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EU-revisorerne: Forskningsfinansieringen bør forenkles 
yderligere 
Ifølge et nyt briefingpapir fra Den Europæiske Revisionsret er der stadig behov for at forenkle 
EU's forskningsfinansiering efter 2020. Papiret er udarbejdet til Europa-Parlamentet og Rådet 
som input til deres drøftelser om det program, der skal efterfølge Horisont 2020, EU-
programmet for forskning og innovation.  

Revisorerne fokuserer på forenkling. De har tidligere påpeget, at en for kompleks retlig ramme 
kan være til hinder for, at forskningsprogrammerne kan gennemføres effektivt. Til fjernelse af 
unødig kompleksitet i Horisont 2020 anviser de to metoder, der eventuelt kan kombineres: 
omskrivning af de grundlæggende retlige bestemmelser og oprettelse af et enklere interface, der 
er tilpasset til forskernes faktiske omstændigheder. 

Men ifølge revisorerne er det kompliceret at forenkle. De beskriver nogle af dilemmaerne for 
Europa-Kommissionens bestræbelser og knytter dem til udformningen af den 
lovgivningsmæssige ramme for forskning, finansieringsmodellen og deltagelsesordningen. 

"Horisont 2020 er kompleks på grund af den vifte af forordninger, regler, vejledninger, procedurer 
og processer, der er knyttet til gennemførelsen, samt de mangfoldige finansieringsinstrumenter," 
siger Alex Brenninkmeijer, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for 
briefingpapiret, "og unødig kompleksitet giver risiko."  

Forskellige organisationer og enkeltpersoner på EU-plan og på nationalt plan fortolker måske 
reglerne forskelligt, og nogle forskere er bekymrede over en manglende juridisk sikkerhed. 

I forhold til tidligere forskningsprogrammer, siger revisorerne, værdsætter fagfolk Horisont 2020 
som det hidtil bedste EU-program for forskning og innovation, og der er gjort en betydelig indsats 
for at forenkle det.  
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Grundforordningerne er dog stadig vanskelige at forstå, især for SMV'er, implementeringen af 
enklere finansieringsmuligheder er stadig vanskelig for støttemodtagerne, og kontrollen i relation 
til dem er stadig vanskelig for revisorerne. 

Briefingpapiret fremhæver en række områder, der bør lægges særlig vægt på med henblik på at 
fokusere de igangværende drøftelser om udgifterne til forskning bedre: 

• afsættelse af et rimeligt tidsrum mellem vedtagelse og gennemførelse af retsakter  

• vurdering af yderligere brug af forenklede omkostningsmuligheder, f.eks. faste beløb og 
priser 

• redegørelse for brugen af retningslinjer som ikkebindende regler  

• accept af støttemodtagernes regnskabspraksis  

• anerkendelse af gode projektforslag under Horisont 2020 i andre programmer ved hjælp 
af en one-stop-shop-tilgang. 

 

Bemærkninger til redaktører 

Horisont 2020 har stillet næsten 80 milliarder euro til rådighed til finansiering i løbet af 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 budget. Deltagerne omfatter universiteter, 
forskningsinstitutioner, SMV'er, store virksomheder og offentlige organer. Der er til dato 
indsendt over 130 000 ansøgninger, og næsten 20 000 projekter er blevet finansieret. 

Dette briefingpapir er ikke en revisionsberetning. Den Europæiske Revisionsret er i gang med en 
forvaltningsrevision vedrørende forenklingen i Horisont 2020, hvis resultater planlægges 
offentliggjort sidst i 2018, og som vil give en revisionsbaseret vurdering af effektiviteten af 
Kommissionens foranstaltninger til forenkling. 

 

Revisionsrettens briefingpapir "A contribution to simplification of EU research programme 
beyond Horizon 2020" kan fås på engelsk på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu).  

 


