
LT 

 

 
Šio pranešimo spaudai tikslas – pateikti Europos Audito Rūmų priimto apžvalginio pranešimo pagrindines mintis. 
Visą pranešimą rasite čia www.eca.europa.eu. 

ECA Press 
Mark Rogerson – atstovas ryšiams su visuomene T: (+352) 4398 47063 M: (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – atstovas spaudai  T: (+352) 4398 45410  M: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors eca.europa.eu 

Pranešimas spaudai 
Liuksemburgas, 2018 m. kovo 21 d. 

 
 

Būtina toliau paprastinti mokslinių tyrimų finansavimą, – 
teigia ES auditoriai 
Naujame Europos Audito Rūmų apžvalginiame pranešime sakoma, jog ir po 2020 metų būtina 
toliau paprastinti mokslinių tyrimų finansavimą. Pranešimas buvo parengtas Europos 
Parlamentui ir Tarybai kaip indėlis į šių institucijų svarstymus dėl ES programą „Horizontas 
2020“ pakeisiančios programos.  

Daugiausia dėmesio auditoriai skiria paprastinimui. Jie jau anksčiau atkreipė dėmesį į tai, kad 
pernelyg sudėtingas teisinis pagrindas gali trukdyti efektyviai įgyvendinti mokslinių tyrimų 
programas. Kalbant apie programą „Horizontas 2020“, auditoriai išskiria du nereikalingo 
sudėtingumo šalinimo būdus: perrašant pagrindines teisės normas ir / arba sukuriant 
paprastesnę, labiau mokslininkų realias aplinkybes atitinkančią sąsają. 

Tačiau auditoriai teigia, jog paprastinimas yra sudėtingas. Jie aprašo keletą dilemų, turinčių 
poveikį Europos Komisijos pastangoms, ir susieja jas su mokslinių tyrimų reglamentavimo 
pagrindu, finansavimo modeliu ir dalyvavimo schema. 

„Programa „Horizontas 2020“ yra sudėtinga dėl gausybės įvairių jos įgyvendinimo reglamentų, 
taisyklių, gairių, procedūrų ir procesų bei jos finansavimo priemonių, – aiškino už apžvalginį 
pranešimą atsakingas Audito Rūmų narys Alex Brenninkmeijer – o nereikalingas sudėtingumas 
gimdo riziką.“  

Įvairios ES ir nacionalinio lygmens organizacijos ir asmenys taip pat gali skirtingai aiškinti taisykles, 
o kai kurie mokslininkai yra susirūpinę dėl teisinio apibrėžtumo nebuvimo. 

Auditoriai nustatė, kad, palyginti su ankstesnėmis mokslinių tyrimų programomis, specialistams 
praktikams „Horizontas 2020“ iki šiol yra geriausia ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programa ir 
kad buvo nuveiktas didelis paprastinimo darbas.  
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Tačiau vis dar sudėtinga suvokti pagrindinius reglamentus, – ypač MVĮ reglamentą, – 
paprastesnių finansavimo sprendinių įgyvendinimas išlieka sudėtingas naudos gavėjams, o jų 
kontrolė išlieka sudėtinga auditoriams. 

Apžvalginis pranešimas nušviečia keletą sričių, į kurias reiktų atkreipti daugiau dėmesio, norint 
geriau nukreipti dabartinius svarstymus į mokslinių tyrimų išlaidas: 

• nustatyti pagrįstą laikotarpį tarp teisės aktų priėmimo ir jų įgyvendinimo;  

• įvertinti vis dažniau naudojamas supaprastinto išlaidų apmokėjimo formas, kaip antai 
vienkartines išmokas ir apdovanojimus; 

• paaiškinti gairių kaip nesaistančių taisyklių naudojimą;  

• pritarti naudos gavėjų apskaitos praktikoms;  

• pripažinti gerus kitų programų projektų pasiūlymus kaip finansuotinus pagal „Horizontas 
2020“ taikant vieno langelio metodą. 

 

Pastabos leidėjams 

Per septynerius metus (2014–2020) pagal programą „Horizontas 2020“ skirta beveik 80 milijardų 
eurų finansavimo. Tai viena didžiausių mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros viešojo 
finansavimo programų pasaulyje, sudaranti apie 8 % ES biudžeto. Jos dalyviai – universitetai, 
tyrimų institutai, MVĮ, stambios bendrovės ir viešosios įstaigos. Iki šiol pagal šią programą buvo 
pateikta 130 000 paraiškų, o finansavimą gavo apie 20 000 projektų. 

Šis apžvalginis pranešimas nėra audito ataskaita. Europos Audito Rūmai šiuo metu vykdo 
veiksmingumo auditą tema programos „Horizontas 2020“ supaprastinimas; jo ataskaitą, kurioje 
bus pateiktas Komisijos paprastinimo priemonių įvertinimas, numatyta paskelbti 2018 metais. 

 

Europos Audito Rūmų apžvalginis pranešimas „Indėlis į ES mokslinių tyrimų programą po 
programos „Horizontas 2020“ užbaigimo“ paskelbtas anglų kalba jų interneto svetainėje 
(eca.europa.eu).  

 


