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Pētniecības finansējums vēl vairāk jāvienkāršo, atzīst 
ES revidenti 
Eiropas Revīzijas palāta ir sagatavojusi jaunu informatīvo dokumentu, kurā atzīts, ka vēl vairāk 
ir jāvienkāršo ES finansējums pētniecībai pēc 2020. gada. Šis informatīvais dokuments ir 
sagatavots Eiropas Parlamentam un Padomei kā ieguldījums šo iestāžu diskusijā par to, kas 
sekos ES pētniecības un inovācijas programmai “Apvārsnis 2020”.  

Revidenti pievērš galveno uzmanību vienkāršošanai. Viņi jau agrāk ir norādījuši, ka pārāk sarežģīts 
tiesiskais regulējums varētu traucēt pētniecības programmu efektīvai īstenošanai. Attiecībā uz 
programmu “Apvārsnis 2020” revidenti saskata divus veidus, kādos varētu novērst nevajadzīgu 
sarežģītību: var pārrakstīt pamata tiesību normas un/vai radīt vienkāršāku saskarni, kas būtu 
pielāgota pētnieku reālajiem apstākļiem. 

Bet vienkāršošana ir sarežģīta, saka revidenti. Viņi apraksta vairākas dilemmas, ar kurām Eiropas 
Komisija saskaras savos centienos, un saista tās ar veidu, kādā ir izstrādāts pētniecības tiesiskais 
regulējums, finansēšanas modelis un līdzdalības shēma. 

“Programma “Apvārsnis 2020” ir sarežģīta, jo tai piemēro daudzas īstenošanas regulas, 
noteikumus, vadlīnijas, procedūras un procesus un dažādus finansēšanas instrumentus,” teica par 
šo informatīvo dokumentu atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis Alex Brenninkmeijer, 
“un nevajadzīga sarežģītība rada risku”.  

Dažādas organizācijas un personas ES un valstu līmenī arī var dažādi interpretēt noteikumus, un 
daļa pētnieku ir noraizējusies par juridiskās noteiktības trūkumu. 

Salīdzinājumā ar iepriekšējām pētniecības programmām revidenti konstatē, ka praktizējošie 
speciālisti novērtē programmu “Apvārsnis 2020” kā līdz šim labāko ES pētniecības un inovācijas 
programmu, un jau ir veikts daudz vienkāršošanas pasākumu.  
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Tomēr pamata noteikumus joprojām ir grūti izprast, īpaši attiecībā uz MVU, vienkāršāku 
finansēšanas alternatīvu ieviešana joprojām sagādā grūtības atbalsta saņēmējiem un revidentiem 
ir apgrūtināta kontrole. 

Informatīvajā dokumentā ir norādīts uz vairākām jomām, kurām jāpievērš uzmanība, lai labāk 
ievirzītu pašreizējās diskusijas par pētniecības izdevumiem: 

• jāparedz pienācīgi daudz laika starp tiesību aktu pieņemšanu un īstenošanu;  

• jāizvērtē vienkāršoto izmaksu iespēju, tostarp vienreizējo maksājumu un godalgu, 
turpmāka izmantošana; 

• jāpaskaidro vadlīniju kā nesaistošu noteikumu izmantošana;  

• jāpieņem atbalsta saņēmēju grāmatvedības prakse;  

• jāatzīst programmas “Apvārsnis 2020” ietvaros iesniegtus labus projektu priekšlikumus 
citās programmās, izmantojot viena kontaktpunkta pieeju. 

 

Piezīmes izdevējiem 

Programmā “Apvārsnis 2020” septiņu gadu laikā (2014.–2020. g.) ir bijis pieejams finansējums 
gandrīz 80 miljardu EUR apmērā. Tā ir viena no lielākajām publiskajām pētniecības un izstrādes 
finansēšanas programmām pasaulē un veido apmēram 8 % ES budžeta. Dalībnieki ir universitātes, 
pētniecības institūti, MVU, lieli uzņēmumi un publiskas iestādes. Līdz šim laikam programmā ir 
iesniegts vairāk nekā 130 000 pieteikumu, un gandrīz 20 000 projektu ir saņēmuši finansējumu. 

Šis informatīvais dokuments nav revīzijas ziņojums. Eiropas Revīzijas palāta veic lietderības 
revīziju par programmas “Apvārsnis 2020” vienkāršošanu, un attiecīgo ziņojumu ir plānots 
publicēt 2018. gada nogalē. Ziņojumā būs dots revīzijas novērtējums par Komisijas paredzēto 
vienkāršošanas pasākumu efektivitāti. 

 

ERP informatīvais dokuments “Ieguldījums ES pētniecības programmu vienkāršošanā pēc 
programmas “Apvārsnis 2020”” ir pieejams ERP tīmekļa vietnē (eca.europa.eu) angļu valodā.  

 


