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Forenkling af deltagelsen i EU's rammeprogrammer – en uafbrudt rejse 

Spørgsmålet om forenkling af EU's rammeprogrammer har været temaet for en løbende debat, 
der næsten går tilbage til dengang, EU begyndte at finansiere forskningsaktiviteter.  I løbet af 
de sidste to år har Parlamentet flere gange opfordret Kommissionen til at foretage 
gennemgribende ændringer inden for forenkling med henblik på i sidste ende at forbedre 
interessenternes adgang til EU's finansieringsordninger for forskning og innovation samt at 
forøge programmernes tiltrækningskraft. I de parlamentariske betænkninger om RP7-
midtvejsevalueringen (2011/2043(INI)), om forenkling af gennemførelsen af 
rammeprogrammerne for forskning (2010/2079(INI)) og om grønbogen "Fra udfordringer til 
muligheder" (2011/2107(INI)) er der fremlagt flere konkrete anbefalinger og forslag, som nu 
skal medtages i Horisont 2020-lovgivningen. 

Foruden at strømline forskningsstøtteordninger på EU-plan kan den største del af 
forenklingspotentialet udnyttes gennem en hensigtsmæssig udformning af bestemmelserne i 
henhold til finansforordningen og reglerne for deltagelse. Her vil ordføreren endnu en gang 
understrege, hvor vigtigt det er at opnå en forenklet og mere sammenhængende 
finansforordning. Dette er på nuværende tidspunkt emnet for en trepartsdialog mellem 
Parlamentet, Kommissionen og Rådet. Han udtrykker sit oprigtige håb om, at de 
forenklingsforanstaltninger, som Parlamentet har opfordret til, navnlig de foranstaltninger, 
som har til formål at forenkle bestemmelserne om finansiering af forsknings- og 
innovationsaktiviteter, gennemføres fuldt ud.

I denne henseende glæder ordføreren sig over "Dagsorden for forenkling af den flerårige 
finansielle ramme for 2014-2020" (COM(2012)0042), hvori Kommissionen udviser et stærkt 
engagement i forenkling.  Han mener, at Kommissionens plan om at opstille en resultattavle 
med henblik på at overvåge udviklingen inden for gennemførelsen af dagordenen for 
forenkling kan understøtte beslutningsprocessen. Han håber imidlertid oprigtigt på, at 
Kommissionens hensigt om "konstant at forsvare forslagene til forenkling" ikke vil hæmme 
Parlamentets og Rådets retlige forpligtelse til at opnå en reel forenkling til gavn for 
forskningssamfundet. 

Gennemgribende ændringer inden for forenkling – er disse allerede foretaget?

Ordføreren glæder sig i vid udstrækning over Kommissionens forslag om et regelsæt for 
deltagelse og formidling af resultaterne i Horisont 2020, der et vigtigt skridt fremad, og som 
imødekommer forskningssamfundets presserende behov inden for EU-finansiering af 
forskning og innovation. Han bifalder frem for alt følgende aspekter:

 Ét regelsæt, der gælder for finansieringen af alle de foranstaltninger, som deltagerne 
iværksætter under Horisont 2020, herunder Euratom, uanset finansieringsorgan. 

 Lempede krav med hensyn til tidsregistreringssystemer (ingen tidsregistrering for 
personer, der udelukkende arbejder for foranstaltningen (artikel 25 i RfD i Horisont 
2020), enhedsomkostninger for ejere af SMV'er og andre fysiske personer (artikel 26 i 
RfD i Horisont 2020) osv.).

 En bredere accept af modtagernes sædvanlige anvendte regnskabsmetoder. 
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 Indføjelsen af moms i definitionen af støtteberettigede omkostninger.   

 En fælles brugervenlig it-platform der fungerer som kvikskranke for deltagerne.

 Ligebehandling af ansøgere, uanset etableringssted og arbejdsområde (artikel 6 i RfD i 
Horisont 2020).

Der er imidlertid flere detaljer i Kommissionens forslag, som enten er for uklare eller 
kontroversielle, og derfor bør de drøftes nærmere. Nedenfor er anført en række emner, som 
ifølge ordføreren bør genovervejes i den forestående drøftelse.

Én finansieringssats for alle deltagere

Forslaget om én godtgørelsessats, der skal gælde for alle deltagere, og som kun adskiller sig 
afhængigt af, hvilken type aktivitet der er tale om, 100+20 % for forskningsaktiviteter eller 
70+20 % for aktiviteter, som er tæt på at kunne markedsføres, forekommer at være et generelt 
skridt mod forenklingen af programforvaltningen. De konkrete konsekvenser herved for 
ansøgere og modtagere er imidlertid tvetydige, og der er behov for yderligere præcisering. 

Tilbagemeldinger fra større forskningsorganisationer har allerede vist, at de foreslåede 
finansieringssatser ville have en divergerende indvirkning på det generelle 
finansieringsniveau afhængigt af størrelsen på institutionen, arten af aktiviteterne og niveauet 
for indirekte omkostninger. Kommissionen opfordres derfor til at udarbejde en række 
modelberegninger, som kan vise de mulige konsekvenser ved de foreslåede 
finansieringsmekanismer for programdeltagerne og tjene som grundlag for mulige yderligere 
ændringer inden for dette område.

Muligheden for at fravælge den generelle model for visse deltagere, såsom forsknings- og 
teknologiorganisationer eller universiteter, der ikke arbejder med gevinst for øje, og som 
allerede har indført et regnskabssystem for samtlige omkostninger, bør absolut tages i 
betragtning med henblik på at give dem mulighed for at opnå godtgørelse på grundlag af deres 
faktiske direkte og indirekte omkostninger.

Det er ligeledes nødvendigt at bemærke, at der i forslaget udelukkende forelægges en 
maksimal finansieringssats, og dermed er det op til arbejdsprogrammerne at fastlægge lavere 
grænseværdier for de samlede støtteberettigede omkostninger. Idet præcist definerede 
finansieringssatser er væsentlige for potentielle deltagere, er det nødvendigt at begrænse 
sådanne uklarheder og definere klare regler for maksimale finansieringssatser. 

En lavere finansieringssats kan være rimelig for indirekte foranstaltninger med en stærk 
industrideltagelse eller på områder, hvor der forventes støtte fra nye finansielle instrumenter. 
En henvisning til muligheden for at anvende en flerfondstilgang bør indføjes i 
finansieringsreglerne. Navnlig for de projekter, som omfatter 
fuldskalademonstrationsaktiviteter og kræver mange finansielle midler, ville en 
flerfondstilgang være tilrådelig. 

Finansiering af innovation

Almindeligvis er en skelnen mellem finansieringsniveauet inden for forskningsaktiviteter på 
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den ene side og aktiviteter, som er tæt på at kunne markedsføres, på den anden side en rimelig 
bestemmelse. En mere detaljeret definition af disse markedsorienterede aktiviteter (artikel 22 i 
RfD i Horisont 2020), hvor godtgørelsessatsen 70+20 % gælder, anbefales imidlertid stærkt, 
således at mulige misfortolkninger af de eksisterende regler kan undgås. 

Herudover vil ordføreren overordnet sætte pris på en præcisering af begrebet "innovation", 
som Kommissionen agter at vedtage i fremtiden. 

Uanset dette har den klare skelnen mellem forskningsaktiviteter og innovationsaktiviteter 
(som er tæt på at kunne markedsføres) udløst manglende forståelse og usikkerhed blandt 
forskere. For at fremme innovation i alle sektorer og langs hele innovationskæden bør der 
fastsættes bestemmelser med henblik på at åbne mulighed for, at der kan være en kombination 
af forskellige aktiviteter i et projekt og dermed også forskellige finansieringssatser for 
forskellige arbejdspakker. Dette forslag er desværre uklart på dette punkt og kræver yderligere 
juridisk klarhed. I denne henseende skal det kontrolleres, om sådanne bestemmelser kan føre 
til en mere kompliceret procedure, når der dannes konsortier eller forvaltes projekter.

De nye instrumenter, som er blevet foreslået, især motivationspriserne samt de finansielle 
instrumenter fra det tidligere RSFF, har stadig brug for yderligere juridisk præcisering for så 
vidt angår deres gennemførelse. Nye og eksisterende instrumenter bør rationaliseres. 

Ordføreren vil endnu en gang understrege, at "tid" bliver en væsentlig faktor, såfremt Unionen 
oprigtigt ønsker at opnå succes med at udnytte Europas innovationspotentiale. En betydelig 
afkortelse af den gennemsnitlige tid, inden støtten bevilges, og den gennemsnitlige tid, inden 
den udbetales, skal forblive et af de vigtigste mål på forenklingsdagordenen – ikke kun med 
henblik på at mindske den administrative byrde og den alt for store usikkerhed for ansøgerne, 
men ligeledes for at give forskere en egentlig mulighed for at være innovative. Dette gælder 
navnlig for SMV'er.

Bredere deltagelse

Små og mellemstore virksomheder

Ordføreren glæder sig over, at der er nogle særlige regler, som har til formål at øge SMV'ers 
deltagelse (f.eks. artikel 26, 47 osv. i RfD i Horisont 2020). Navnlig inden for Horisont 2020's 
arbejdsprogram, som har til formål at tage højde for SMV'ers finansieringsbehov, skal der 
sikres en vis fleksibilitet for at imødekomme de særlige betingelser, på hvilke SMV'er 
gennemfører forsknings- og innovationsaktiviteter. Det synes væsentligt, at særlige 
foranstaltninger kan træffes med henblik på i betydelig grad at afkorte tiden, inden støtten
bevilges, og tiden, inden den udbetales, i indkaldelser, som primært henvender sig til SMV'er 
som deltagere.  

Ordføreren vil i særdeleshed gerne rette opmærksomheden mod den særlige rolle, som 
mellemstore virksomheder (250-500 medarbejdere) spiller inden for Unionens 
innovationsmiljø. Statistikker viser, at disse mellemstore virksomheder, hvis maksimale 
medarbejderantal overstiger SMV'ers medarbejderantal, er drivkraften bag innovationen i 
Europa i dag. I forbindelse med Horisont 2020's finansieringsinstrumenter bør der derfor 
fastlægges passende foranstaltninger for at udnytte disse virksomheders fulde 
innovationspotentiale. 
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"Vejen til topkvalitet"

Spørgsmålet om underrepræsenterede regioner og medlemsstater er tæt knyttet til behovet for 
forenkling og har altid været altoverskyggende i drøftelserne om RP7. Horisont 2020 bliver 
det første EU-rammeprogram, som er udformet til at håndtere dette problem og til at udnytte 
alle EU's medlemsstaters og regioners FUI-potentiale. En forpligtende forenklingsdagsorden, 
en passende række instrumenter, gennemgribende synergier med strukturfondene og andre 
relevante EU-programmer samt et sæt ledsageforanstaltninger vil bidrage til at brolægge 
"vejen til topkvalitet" for dem, der er underrepræsenteret i det aktuelle program. Ordføreren er 
godt klar over, at de specifikke foranstaltninger i forbindelse med "vejen til topkvalitet" skal 
gennemføres i overensstemmelse med reglerne for deltagelse med henblik på at afspejle de 
bestemmelser, som stadig mangler at blive indføjet i andre retsakter i Horisont 2020-pakken. 
Med henblik på at skabe større synergi og komplementaritet mellem Horisont 2020, 
strukturfondene og andre relevante EU-programmer vil det være nødvendigt at harmonisere 
reglerne for deltagelse i alle de pågældende programmer.

Internationalt samarbejde

Ordføreren er overbevist om, at det tilsigtede paradigmeskift mod innovation ikke kan lykkes 
uden en strategisk udvidet involvering af det internationale forskningssamfund. 
Forskelligartede EU-partnere, såsom Sydafrika på den ene side og Sydkorea på den anden 
side, oplevede alle, at EU's finansieringslandskab var utilgængeligt. Den væsentlige reduktion 
af den administrative byrde samt afkortelsen af tiden, inden støtten bevilges, og tiden, inden 
den udbetales, er derfor også forudsætninger for at tiltrække fremragende forskere fra hele 
verden.

Formidling af resultater

Reglerne om intellektuelle ejendomsrettigheder er i vid udstrækning baseret på de nuværende 
regler i RP7, og ordføreren glæder sig over denne kontinuitet. Et langt større fokus på 
udnyttelse og formidling af resultaterne er også i tråd med Horisont 2020-programmets 
overordnede mål. Ordføreren mener, at som princip er fri adgang, åben kilde og patentering 
passende instrumenter til formidling og fremme af resultaterne, men det vil være en stor 
fordel at have større opmærksomhed omkring og mere støtte til intellektuelle 
ejendomsrettigheder. 

Reglerne om intellektuelle ejendomsrettigheder bør være mere ensartede i hele Horisont 2020. 
Med henblik på at bevare fleksibiliteten i de lovgivningsmæssige bestemmelser skal flere 
detaljer reguleres i tilskudsaftalerne. En vis forsigtighed er imidlertid tilrådelig med henblik 
på at undgå, at de overordnede vilkår og betingelser falder fra hinanden. 

For så vidt angår de nye finansieringsinstrumenter, såsom prækommercielle offentlige indkøb 
eller offentlige indkøb af innovative løsninger, er der behov for yderligere juridisk 
præcisering, idet der ikke er megen erfaring med offentlig finansiering af disse aktiviteter i de 
fleste sektorer. For så vidt angår f.eks. OPP'er bør der udarbejdes en række fælles betingelser, 
der skal gælde for nye og allerede eksisterende OPP'er, og som skal dække de intellektuelle 
ejendomsrettigheder i offentlige indkøb og åbne for adgangen, således at alle nytilkomne og 
små aktører kan deltage.    
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Resumé

Ét klart og konsekvent regelsæt for deltagelse og formidling af resultater under Horisont 2020 
er væsentligt for en vellykket gennemførelse af hele rammeprogrammet. 

Med henblik på at nå de mål, som Parlamentet har fastlagt i tidligere betænkninger, og 
ligeledes for at opfylde de krav, som på berettiget vis er blevet stillet i forskningssamfundet, 
skal vi finde en rimelig ligevægt mellem fire væsentlige principper. Disse principper er 
forenkling, ansvarliggørelse, fleksibilitet og pålidelighed. En vellykket gennemførelse af 
Horisont 2020 vil i høj grad afhænge af gennemførelsen og afbalanceringen af disse 
principper. 


