

8. Støttemodtagerne har interesse i at få deres omkostninger godtgjort, mens EU fokuserer 

på den samlede fond og produktiviteten ved at tildele de enkelte støttemodtagere midler. 

For støttemodtagere såsom universiteter kan de potentielle negative virkninger, forenkling 

kan have på deres indtægter, medføre frygt for og modstand mod forenkling, selv om 

konsekvenserne viser sig at være positive (tekstboks 4). 

Tekstboks 4 - Støttemodtagerne frygter en negativ finansiel indvirkning18 

Anvendelse af forenklede omkostningsmuligheder såsom enhedstakster, 

enhedsomkostninger samt faste beløb og priser kan betyde, at nogle støttemodtagere 

modtager mere eller mindre finansiering end i den aktuelle situation, selv om der i 

gennemsnit udbetales samme beløb. Nogle deltagere har tilkendegivet, at de foretrækker 

deres nuværende (komplekse) system med godtgørelse af faktiske omkostninger, da de 

frygter en reduktion i deres finansiering, selv om de forenklede former for 

omkostningsindberetning letter den administrative byrde. 

                                                      

17 Eksempler kan findes på: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/h2020-mga-art-
updatehistory_en.pdf. 

18 Rapport fra opfølgningsworkshop om forenkling afholdt af Kommissionen i 2017, s. 4. 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/events/2017-10-20/final-
report_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/h2020-mga-art-updatehistory_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/h2020-mga-art-updatehistory_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/events/2017-10-20/final-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/events/2017-10-20/final-report_en.pdf
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Regional spredning og topkvalitet19 

9. Topkvalitet indebærer støtte til de bedste forskningsprojekter på EU-niveau, mens 

regional spredning sigter mod at reducere forskellene mellem de geografiske regioner. I 

praksis har nogle geografiske regioner mere succes end andre med hensyn til at håndtere 

EU-forsknings- og -innovationsprogrammer og til at demonstrere deres potentiale til at nå 

topforskning (tekstboks 5).  

Tekstboks 5 - "Udvidelse" er stadig et problem, der skal løses  

Vi konstaterede, at videns- og innovationsfællesskaberne ("VIF-partnerne") og 

finansieringsbidragene fra Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) er 

koncentreret på et begrænset antal medlemsstater. EIT har oprettet regionale 

innovationsordninger - en opsøgende mekanisme, der skal sikre bedre fremme af innovation 

i særlige regioner - med henblik på en bredere fordeling af støtten20. 

Dilemmaerne i perspektiv  

10. Figur 1 illustrerer kortfattet de dilemmaer, der er beskrevet ovenfor. I de følgende afsnit 

forsøger vi at undersøge, hvordan disse dilemmaer har indvirket på udformningen af 

regelsættet, finansieringsmodellen og ordningen for deltagelse. 

                                                      

19 Europa-Parlamentet/Generaldirektoratet for Parlamentarisk Forskning, "EU framework 
programmes for research and innovation, evolution and key data from FP1 to Horizon 2020 in 
view of FP9" (september 2017 – PE 608.697), s. 32. 

20 Revisionsretten, særberetning nr. 4/2016, punkt 86 og 102. 



 8 

 

Figur 1 - Dilemmaer med indvirkning på forenklingen af EU's forskningsprogrammer 

 

Kilde: Revisionsretten på grundlag af Horisont 2020-lovgivningsrammen.  

HORISONT 2020: ET KOMPLEKST SYSTEM 

Udformningen af Horisont 2020 

11. Vi har påpeget, at den overdrevent komplekse retlige ramme i tidligere 

rammeprogrammer kunne have en negativ indvirkning på, om programmerne kunne 

gennemføres effektivt21. For så vidt angår Horisont 2020 kan unødvendig kompleksitet i 

programudformningen fjernes på to måder: ved at de grundlæggende retlige regler 

omskrives ("hård lovgivning") efter principperne for god administration22, og/eller ved at der 

                                                      

21 Revisionsretten, særberetning nr. 2/2013. Har Kommissionen sørget for, at syvende 
rammeprogram for forskning gennemføres effektivt? Resumé, punkt V, punkt 3, 89 og 103 samt 
bilag II. 

22 Generelle principper i relation til retten til god forvaltning, der er nedfældet i artikel 41 i EU's 
charter om grundlæggende rettigheder, og til princippet om en åben, effektiv og uafhængig 
europæisk forvaltning, der er formuleret i artikel 298 i TEUF, f.eks. proportionalitet, 
retfærdighed og ligebehandling, retssikkerhed og bestræbelser på løbende forbedring. 
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oprettes et enklere interface med henblik på at tilpasse et komplekst system til forskernes 

faktiske liv. Begge metoder er gyldige til at holde den rette balance mellem det nødvendige 

bureaukrati og forskernes faktiske liv. Ét er dog sikkert: Det er kompliceret at forenkle23. 

12. I forhold til RP7 forblev strukturen i sættet af grundforordninger24 25 26 stort set uændret 

i Horisont 2020 (bilag IV), bortset fra, at antallet af særprogrammer blev reduceret fra fire til 

ét. Kommissionen har imidlertid indført en række interface med det formål at lette 

gennemførelsen af grundforordningerne for støttemodtagerne (figur 2): 

- standardtilskudsaftalen 

- arbejdsprogrammer (flerårige i stedet for årlige arbejdsprogrammer), som udmønter 

målene for særprogrammet i detaljerede foranstaltninger 

- en digital deltagerportal27. 

                                                      

23 Det Europæiske Konvent, "Final report of Working Group IX on Simplification", s. 1, 29.11.2002 
http://european-
convention.europa.eu/EN/doc_register/doc_registereb92.html?lang=EN&Content=WGIX og 
"Final conclusions and recommendations of the High Level Group on Simplification for post 
2020", s. 1. 

24 Forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. december 2013 om Horisont 2020 - rammeprogram for 
forskning og innovation (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 104) 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/fp/h2020-eu-
establact_da.pdf. 

25 Forordning (EU) nr. 1291/2013 (EUT L 347, s. 104) blev ledsaget af Rådets afgørelse af 
3. december 2013 om særprogrammet til gennemførelse af Horisont 2020 - rammeprogram for 
forskning og innovation (2014-2020) (EUT L 347, s. 965) 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/sp/h2020-sp_da.pdf. 

26 Reglerne for deltagelse er fastlagt i ("hård lovgivning") forordning (EU) nr. 1290/2013 af 
11. december 2013 om reglerne for deltagelse og formidling i "Horisont 2020 - rammeprogram 
for forskning og innovation (2014-2020)" (EUT L 347, s. 81) 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rules_participation/h20
20-rules-participation_da.pdf. 

27 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html. Denne portal (et 
indgangssted for elektronisk forvaltning til EU-finansierede forsknings- og innovationsprojekter) 
giver ikke kun oplysninger på en struktureret måde, men danner også et digitalt interface for 
dem, der er involveret i Horisont 2020. 

http://european-convention.europa.eu/EN/doc_register/doc_registereb92.html?lang=EN&Content=WGIX
http://european-convention.europa.eu/EN/doc_register/doc_registereb92.html?lang=EN&Content=WGIX
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/fp/h2020-eu-establact_da.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/fp/h2020-eu-establact_da.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/sp/h2020-sp_da.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rules_participation/h2020-rules-participation_da.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rules_participation/h2020-rules-participation_da.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html


 10 

 

Figur 2 - Interface blandt lovgiverne, Kommissionens tjenestegrene og støttemodtagerne  

 

Kilde: Revisionsretten på grundlag af Horisont 2020-lovgivningsrammen. 

Standardtilskudsaftalen 

13. Støttemodtagernes rettigheder og forpligtelser er fastlagt i tilskudsaftalen. 

Kommissionen har udviklet en standardtilskudsaftale og en kommenteret 

standardtilskudsaftale som en onlineguide for ansøgere. I vores årsberetning for 2016 

kritiserede vi længden af vejledningen (et 750-siders dokument)28. Kommissionen 

bemærkede, at samme indhold under RP7 var spredt over en række dokumenter på mere 

end 1 000 sider29. 

14. Den omfattende brug af eksempler i vejledningen er en hjælp for støttemodtagerne, når 

de skal anvende reglerne. Der er imidlertid en risiko for, at opfattelsen af eksemplerne som 

de eneste mulige løsninger for alle støttemodtagere kan begrænse støttemodtagernes 

skønsmargen med hensyn til at vedtage deres egne praksis. 

                                                      

28 Revisionsrettens årsberetning for 2016, kapitel 5, punkt 5.18. 

29 Revisionsrettens årsberetning for 2016, kapitel 5, punkt 5.18 med Kommissionens svar. 

Retsakter 
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Arbejdsprogram 

15. Arbejdsprogrammerne sigter mod at udmønte Europa-Kommissionens mål på højt 

niveau i specifikke foranstaltninger. Ifølge vores årsberetning for 201530 er de reviderede 

foranstaltninger generelt i overensstemmelse med målene på højt niveau, men det kan 

skyldes den forholdsvis brede udformning af målene. Arbejdsprogrammerne er grundlaget, 

når eksperterne skal vurdere anvendelsen af Horisont 2020 og indsnævre deres 

undersøgelse af, om projektudvælgelsen er i overensstemmelse med målsætningerne31. 

Deltagerportalen 

16. Kommissionen tilbyder en onlinedeltagerportal som en fælles platform for elektronisk 

forvaltning af ansøgninger og tilskud. Sigtet med denne deltagerportal er at hjælpe ansøgere 

(f.eks. gennem den fælles helpdesk) til at finde detaljerede oplysninger om alle 

arbejdsgange, forstå de dele af Horisont 2020's retlige ramme, der finder anvendelse på 

deres særlige situation, og give deres foranstaltninger retssikkerhed32. 

Forvaltningen af Horisont 2020 

Kommissionen 

17. Horisont 2020 forvaltes direkte af forskellige EU-enheder, herunder otte af 

Kommissionens generaldirektorater, fire forvaltningsorganer og syv fællesforetagender 

(tabel 1)33. Ifølge Kommissionen klagede deltagerne EU's rammeprogrammer før 

                                                      

30 Revisionsrettens årsberetning for 2015, punkt 3.36 og 3.37. 

31 Workshop i Bruxelles for endelige støttemodtagere under EU-rammeprogrammer, som 
Revisionsretten var vært for, 9. februar 2015. 

32 Europa-Kommissionen, "Interim evaluation of Horizon 2020", s. 27 og 59. 

33 FoI-familien omfatter i dag 8 GD'er (AGRI, CNECT, EAC, ENER, GROW, HOME, MOVE og RTD), 
4 forvaltningsorganer (EACEA, EASME, ERCEA og REA), 1 decentralt agentur (GSA), og 
7 fællesforetagender (BBI, Clean Sky, ECSEL, FCH, IMI, SESAR og Shift2Rail). 
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Horisont 2020 over, at forskellige generaldirektorater og andre gennemførelsesorganer 

behandlede samme spørgsmål inkonsekvent34. 

Tabel 1 - Mange generaldirektorater og andre tjenester er involveret i forvaltningen af 

Horisont 2020 

 Programmeringsperiode 

Rammeprogram for forskning og 
innovation 

2002-2006 2007-2013 2014-2020 

Antal ansvarlige GD'er 5 6 8 
Antal ansvarlige kommissærer 4 6 8 
Andre enheder med ansvar for 
gennemførelsen 

Forvaltningsorganer 

Artikel 187-initiativer 

 
 

0 

0 
 

 
 

2 (ERCEA og REA) 

5 FTI'er (Artemis, ENIAC, 
FCH, CS og IMI) + SESAR 

 

 
 

4 (EASME, ERCEA, INEA og 
REA) 

7 fællesforetagender (BBI, CS, 
ECSEL, IMI, FCH, S2R og 

SESAR) 
10 kontraktlige OPP'er 

Offentlig-offentlige initiativer 
 
 
Andet 
 

1 artikel 185 
 

4 artikel 185-initiativer 
 
 

2 (EIB og EIT) 

6 artikel 185-initiativer 
10 FPI'er 

 
3 (EIB, EIT, FET-flagskibe) 

Kilde: Revisionsretten baseret på data fra Kommissionen ajourført i februar 2018. 

Det fælles støttecenters (CSC's) enestående rolle 

18. Både vi35 og støttemodtagere36 har opfordret til en konsekvent og ensartet anvendelse 

af reglerne og en sammenhængende forvaltning af rammeprogrammerne37. Vi har anbefalet 

                                                      

34 Europa-Kommissionen, "FP7 post-evaluation report", s. 64. 
https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=fp7. 

35 Revisionsrettens årsberetning for 2016, punkt 5.15. 

36 #Industry4Europa, oktober 2017, s. 11. LERU, KISS-Horizon 2020 - Keep it simple and 
straightforward (23. oktober 2015). Rådets ("konkurrenceevne") konklusioner af 11. og 
12 oktober 2010, s. 2. 

37 Revisionsretten, særberetning nr. 2/2013 "Har Kommissionen sørget for, at syvende 
rammeprogram for forskning gennemføres effektivt?", s. 27, punkt 36. 

https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=fp7
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yderligere forbedringer, hvilket har ført til oprettelsen af det fælles støttecenter (CSC)38 39. 

Lignende bemærkninger blev fremsat i midtvejsevalueringen af RP7 (2011), som 

fremhævede behovet for at skabe et "clearingudvalg for forskning", der skulle adressere 

retsusikkerhed og forskellig behandling af samme spørgsmål givet af forskellige EU-enheder, 

der forvalter forskningstilskud40. 

19. Vi konstaterede, at Kommissionen navnlig i de seneste år har forbedret sine 

kontrolsystemer gennem styrkelse af den efterfølgende revisionsfunktion via den fælles 

revisionstjeneste (CAS), som er en del af CSC41. Tilsvarende har Kommissionens Interne 

Revisionstjeneste (IAS) identificeret nogle gode praksis for koordinering med CSC i 

forbindelse med Horisont 2020 (tekstboks 6). Desuden tog oprettelsen af CSC sigte på at 

afhjælpe noget af den manglende sammenhæng og effektivitet ved efterfølgende revisioner. 

Eftersom de efterfølgende revisioner under RP7 blev udført af de forskellige 

gennemførelsestjenesters individuelle revisionsenheder, er der en risiko for, at 

støttemodtagerne kan blive udsat for en usammenhængende tilgang, og/eller at en og 

samme støttemodtager kan blive konfronteret med flere overlappende revisioner42. 

                                                      

38 Commission Decision C(2013)8751 on the operating rules for the Common Support Centre for 
Horizon 2020, the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020). 

39 Revisionsrettens årsberetning for 2016, punkt 5.15 og bilag 3.2. 

40 Meddelelse fra Kommissionen om reaktionen på ekspertgruppens rapport om den foreløbige 
evaluering af syvende rammeprogram for forskning, KOM(2011) 52 endelig, sektion 2.5. 

41 Revisionsrettens årsberetning for 2016, bilag 3.2, s. 131. 

42 Den Interne Revisionstjeneste (2017).  
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Tekstboks 6 - Den Interne Revisionstjenestes konklusion om fællesforetagendet for 

brændselsceller og brints aktiviteter vedrørende koordinering med det fælles støttecenter 

var positiv 

I en revision, der blev afsluttet i december 2017, konstaterede IAS, at fællesforetagendet for 

brændselsceller og brint havde etableret passende forvaltning, risikostyring og intern 

kontrol, der effektivt og produktivt støttede dets aktiviteter vedrørende koordinering med 

CSC og implementeringen af CSC's værktøjer og tjenester. 

Beslutningsprocessen 

20. Beslutningstagningen om graden af forenkling er kompleks og kræver input ikke kun fra 

Kommissionen, men også fra medlovgiverne: EP og Rådet. Tidligere havde EP f.eks. udtrykt 

bekymring over den foreslåede enhedssats for godtgørelse og den obligatoriske faste sats 

for indirekte omkostninger43 44 i modsætning til, hvad vi mener45. 

21. Tilsvarende stillede Rådet46 forslag om konceptet supplerende vederlag til forskere 

("bonusbetalinger") og genoprettede programudvalgene til at udvælge de enkelte projekter, 

hvilket muligvis medførte en forlængelse af den tid, der går, før støtten bevilges. 

22. Herudover oplever vi, at der faktisk går for kort tid fra vedtagelsen af de grundlæggende 

retsakter vedrørende et rammeprogram til dets faktiske start47, selv om Kommissionens 

                                                      

43 Europa-Kommissionen, COM(2013) 98 final af 26.2.2013, s. 28 og 6-7. 

44 Særberetning nr. 1/2004 om forvaltningen af indirekte FTU-aktioner under det femte 
rammeprogram (5. RP) for forskning og teknologisk udvikling (1998-2002), med Kommissionens 
svar, resuméets punkt IV. (2004/C99/01). 

45 Revisionsrettens udtalelse nr. 6/2012 af 19. juli 2012, punkt 16. 

46 Europa-Kommissionen, COM(2013) 98 final af 26.2.2013, s. 7-8. 

47 I forbindelse med programmeringsperioden 2014-2020 var datoen for vedtagelsen af FFR 
således 2. december 2013, datoen for vedtagelsen af Kommissionens forslag til lovgivningsakter 
30. november 2011 og tidspunktet for vedtagelsen af lovgivningsakterne december 2013. 
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forslag blev forelagt for lovgiverne to år før for så vidt angår Horisont 2020. Det gør det 

vanskeligt at forberede programgennemførelsen grundigt. 

FINANSIERINGSMODELLEN 

Overgangen fra RP6 til RP7 og Horisont 2020 

23. I vores udtalelse om Horisont 2020 (2012) bemærkede vi, at den nye model for 

finansiering af omkostningerne var "radikalt forenklet"48. En væsentlig del af Horisont 2020 

er dog stadig baseret på godtgørelse af afholdte omkostninger. Forenklede 

omkostningsmuligheder såsom finansiering efter fast takst og standardskalaer for 

enhedsomkostninger anvendes i Horisont 2020 i forbindelse med en betragtelig del af 

budgettet, mens rettighedsbaserede ordninger såsom projektfinansiering på grundlag af 

priser og engangsbeløb kun omfatter en mindre del. Tabel 2 illustrerer anvendelsen af 

priser, og figur 3 viser udviklingen i omkostningsmodeller i forskellige rammeprogrammer. I 

vores årsberetning for 201649 noterede vi, at der i det samlede budget er mindre tendens til 

fejl i rettighedsbaserede ordninger end i forbindelse med omkostningsgodtgørelse (som det 

gælder for personaleomkostninger50). I forbindelse med rettighedsbaserede udgifter 

modtager støttemodtagerne betaling, hvis de opfylder bestemte betingelser. 

                                                      

48 Revisionsrettens udtalelse nr. 6/2012, punkt 16-19. 

49 Revisionsrettens årsberetning for 2016, tekstboks 1.4, punkt 1.10 og 1.38. 

50 Revisionsrettens årsberetning for 2016, punkt 5.9. 
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Tabel 2 - EU's forsknings- og innovationsprogrammer har kun i begrænset omfang anvendt 

priser 

 Programmeringsperiode 

 2000-2006(1) 2007-2013(2) 2014-2020 

Priser Ingen under 0,1 % 0,11 % af det samlede 
budget 

(1) Der var ingen priser under RP6.  

(2) Under RP7 blev der finansieret meget få anerkendelsespriser (f.eks. DESCARTES-priser) og en begrænset 
pilotforanstaltning for ansporende priser i sundhedsprogrammet, samt hen imod slutningen på RP7 en 
"Innovatørpræmie for kvinder". 

Kilde: Revisionsretten baseret på data fra Kommissionen ajourført i januar 2018. 

Figur 3 - Udvikling i omkostningsmodeller i rammeprogrammer 

 

Kilde: Revisionsretten. 

Projektfinansiering med engangsbeløb 

24. Projektfinansiering med engangsbeløb betyder, at der udbetales et fast beløb, når de 

foruddefinerede aktiviteter og/eller output er afsluttet. Projektfinansiering med 

engangsbeløb fjerner forpligtelserne til rapportering af omkostninger og efterfølgende 

finansielle revisioner for modtagerne af EU-finansiering. Den kan potentielt forenkle 

godtgørelsen af omkostninger. Kommissionen er i færd med at afprøve to pilotordninger 

under Horisont 2020. I den første kan engangsbeløbet ydes for et projekt som helhed med 

det beløb, der er fastsat i indkaldelsen af forslag. I den anden kan engangsbeløbet beregnes 

på grundlag af et omkostningsoverslag, som støttemodtageren anfører i projektforslaget. 

RP6

• godtgørelse af 
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Efter disse ordninger får støttemodtagerne engangsbeløbet, hvis der er tilstrækkelig 

sikkerhed for, at de har udført aktiviteterne som beskrevet i projektplanen. 

25. På grundlag af vores revision med henblik på den årlige revisionserklæring har vi 

analyseret udformningen af ordningen for projektfinansiering med engangsbeløb på 

forskningsområdet, og vi mener, at ordningen: 

- kan tjene som en egnet finansieringsmodel, hvis relative enkelhed kan tilskynde 

navnlig unge forskere, SMV'er og nytilkomne til at deltage i Horisont 2020  

- kan være vanskelig at gennemføre, fordi den kræver en mentalitetsændring i 

forskermiljøet, der i årtier har været vant til at anvende ordninger med 

omkostningsgodtgørelse. Desuden nødvendiggør den en ændring i Kommissionens 

tilgang til projektudvælgelse, -vurdering, -overvågning og -evaluering. 

26. Kommissionen overvejer yderligere at fremme brug af forenklede 

omkostningsmuligheder såsom projektfinansiering med engangsbeløb. Det har hidtil været 

vanskeligt, fordi der manglede passende performanceoplysninger og -kriterier, da 

resultaterne og virkningerne af forskning i kraft af deres karakter er vanskelige at forudsige 

og evaluere. Ofte følger de ikke en lineær vej51, men kan indtræffe længe efter tidspunktet 

for finansieringen52. Ikke desto mindre er brugen af performanceoplysninger og -kriterier 

vigtig for at sikre, at finansierede forskningsprojekter giver EU-merværdi, og for at opnå 

politiske mål såsom "topkvalitet", resultatformidling og samarbejde med erhvervslivet. 

Accept af støttemodtagernes regnskabspraksis53 

27. Støttemodtagerne kan have deres egne regnskabssystemer og -praksis, der er udformet i 

overensstemmelse med nationale lovgivninger og internationale regnskabsstandarder (IAS). 

                                                      

51 Revisionsrettens årsberetning for 2015, punkt 3.24. 

52 Revisionsrettens årsberetning for 2015, punkt 3.31. 

53 Europa-Parlamentet, Udvalgsformandskonferencen, brev af 21.3.2017 om Revisionsrettens 
arbejdsprogram for 2018, s. 4. ITRE stillede forslag om en vurdering af anvendelsen af nationale 
regnskabssystemer med henblik på forenkling. 
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Sådanne lovgivninger og standarder kan omfatte en vis skønsmargen til støttemodtagernes 

omkostningsregnskabsmetoder. Der er derfor en risiko for, at støttemodtagernes metoder til 

beregning og klassificering af omkostningsposter ikke opfylder de støtteberettigelseskriterier 

vedrørende omkostninger, der er fastsat i EU's finansforordning og reglerne for deltagelse i 

forsknings- og innovationsprogrammet, selv om de er anerkendt af f.eks. nationale 

finansieringskilder. Det bevirker, at nogle deltagere er nødt til at investere i specifikke 

regnskabsføringsværktøjer med henblik på begrundelse for Horisont 2020-finansiering af 

bestemte omkostningsposter, mens dette ikke er nødvendigt i forbindelse med andre, 

nationale fonde. 

28. Brug af støttemodtagernes sædvanlige regnskabspraksis til revision reducerer 

omkostningerne for støttemodtagerne. På denne baggrund tillader Horisont 2020 i en vis 

grad støttemodtagernes sædvanlige regnskabspraksis54. Kommissionen er dog forsigtig med 

fuldt ud at acceptere støttemodtagernes regnskabspraksis, fordi det ville undergrave 

anvendelsen af ensartede regler for støttemodtagere i alle medlemsstater. Hertil kommer, at 

de nationale kontrol- og revisionssystemer som regel ikke kontrollerer de omkostninger, der 

er påløbet i EU-projekter under direkte forvaltning. Det er en hindring for Kommissionens 

gensidige tillid til nationale revisioner. 

Udviklingen i fejlforekomsten 

29. I kapitlet "Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse" i vores årsberetning for 2016 

pegede vi på et fald i fejlforekomsten (fra 5,6 % i 2014 til 4,4 % i 2015 og 4,1 % i 2016) 

(figur 4). Dette fald giver dog kun begrænsede oplysninger om overgangen fra RP7 til 

Horisont 2020, da: 

- udgifterne til forskning og innovation kun tegner sig for 59 % af alle udgifterne under 

kapitlet "Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse"55  

                                                      

54 Kommissionens afgørelse af 24. januar 2011 om tre foranstaltninger til forenkling af 
gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF og Rådets 
afgørelse 2006/970/Euratom og om ændring af afgørelse K(2007) 1509 og K(2007) 1625. 

55 Revisionsrettens årsberetning for 2016, tekstboks 5.1. 
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- 79 af de 92 transaktioner, vi reviderede på området forskning og innovation i 2016, 

stammede fra RP7 og kun 13 fra Horisont 2020; i 2015 var der kun udtaget én 

Horisont 2020-transaktion i vores stikprøve  

- det kan tage flere år at afslutte forskningsprogrammer, mens vi fremlægger vores 

resultater vedrørende formel rigtighed på årsbasis; støttemodtagerne og 

Kommissionen kan foretage justeringer i hele perioden og i forbindelse med den 

endelige betaling 

- fejlforekomsten er baseret på de fejl, vi har kunnet kvantificere. Der kan være andre 

konstateringer, f.eks af systemsvagheder eller manglende opfyldelse af 

dokumentationskrav, som ikke direkte indvirker på den formelle rigtighed af de 

transaktioner, vi undersøgte. Disse konstateringer tages i betragtning i vores 

revisionserklæring (DAS), men indgår i sagens natur ikke i beregningen af 

fejlforekomsten. 
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Figur 4 - Anslået fejlforekomst (%) - "Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse"  

(2014-2016) 

 
Kilde: Revisionsretten.  

30. Vi konstaterede, at de fleste fejl under RP7 stammede fra ukorrekt anvendelse af 

reglerne for støtteberettigelse, hvilket gør forenkling til et muligt instrument til at reducere 

fejl56. Vi har kun begrænsede oplysninger om gennemførelsen af Horisont 202057, da vi ikke 

har kontrolleret ret mange transaktioner, men der er tegn på, at der stadig er risiko for 

uregelmæssigheder i støttemodtagernes omkostningsanmeldelser, navnlig i relation til 

personaleomkostninger. I 2016 var fire ud af tretten reviderede Horisont 2020-transaktioner 

behæftet med fejl. Tre var i relation til ukorrekt anmeldte personaleomkostninger, selv om 

der var indført forenklede omkostningsmuligheder og mindre strenge krav vedrørende 

timesedler (tabel 3). Desuden konstaterede vi, at der var risiko for, at reglerne fejlfortolkes 

                                                      

56 Revisionsrettens årsberetning for 2016, punkt 1.10. For så vidt angår konkrete eksempler 
henviser vi til bilag 5.2: Oversigt over fejl i relation til "Konkurrenceevne for vækst og 
beskæftigelse" med en indvirkning på mindst 20 % (Revisionsrettens årsberetning for 2016). 

57 Vi forventer, at over halvdelen af vores stikprøve vedrørende forskning med henblik på vores 
årsberetning for 2018 vil relatere sig til Horisont 2020-transaktioner. 
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af støttemodtagerne (navnlig dem, der er mindre fortrolige med reglerne, f.eks. SMV'er og 

førstegangsdeltagere)58. 

Tabel 3 - Erfaringer med RP7/Horisont 2020, der ligger til grund for årsberetningen 

for 2016 

Fordelingen af stikprøven vedrørende forskning med henblik på årsberetningen for 2016 
 RP7 Horisont 2020 I alt 

Antal % Antal % Antal % 
Undersøgte transaktioner 79 100 % 13 100 % 92 100 % 
Heraf behæftet med 
kvantificerbare fejl i relation 
til ikkestøtteberettigede 
omkostninger 

33 41 % 4 30 % 37 40 % 

Heraf på grund af 
ikkestøtteberettigede 
personaleomkostninger 

18 23 % 3 23 % 21 23 % 

Kilde: Revisionsretten. 

DELTAGELSE OG TOPKVALITET 

Ansøgningsfrekvens, succesrate og deltagelsesfrekvens 

31. Ansøgningsfrekvensen måler antallet af ansøgninger, der er indgivet for hver 

medlemsstat eller for hver type modtagergruppe. Succesraten måler antallet af finansierede 

ansøgninger i forhold til det samlede antal indgivne ansøgninger for hver medlemsstat eller 

for hver type modtagergruppe. Deltagelsesfrekvensen måler den faktiske finansiering ydet til 

den enkelte medlemsstat eller den enkelte type modtagergruppe. Topkvalitet er det 

overordnede princip i Horisont 2020 og indebærer, at der bruges indkaldelser af 

konkurrerende forslag som grundlag for kun at udvælge de bedste projekter. 

Geografiske forskelle 

32. For så vidt angår ansøgningsfrekvensen viser data fra Kommissionen, at EU-15-

medlemsstaterne bortset fra Luxembourg i programmets første tre år (2014-2016) havde 

                                                      

58 Revisionsrettens årsberetning for 2016, punkt 5.5. 
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flere Horisont 2020-ansøgninger end EU-13-medlemsstaterne59. Nogle EU-13-medlemsstater 

havde dog en højere ansøgningsfrekvens end EU-15-medlemsstaterne, når antallet af 

ansøgninger sammenholdes med antallet af forskningsansatte i den pågældende 

medlemsstat60.  

33. Data fra Kommissionen viser, at succesraten for Horisont 2020-ansøgninger varierer fra 

9 % til 18 % fra medlemsstat til medlemsstat61. Ti af EU-15-medlemsstaterne udviser de 

højeste succesrater for ansøgninger over gennemsnittet på 14,8 % i Horisont 2020's første 

tre år. Som det fremgår af tabel 4, bliver der ved med at være forskel i succesrater mellem 

EU-15- og EU-13-medlemsstaterne, selv om de gennemsnitlige succesrater for den enkelte 

medlemsstat er faldet i de seneste rammeprogrammer. 

Tabel 4 - EU-13-medlemsstaterne har lavere succesrater(a) end EU-15-medlemsstaterne62 

 Landegruppe 

 EU-15 EU-13 

RP6 25 % 20 % 

RP7 22 % 18 % 

Horisont 2020 15 % 11,9 % 
(a) I forhold til antallet af ansøgninger. 

Kilde: Revisionsretten baseret på data fra Kommissionen ajourført i februar 2018. 

34. Deltagelsesfrekvensen afhænger af ansøgningsfrekvensen og succesraten. Data fra 

Kommissionen viser, at ca. 87,8 % af den samlede finansiering fra Horisont 2020 i 

programmets første tre år (2014-2016) gik til EU-15-medlemsstaterne, hvor Luxembourg og 

                                                      

59 Europa-Kommissionen, Horizon 2020 in full swing - Three years on - Key facts and figures 2014-
2016, s. 12. 

60 Idem, s. 13. 

61 Idem, s. 20. 

62 EU-13 er de lande, der har tiltrådt EU siden 2004, dvs. Bulgarien, Kroatien, Cypern, Den 
Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Rumænien, Slovakiet og 
Slovenien. EU-15 er Østrig, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Irland, 
Italien, Luxembourg, Nederlandene, Portugal, Spanien, Sverige og Det Forenede Kongerige. 
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Portugal lå lavest (henholdsvis 0,3 % og 1,6 %), mod ca. 4,9 % til EU-13-medlemsstaterne 

tilsammen63. Den resterende del af midlerne gik til lande uden for EU-2864. Nogle EU-13-

medlemsstater havde dog en højere deltagelsesfrekvens end EU-15-medlemsstaterne, når 

antallet af ansøgninger sammenholdes med antallet af forskningsansatte i den pågældende 

medlemsstat65. Den foreløbige evaluering af RP766 viser, at finansieringen pr. medlemsstat 

ikke er proportional med befolkningstal eller BNP. 

Forskelle mellem grupper af støttemodtagere 

35. For så vidt angår grupper af støttemodtagere tegner offentlige organer sig for ca. 60 % af 

det samlede antal Horisont 2020-ansøgninger, mens virksomheder indsendte ca. 36 %67. 

Succesraten for virksomheder i Horisont 2020 er som for uddannelsesinstitutioner (13,5 %), 

hvilket er lavere end gennemsnittet for alle grupper af støttemodtagere (14,8 %)68. Generelt 

modtog virksomheder 27 % af Horisont 2020-finansieringen i programmets første tre år, 

mens offentlige organer modtog ca. 69 %69. Den resterende del af finansieringen gik til andre 

enheder (hverken offentlige organer eller virksomheder)70. 

Udvidelsesforanstaltningerne og kvalitetsstemplet 

36. En udvalgt gruppe af medlemsstater (dvs. EU-13-medlemsstaterne, Luxembourg og 

Portugal) og associerede nabolande er berettigede til Kommissionens 

                                                      

63 Europa-Kommissionen, Horizon 2020 in full swing - Three years on - Key facts and figures 2014-
2016, s. 28. 

64 Idem, s. 26.  

65 Idem, s. 29. 

66 Interim Evaluation of the Seventh Framework Programme, report of the Expert Group, Final 
Report 12 November 2010, sektion 5.3. 

67 Europa-Kommissionen, Horizon 2020 in full swing - Three years on - Key facts and figures 2014-
2016, s. 11. 

68 Idem, s. 19. 

69 Idem, s. 24.  

70 Idem, s. 24.  
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udvidelsesforanstaltninger. Disse foranstaltninger skal adressere årsagerne til disse 

medlemsstaters lave deltagelse i Horisont 2020 ved at yde supplerende støtte til 

politikudformning, institutions- og kapacitetsopbygning samt forbedring af kommunikation 

og netværksarbejde og fremme de nødvendige strukturreformer. De hidtidige 

udvidelsesforanstaltninger er udformet til hovedsagelig at omfatte offentlige forsknings- og 

uddannelsesorganer i de udvalgte lande, mens de ikke direkte omfatter private firmaer, 

herunder SMV'er og førstegangsdeltagere. 

37. Kvalitetsstemplet er et topkvalitetsmærke, der gives til projektforslag, der opfylder 

udvælgelseskriterierne, men som på grund af budgetmæssige begrænsninger ikke får tildelt 

støtte. Det ville skønsmæssigt have krævet 66,3 milliarder euro i supplerende finansiering at 

finansiere alle forslag, der indtil i dag er blevet anset for "fremragende"71. SMV-instrumentet 

under Horisont 2020 blev udvalgt som første kandidat til at gennemføre 

kvalitetsstempelinitiativet, der skal lette adgangen for ufinansierede gode forslag fra SMV'er 

til at opnå finansiering fra alternative kilder såsom de europæiske struktur- og 

investeringsfonde (ESI-fondene), der forvaltes af nationale myndigheder. Ifølge tal fra 

Kommissionen er der givet 8 781 kvalitetsstempelcertifikater til projektforslag under SMV-

instrumentet, der ikke kunne finansieres under Horisont 2020. 

                                                      

71 Europa-Kommissionen, Framework Programme Monitoring 
https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=monitoring.  

https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=monitoring
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ET BIDRAG TIL FORENKLING AF FORSKNINGEN EFTER HORISONT 2020 

Hvor kan vi pege på forenkling? 

38. Fagfolk anser Horisont 2020 for at være det hidtil bedste EU-program for forskning og 

innovation72. Forskellige aktører anerkender Kommissionens store indsats for at opnå 

forenkling og opfordrer til yderligere forenkling73 74 75 76 77. 

39. Vores analyse har påvist følgende områder med synlige bestræbelser på forenkling: 

- den forbedrede adgang til de grundlæggende lovbestemmelser på grund af 

oprettelsen af interface såsom standardtilskudsaftalen, arbejdsprogrammet og 

deltagerportalen (punkt 12-16) 

                                                      

72 Anden konference om "Horizon 2020 - Performance and Further Simplification", 
28. februar 2017 http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=21CCBCEC-
AF19-3ABA-EA2990E929F25BAC. 

73 Europa-Kommissionen, Reflection Paper on future of EU finances, COM(2017) 358 af 
28. juni 2017, punkt 4.2.3. 

74 F.eks.: EUA, "From Vision to Action: What EUA proposes for the Next Framework Programme 
for Research and Innovation (FP9)". Europa-Kommissionen, "Report on the Horizon 2020 
simplification survey", s. 28. 

75 Europa-Parlamentets beslutning om decharge for 2015, (43). P8_TA(2017/0143) af 
27. april 2017, s. 23, 24, 41 og 50, punkt 34, 43, 161 og 214; Europa-Parlamentet, Udvalget om 
Industri, Forskning og Energi, Report on the assessment of Horizon 2020 implementation in view 
of its interim evaluation and the Framework Programme 9 proposal (2016/2147(INI)), s. 7, 19 
og 30, punkt 49 og forslag D1; Europa-Parlamentet, Generaldirektoratet for Parlamentarisk 
Forskning, Horizon 2020 EU framework programme for research and innovation, European 
Implementation Assessment, februar 2017 (PE 598.599). 

76 Udkast til Rådets konklusioner 5940/18 ADD 1 (s. 12) om dechargen for 2016, kapitel 5 
"Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse", s. 12. 

77 Udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om midtvejsevalueringen af 
Horisont 2020, sektion 5.1 og 5.4 (INT/792), punkt 5.1 og 5.4. 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=21CCBCEC-AF19-3ABA-EA2990E929F25BAC
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=21CCBCEC-AF19-3ABA-EA2990E929F25BAC
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- oprettelsen af det fælles støttecenter (CSC) og dettes funktion for forenklingen, der 

har fået Kommissionen til at give CSC en ledende funktion i lanceringen af ét fælles 

elektronisk tilskudsforvaltningssystem i hele Kommissionen78 (punkt 18 og 19) 

- brugen af forenklede omkostningsmuligheder såsom projektfinansiering med 

engangsbeløb (punkt 24-26) 

- mere fleksibilitet i rapporteringen af omkostninger såsom den delvise accept af 

støttemodtagernes sædvanlige praksis for omkostningsberegning (punkt 27 og 28). 

40. I forbindelse med de iboende dilemmaer, der er beskrevet i dette briefingpapir, er 

forenkling dog stadig vanskelig på følgende områder: 

- Grundforordningerne er stadig vanskelige at forstå for deltagerne, især dem, der er 

mindre fortrolige med reglerne, f.eks. SMV'er (punkt 11-16 og 30) 

- Enklere finansieringsmuligheder er stadig vanskelige for støttemodtagerne at 

gennemføre (f.eks. behovet for at tilpasse deres praksis for omkostningsberegning) og 

for revisorerne at kontrollere (f.eks. mangel på revisionsbevis); desuden er der endnu 

ikke nogen solid dokumentation, der beviser en forbindelse mellem bestræbelserne på 

forenkling og den kvantificerbare fejlforekomst (punkt 27-30 samt tekstboks 3 og 4) 

- Succesraten for ansøgninger er faldet i de på hinanden følgende 

forskningsprogrammer; EU-13-medlemsstaterne halter bag efter EU-15-

medlemsstaterne (punkt 33 og tabel 4). 

41. Ifølge Gruppen på Højt Plan vedrørende forskningsprogrammer79 har Horisont 2020 

opnået en bemærkelsesværdig forenkling, og gruppen tilråder yderligere forenkling80. De 

                                                      

78 Operationelle konklusioner fra mødet i Kommissionens administrationsråd (CMB) af 26.10.2016. 

79 Den uafhængige Gruppe på Højt Plan om maksimering af virkningen af EU's forsknings- og 
innovationsprogrammer offentliggjorde sin rapport LAB - FAB - APP (juli 2017). 

80 LAB - FAB - APP - Investing in the European future we want, Europa-Kommissionen, GD RTD, 
juli 2017, s. 18 og 6 (henstilling 7). 
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erfaringer, revisionen har givet os med hensyn til forenkling, tilsiger os, at der er behov for at 

følge den linje at reducere byrden for støttemodtagerne, at tilpasse reglerne til deres 

sædvanlige praksis, som de nationale finansieringskilder anerkender, at optimere 

Kommissionens forvaltningsprocesser og - hvor det er berettiget - at vedtage en mere 

risikobaseret tilgang til kontrolaktiviteter81. Desuden anbefaler vi, at der tages yderligere 

hensyn til forenklede omkostningsmuligheder såsom enhedsomkostninger, faste beløb, 

finansiering efter en fast takst og priser med henblik på at reducere retsusikkerheden.82 

Forslag til forenkling efter Horisont 2020 

42. Vores analyse viser, at der - under hensyntagen til vores tidligere særberetninger og 

udtalelser - bør lægges vægt på følgende områder: 

Forslag 1 (stabilitet og ændring) - behov for at afsætte et rimeligt tidsrum mellem 

vedtagelse og gennemførelse af retsakter83 84 

• De relevante aktører som Kommissionen og støttemodtagerne har behov for tilstrækkelig 

tid til at tilpasse sig til de nye retlige rammer, jf. principperne for god forvaltning 

(punkt 4, 11 og 20-22). 

                                                      

81 Revisionsretten, særberetning nr. 2/2013. 

82 Revisionsrettens årsberetning for 2016, punkt 5.31. 

83 Særberetning nr. 2/2017: Kommissionens forhandling af partnerskabsaftaler og programmer på 
samhørighedsområdet for perioden 2014-2020, resuméet, punkt X, figur 3, punkt 36 og 37, 
punkt 138 og 139 samt anbefaling 1. 

84 Særberetning nr. 1/2004 om forvaltningen af indirekte FTU-aktioner under det femte 
rammeprogram (5. RP) for forskning og teknologisk udvikling (1998-2002), med Kommissionens 
svar (2004/C 99/01), resuméet, punkt VI. 
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Forslag 2 (ansvarlighed og ejerskab) - behov for at vurdere den yderligere brug af 

forenklede omkostningsmuligheder såsom projektfinansiering med engangsbeløb og 

priser85 86 87 

• Den yderligere brug af forenklede omkostningsmuligheder bør vurderes med henblik på 

at tilskynde til bredere deltagelse af alle typer modtagergrupper (f.eks. SMV'er og 

nytilkomne), på grundlag af mere hensigtsmæssige performancekriterier (punkt 5 og 24-

26).  

Forslag 3 (retssikkerhed og skøn) - behov for at forklare brugen af retningslinjer som 

ikkebindende regler88 

• Anvendelsen af interface såsom retningslinjer som et supplement til 

lovgivningsbestemmelser bør ikke udelukke skøn med henblik på individuelle praksis 

(punkt 6, 7 og 11-16). 

Forslag 4 (støttemodtagernes interesse og EU's interesse) - behov for at tilpasse 

programbestemmelserne yderligere til støttemodtagernes regnskabspraksis89 

• Accept af støttemodtagernes regnskabspraksis bør fremmes i overensstemmelse med 

den nye finansforordning og bør - hvor det er berettiget - baseres på arbejde udført af 

andre, f.eks. attesteringer udstedt af kompetente nationale myndigheder (punkt 8 samt 

27 og 28). 

                                                      

85 Årsberetningen for 2016, punkt 5.31 og anbefaling 1. 

86 Særberetning nr. 2/2013 "Har Kommissionen sørget for, at det syvende rammeprogram for 
forskning gennemføres effektivt?", anbefaling 5. 

87 Udtalelse nr. 6/2012 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om reglerne for 
deltagelse og formidling i "Horisont 2020 - rammeprogram for forskning og innovation (2014-
2020)", resuméet, punkt XI, priser, og punkt 36. 

88 Særberetning nr. 2/2013 "Har Kommissionen sørget for, at det syvende rammeprogram for 
forskning gennemføres effektivt?" resuméet, punkt III, samt punkt 26, 31 og 34. 

89 Særberetning nr. 2/2013 "Har Kommissionen sørget for, at det syvende rammeprogram for 
forskning gennemføres effektivt?" resuméet, punkt VI a), punkt 21 og 22 samt anbefaling 1. 
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Forslag 5 (regional spredning og topkvalitet) - behov for at anerkende validerede gode 

forslag til forskning under Horisont 2020 i andre europæiske og nationale programmer 

efter en egentlig koordinationsmekanisme90 91 92 

• Evalueringen og udvælgelsen af gode forskningsforslag til Horisont 2020 bør anerkendes 

under andre EU-politikker, f.eks. samhørighedspolitikken, med henblik på at undgå 

unødvendigt dobbeltarbejde i Kommissionens tjenestegrene i overensstemmelse med 

one-stop-shop-tilgangen og sikre, at den samlede proces med tildeling af EU-midlerne er 

effektiv (punkt 9, 33, 35 og 37). 

                                                      

90 Særberetning nr. 2/2013 "Har Kommissionen sørget for, at det syvende rammeprogram for 
forskning gennemføres effektivt?" resuméet, punkt VI b) og c), figur 5, punkt 31-34 samt 
anbefaling 2, 3 og 4. 

91 Særberetning nr. 2/2010 "Hvor effektive er ordningerne for støtte til 
projekteringsundersøgelser og opbygning af ny infrastruktur under sjette rammeprogram for 
forskning?", anbefaling 2. 

92 Udtalelse nr. 6/2012 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om reglerne for 
deltagelse og formidling i "Horisont 2020 - rammeprogram for forskning og innovation (2014-
2020)", indledningen, punkt 2, resuméet, punkt II, og punkt 9. 
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BILAG I  

Revisionsrettens arbejde om EU's rammeprogrammer for forskning og innovation  

- Revisionsrettens årsberetninger for 2015 og 2016 og særberetninger1. 

- Revisionsrettens særberetninger: 

• Særberetning nr. 4/2016: "For at kunne opnå den forventede effekt skal Det 

Europæiske Institut for Innovation og Teknologi ændre sine 

leveringsmekanismer og elementer i instituttets udformning".  

• Særberetning nr. 2/2013: "Har Kommissionen sørget for, at syvende 

rammeprogram for forskning gennemføres effektivt?". 

• Særberetning nr. 2/2010: "Hvor effektive er ordningerne for støtte til 

projekteringsundersøgelser og opbygning af ny infrastruktur under sjette 

rammeprogram for forskning?". 

• Særberetning nr. 8/2009: ""Ekspertisenettene" og "de integrerede projekter" i 

Fællesskabets forskningspolitik - nåede de deres mål?". 

• Særberetning nr. 1/2004 om forvaltningen af indirekte FTU-aktioner under det 

femte rammeprogram (5. RP) for forskning og teknologisk udvikling (1998-

2002). 

- Revisionsrettens udtalelser: 

• Udtalelse nr. 6/2012 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

om reglerne for deltagelse og formidling i "Horisont 2020 - rammeprogram for 

forskning og innovation (2014-2020)".  

• Udtalelse nr. 1/2006 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

om regler for virksomheders, forskningscentres og universiteters deltagelse i 

foranstaltninger under syvende rammeprogram og for formidling af 

forskningsresultater (2007-2013). 

                                                      

1 https://www.eca.europa.eu. 

https://www.eca.europa.eu/
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BILAG II 

Liste over workshopper og konferencer, som Revisionsrettens ansatte har deltaget i 

1. Workshop "Experiences from practice with final beneficiaries from European ramework 
programmes for research and innovation FP7/Horizon 2020", 9. februar 2015, Bruxelles. 

2. Symposium "Auditing is listening" Revisionsprincipper og revisionsstandarder: deres 
oprindelse, forbindelser og konsekvenser, 2. juli 2015, Revisionsretten, Luxembourg. 

3. Dechargekommissær Carlos Moedas - "Research, Science and Innovation" - i overværelse af 
Alex Brenninkmeijer, årsberetningen for 2014, 3. december 2015, Bruxelles. 

4. Revisionsrettens workshop, Teoretisk ramme for retsusikkerhed for endelige modtagere af 
EU-støtte, 11. marts 2016, Bruxelles. 

5. Præsentation af Revisionsrettens særberetning om EIT, 21. april 2016, EP, Bruxelles. 

6. ITRE - Udveksling af synspunkter vedrørende Revisionsrettens årsberetning for 2015, 
10. november 2016, Bruxelles. 

7. ITRE Arbejdsgruppen om Horisont 2020: "Simplification and Accounting system: flat rate vs. 
full costs / cooperation with the European Court of Auditors", 8. december 2016, Bruxelles. 

8. EP-CONT, Udveksling af synspunkter med kommissær Carlos Moedas, ansvarlig for forskning, 
videnskab og innovation, i overværelse af det ansvarlige medlem af Den Europæiske Revisionsret, 
Alex Brenninkmeijer, årsberetningen for 2015, 24. januar 2017, Bruxelles. 

9. Uformel dialog mellem IDEA League, Europa-Kommissionen og Den Europæiske Revisionsret, 
28. marts 2017, Bruxelles. 

10. Drøftelse med IGLO, "Research funding and ECA's 2016 Annual Report", 7. juni 2017, 
Bruxelles. 

11. EP-CONT-høring "From the 7th Framework Programme to Horizon 2020", 21. juni 2017, 
Bruxelles. 

12. Uformelt interessentmøde om forenkling af det fremtidige rammeprogram (RP9), Den 
Europæiske Universitetssammenslutning (EUA), 11. oktober 2017, Bruxelles. 

13. EARTO-politikevent "Towards FP9: Maximising R&I Impact to Ensure Europe's Position as 
Global Player" 11. oktober 2017, Bruxelles. 

14. EP-CONT, Udveksling af synspunkter med kommissær Carlos Moedas, ansvarlig for forskning, 
videnskab og innovation, i overværelse af det ansvarlige medlem af Den Europæiske Revisionsret, 
Alex Brenninkmeijer, årsberetningen for 2016, 19. oktober 2017, Bruxelles. 

15. Interessentworkshop om yderligere forenkling af gennemførelsen af R&I-
rammeprogrammer, 20. oktober 2017, Bruxelles. 

16. Besøg af direktøren for det fælles støttecenter (GD RTD) i Revisionsretten, 
15. november 2017, Luxembourg.
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BILAG III 

 
Oversigt over væsentlige forenklinger siden RP51 

RP5-RP6 

‒ Indførelse af onlinesystemet til elektronisk indsendelse af forslag (EPSS) og udvikling 
af elektroniske værktøjer 

‒ Indførelse af revisionsattester 

‒ Indførelse af projektpartneres kollektive finansielle ansvar 

‒ Vedtagelse af en handlingsplan for rationalisering og fremskyndelse, hvis 
hovedaktioner var: reduktion af kontraktindgåelsesperioden, afklaring af reglerne, 
forbedring af informationen, forbedring af den interne forvaltning 

RP6-RP7 

‒ Afklaring af den retlige ramme med vedtagelsen af en generel tilskudsaftale i stedet 
for en generel aftale 

‒ Reduktion af rapporteringsbyrden gennem forlængelse af standardvarigheden af 
projektrapporteringsperioderne (18 måneder i stedet for 12) 

‒ Forlængelse af de to faser i indsendelsen af projektforslag 

Finansieringsmodellen 

‒ Afskaffelse af modellen med "ekstraomkostninger"(der ikke tillod universiteter at 
fakturere personaleomkostninger for fastansatte)  

‒ Vedtagelse af en "forenklet metode" til beregning af indirekte omkostninger for 
modtagere, der ikke har et regnskabssystem med fulde omkostninger  

‒ Engangsbeløb til partnerlande i internationalt samarbejde (International Cooperation 
Partner Countries (ICPC-lande)) 

Revisioner & kontroller 

‒ Indførelse af forudgående attestering af omkostningsberegningsmetoder vedrørende 
gennemsnitlige personaleomkostninger (CoMAv) 

                                                      

1 Revisionsretten, på grundlag af data fra Kommissionen (februar 2018). 
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‒ Forbedringer af systemet med revisionsattester (aftalte procedurer for attesterende 
revisorer og indførelse af en attest for årsregnskabet (CFS)) 

‒ Væsentlig reduktion af antallet af CFS'er gennem indførelse af et krav om en 
minimumstærskel (375 000 euro) for en CFS 

‒ Vedtagelse af retningslinjer for kontrol af ansøgernes finansielle levedygtighed - med 
bestemmelser om ligebehandling og øget retssikkerhed. Oprettelse af et URF (fælles 
registreringssystem), der giver deltagerne mulighed for kun at indsende deres 
grundlæggende juridiske, administrative og finansielle oplysninger én gang. Denne 
opgave er blevet uddelegeret til Forvaltningsorganet for Forskning 

‒ Oprettelse af garantifonden, der muliggør en reform af ordningen med forudgående 
kontrol og afskaffelse af finansielle bankgarantier 

‒ Vedtagelse af tre foranstaltninger til forenkling af forvaltningen af EU's RP7-
forskningstilskud (gennemsnitlige personaleomkostninger, fast sats for SMV-ejere, 
oprettelse af clearingudvalget for forskning) (C(2011) 174 final af 24.1.2011 
(offentliggjort på deltagerportalen) 

‒ Forenkling af inddrivelsen, afklaring af støtteberettigelsen af skatter og afgifter i 
forbindelse med aflønning (C(1720) af 12.12.2009 (offentliggjort på deltagerportalen) 

‒ Kommissionens afgørelse om anvendelse af faste satser til at dække leveomkostninger, 
som støttemodtagere har afholdt under rejser opført i tilskud til indirekte aktioner, der 
er sluttet under Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram (2007-2013) og 
Det Europæiske Atomenergifællesskabs (Euratoms) syvende rammeprogram (Euratom) 
(2007-2011) 

RP7-Horisont 2020 

Finansieringsmodellen 

‒ Radikalt forenklet finansieringsmodel: 
o En enkelt finansieringssats pr. projekt, der under RP7 erstatter den komplekse 

matrix af finansieringssatser med organisationskategorier og aktivitetstyper 
‒ En enkelt fast sats (25 %) for indirekte omkostninger til erstatning af de fire muligheder 

vedrørende indirekte omkostninger under RP7 

Revisioner & kontroller 

‒ Reduktion af antallet af forudgående kontroller af den finansielle kapacitet: Kun private 
koordinatorer kontrolleres (ingen af de andre partnere, hvis risici er omfattet af 
garantifonden) 
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‒ Yderligere væsentlig reduktion af antallet af CFS'er (kun én pr. støttemodtager pr. 
projekt ved projektets afslutning, og kun hvis bidraget baseret på faktiske omkostninger 
og enhedsomkostninger beregnet i overensstemmelse med støttemodtagerens 
sædvanlige omkostningsregnskabspraksis er på mindst 325 000 euro) 

‒ Ikke mere nogen forpligtelse til at registrere arbejdstid for ansatte, der arbejder 100 % 
på projektet, forenklet tidsregistrering for ansatte, der arbejder deltids på projektet 

‒ Én central EU-revisionstjeneste vedrørende udgifter til forskning og innovation med én 
enkelt revisionsstrategi for alle gennemførelsesorganer; revisionsperioden efter 
projektafslutning reduceret fra 5 år til 2 

Intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR'er) 

‒ Nemmere overførsel af IPR med mindre intervention fra Kommissionens side 
(Horisont 2020-regler for deltagelse, artikel 44) 

Kommunikation/IT 

‒ Deltagerportal: én enkelt portal til alle udvekslinger mellem støttemodtagere og 
gennemførelsesorganer, der forvalter tilskuddene fra Horisont 2020, og for eksperter 

‒ E-forvaltning: helt papirløs forvaltning af tilskud og ekspertkontrakter samt automatisk 
papirløs lagring og arkivering af dokumenter 

Tid, der går, før støtten bevilges (8 måneder) 

‒ Tilgang uden forhandling  
‒ Fremskyndelse af de administrative processer 
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BILAG IV 

Grundlæggende lovgivning og retningslinjer for rammeprogrammerne 

Dokumenttype  
(antal, sider) 

Programmeringsperiode 

2002-2006 2007-2013 2014-2020 

Retsgrundlag 

‒ Forordning(er) 
‒ Regler for deltagelse 
‒ Særprogrammer 

 

(1513/2002/EF, 33) 

(2321/2002, 12) 

3 særprogrammer (i alt: 
73 sider) 

2002/834/EF 

2002/835/EF 

2002/836/EF 

 

(1982/2006/EF, 41) 

(1906/2006,18) 

4 særprogrammer (i alt 
284 sider) 

2006/971/EF 

2006/972/EF 

2006/973/EF 

/2006/974/EF  

 

(1291/2013, 70) 

(1290/2013, 23) 

1 særprogram (2013/743/EU, 
77 sider) 

Retlige dokumenter til 
gennemførelse 

‒ Arbejdsprogrammer 
‒ Standardtilskudsaftale(r)(1) 

 

 

(18 dok., 994 sider) 

 

 

(7 dok., 9 048 sider) 

(21 dok., 1 554 sider) 

 

 

(3 dok., 5 487 sider) 

(26 dok., 2 897 sider) 

Vejledninger 

Om tilskudsaftalerne(2) 

 

  

 

(29 dok., 800 sider) 

 

(1 dok., 750 sider) 

Andet  
Artikel 185-initiativer: 
‒ EDCTP 
‒ Eurostars 
‒ EMRP (2009)/EMPIR 

(2014) 
‒ AAL 
‒ BONUS 
‒ PRIMA 

Fællesforetagender: 
‒ BBI 
‒ IMI2 
‒ CS2 
‒ ECSEL 
‒ FCH2 
‒ SESAR 

 
‒ S2R 

  
 
- 

(743/2008, 10 sider) 
(912/2009, 14 sider) 
(742/2008, 9 sider) 

(862/2010, 14 sider) 
 
 

(560/2014, 22 sider) 
(557/2014, 23 sider) 
(558/2014, 31 sider) 
(561/2014, 27 sider) 
(559/2014, 22 sider) 

(219/2007, 11 sider - ændret 
ved 1361/2008, 6 sider og 

721/2014, 8 sider) 
(642/2014, 25 sider) 

 
 

(556/2014, 16 sider) 
(553/2014, 13 sider) 
(555/2014, 11 sider) 
(554/2014, 13 sider) 

 
(2017/1324, 15 sider) 

Kilde: Revisionsretten, på grundlag af data fra Kommissionen (februar 2018). 
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