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Finansieringen av forskning behöver förenklas ytterligare, 
säger EU:s revisorer 
Det finns fortfarande ett behov av att förenkla EU-finansieringen av forskning efter 2020, enligt 
ett nytt informationsdokument från Europeiska revisionsrätten. Dokumentet har utarbetats för 
Europaparlamentet och rådet som underlag för deras diskussioner om efterföljaren till 
Horisont 2020, EU:s program för forskning och innovation.  

Revisorerna fokuserar på förenkling. De har tidigare påpekat att en alltför komplex rättslig ram 
kan hindra forskningsprogram från att genomföras på ett effektivt sätt. När det gäller 
Horisont 2020 lyfter de fram två sätt för att få bort onödig komplexitet: att skriva om de 
grundläggande rättsliga reglerna och/eller att skapa ett enklare gränssnitt som är anpassat till 
forskarnas verkliga villkor. 

Men förenkling är komplicerat, säger revisorerna. De beskriver några av Europeiska 
kommissionens dilemman i förenklingsarbetet och kopplar dem till utformningen av den rättsliga 
ramen för forskning, finansieringsmodellen och systemet för deltagande. 

”Horisont 2020 är komplext på grund av mängden förordningar, regler, riktlinjer, förfaranden och 
processer för genomförandet liksom det stora antalet finansieringsinstrument”, säger Alex 
Brenninkmeijer, den ledamot av Europeiska revisionsrätten som är ansvarig för 
informationsdokumentet, ”och onödig komplexitet innebär risker”.  

Olika organisationer och enskilda personer på EU-nivå och nationell nivå kan också tolka reglerna 
olika, och vissa forskare oroas av bristen på rättslig säkerhet. 

I jämförelse med tidigare forskningsprogram, säger revisorerna, uppskattas Horisont 2020 bland 
yrkesverksamma forskare som det bästa EU-programmet för forskning och innovation hittills, och 
avsevärda ansträngningar har gjorts för att förenkla programmet.  
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Men de grundläggande förordningarna är fortfarande svåra att förstå, särskilt för små och 
medelstora företag, och enklare finansieringsalternativ är fortfarande svåra att genomföra för 
stödmottagare och svåra att kontrollera för revisorer. 

I informationsdokumentet framhävs ett antal aspekter som behöver övervägas för att ge den 
pågående diskussionen om forskningsutgifter ett bättre fokus: 

• Ett rimligt tidsfönster mellan antagande och genomförande av rättsakter.  

• En bedömning av utökad användning av förenklade kostnadsalternativ, som 
enhetsbelopp och priser. 

• Förklaring av användningen av riktlinjer som icke bindande regler.  

• Godtagande av stödmottagarnas normala redovisningsrutiner.  

• Uppmärksammande av bra projektförslag inom Horisont 2020 inom ramen för andra 
program med hjälp av en gemensam kontaktpunkt. 

 

Meddelande till redaktörer 

Horisont 2020 har ställt närmare 80 miljarder euro i EU-medel till förfogande under sju år (2014–
2020). Det är ett av de största offentliga finansieringsprogrammen för forskning och utveckling i 
världen och står för omkring 8 % av EU:s budget. Deltagarna är universitet, 
forskningsinstitutioner, små och medelstora företag, större företag och offentliga organ. Hittills 
har mer än 130 000 ansökningar lämnats in och nästan 20 000 projekt har tagit emot finansiering. 

Det här informationsdokumentet är inte en granskningsrapport. Europeiska revisionsrätten 
genomför en effektivitetsrevision av förenklingen av Horisont 2020 som beräknas offentliggöras i 
slutet av 2018, där vi kommer att granska och bedöma hur ändamålsenliga kommissionens 
förenklingsåtgärder har varit. 

 

Revisionsrättens informationsdokument A contribution to simplification of EU research 
programme beyond Horizon 2020 (ett bidrag till förenklingen av EU:s forskningsprogram efter 
Horisont 2020) finns på revisionsrättens webbplats (eca.europa.eu) på engelska. 

 


