
DT\896646SL.doc PE486.045v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

22.3.2012

DELOVNI DOKUMENT
o pravilih za sodelovanje v okvirnem programu za raziskave in inovacije 
Obzorje 2020 ter razširjanje njegovih rezultatov (2014–2020)

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Poročevalec: Christian Ehler



PE486.045v01-00 2/6 DT\896646SL.doc

SL

Poenostavitev sodelovanja v okvirnih programih EU – stalno potovanje 

Razprava o poenostavitvi programov EU poteka že skoraj od samega začetka dejavnosti 
financiranja raziskav EU. V preteklih dveh letih je Parlament večkrat pozval Komisijo, naj 
naredi pomemben korak pri poenostavitvi, da bi končno izboljšala dostop zainteresiranih 
strani do financiranja EU za raziskave in inovacije ter povečala privlačnost njegovih 
programov. V parlamentarnih poročilih o 7. okvirnem programu EU za raziskave, tehnološki 
razvoj in predstavitev (2011/2043(INI)), o izvajanju raziskovalnih okvirnih programov 
(2010/2079(INI)) ter o zeleni knjigi z naslovom Spremeniti izzive v priložnosti: na poti k 
skupnemu strateškemu okviru za financiranje raziskav in inovacij v EU (2011/2107(INI)) so 
bili predstavljeni številni poročila in predlogi, ki jih je zdaj treba vključiti v zakonodajo 
Obzorje 2020. 

Najpomembnejši del možnih poenostavitev je, razen z racionalizacijo področja financiranja 
raziskav na ravni EU, mogoče doseči z ustrezno opredelitvijo določb, ki so predvidene v 
finančni uredbi in pravilih za sodelovanje. Poročevalec bi tu rad ponovno poudaril, kako 
pomembno je doseči enostavnejšo in skladnejšo finančno uredbo, ki se trenutno obravnava v 
trialogu med Parlamentom, Komisijo in Svetom. Iskreno upa, da se bodo v celoti izvedli 
ukrepi za poenostavitev, h katerim je pozval Parlament, zlasti tisti, katerih namen je 
poenostaviti določbe, ki zadevajo financiranje raziskav in inovacij.

Ob upoštevanju navedenega poročevalec pozdravlja Program poenostavitve za večletni 
finančni okvir 2014–2020 (COM(2012)0042), ki nedvomno dokazuje, da je Komisija trdno 
zavezana poenostavitvi. Meni, da bo načrt Komisije o uvedbi preglednice dosežkov, s katero 
se bo spremljal napredek pri izvajanju agende poenostavitve, lahko podprl postopek 
odločanja. Iskreno pa upa, da namera Komisije, da bo nepopustljivo branila predloge za 
poenostavitev, kot so opredeljeni, ne bo ovirala pravne dolžnosti Parlamenta in Sveta, da 
doseže dejansko poenostavitev v korist raziskovalne skupnosti.

Pomemben napredek pri poenostavitvi – ali smo ga že dosegli?

Poročevalec na splošno pozdravlja predlog Komisije o pravilih za sodelovanje in razširjanje 
rezultatov v Obzorju 2020 kot pomemben korak naprej pri odzivu na nujne potrebe 
raziskovalne skupnosti na področju financiranja EU za raziskave in inovacije. Kot 
najpomembnejše odobrava naslednje vidike:

 enoten sklop pravil za financiranje vseh dejavnosti, ki jih izvajajo udeleženci v okviru
Obzorja 2020, vključno z Euratom, ne glede na to, kdo financira; 

 zmanjšanje zahtev glede sistemov beleženja časa (za osebe, ki delajo izključno za 
ukrep, beleženje časa ni potrebno (člen 25 RFP (okvirni program za raziskave in 
inovacije) Obzorje 2020), lestvice na enoto stroškov za lastnike malih in srednjih 
podjetij in drugih fizičnih oseb (člen 26 RFP Obzorje 2020) itd.);

 širše sprejetje običajnih računovodskih metod prejemnikov donacij;

 vključitev DDV in opredelitev upravičenih stroškov;
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 enotno, uporabnikom prijazno platformo informacijske tehnologije, ki udeležencem 
zagotavlja pristop „vse na enem mestu“;

 enakopravna obravnava prijaviteljev ne glede na kraj ustanovitve in področje 
delovanja (člen 6 RFP Obzorje 2020).

Mnogo podrobnosti v predlogu Komisije pa je premalo jasnih ali preveč spornih ter si zato 
zaslužijo bolj poglobljeno razpravo. V nadaljevanju boste našli niz vprašanj, ki bi jih bilo 
treba po poročevalčevem mnenju v prihodnji razpravi ponovno obdelati.

Enotna stopnja financiranja za vse udeležence

Predlog o enotni stopnji povračila, ki bi se uporabljala za vse udeležence in bi se razlikovala 
samo glede na vrsto dejavnosti – 100 + 20 % za raziskovalne dejavnosti oziroma 70 + 20 % 
za dejavnosti pred komercializacijo, se zdi splošni korak k poenostavitvi upravljanja 
programa. Vendar so njegove dejanske posledice za prijavitelje in upravičence dvoumne in bi 
jih bilo treba bolje pojasniti. 

Povratne informacije iz nekaterih pomembnejših raziskovalnih organizacij so že dokazale, da 
bi predlagane stopnje financiranja povzročile razhajanje splošnih ravni financiranja glede na 
velikost institucije, obliko dejavnosti in obseg neposrednih stroškov. Zato se Komisijo poziva, 
naj izdela niz modelnih izračunov, ki bi pokazali možne posledice predlaganih mehanizmov 
financiranja za udeležence programa in bi služili kot podlaga za možne prihodnje spremembe 
na tem področju.

Vsekakor je treba pretehtati možnost uvedbe opcije neuporabe splošnega modela za nekatere 
udeležence, kot so nepridobitne raziskovalne in tehnološke organizacije ali univerze, ki so že 
začele uporabljati sistem računovodstva za vse stroške, da bi jim omogočili povračilo na 
podlagi dejanskih neposrednih ali posrednih stroškov.

Opozoriti je treba tudi, da predlog zgolj določa maksimalno stopnjo financiranja, delovnim 
programom pa je prepuščeno, da določijo nižje omejitve financiranja za skupne upravičene 
stroške. Ker je zelo pomembno, da se natančno določijo stopnje financiranja potencialnih 
udeležencev, je treba zmanjšati nejasnost in določiti jasna pravila o minimalnih stopnjah 
financiranja. 

Nižja stopnja financiranja bi lahko bila upravičena za posredne ukrepe, pri katerih je v veliki 
meri udeležena industrija, ali na področjih, za katera je predvidena podpora iz novih finančnih 
instrumentov. V pravilih financiranja je treba navesti možnost uporabe pristopa na podlagi 
financiranja iz več skladov. Zlasti za projekte, v katerih so tudi obsežne predstavitvene 
dejavnosti in ki zahtevajo obsežna finančna sredstva, bi bil priporočljiv pristop na podlagi 
financiranja iz več skladov.
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Financiranje inovativnosti

V splošnem je razlikovanje med stopnjo financiranja raziskovalnih dejavnosti na eni strani in 
dejavnosti pred komercializacijo na drugi razumna določba. Vendar je zelo priporočljivo 
natančneje opredeliti te tržno usmerjene dejavnosti (člen 22 RFP Obzorje 2020), za katere naj 
bi veljala stopnja povračila 70 + 20 %, da bi se preprečilo napačno razumevanje obstoječih 
pravil. 

Poleg tega bi poročevalec v splošnem pozdravil pojasnilo pojma „inovacija“, ki ga namerava 
Komisija uporabljati v prihodnje. 

Ne glede na povedano je jasno razlikovanje med raziskovalnimi dejavnostmi in dejavnostmi 
inovacij (pred komercializacijo) povzročilo nerazumevanje in negotovost v raziskovalni 
skupnosti. Da bi spodbudili inovacije v vseh sektorjih in vzdolž celotne inovacijske verige je 
treba sprejeti določbe, da se omogoči združevanje različnih dejavnosti znotraj enega projekta, 
s tem pa tudi različne stopnje financiranja za različne nabore del. Sedanji predlog je na žalost 
na tem področju nejasen in zahteva večjo pravno jasnost. V zvezi s tem je treba preveriti, ali 
bi te določbe lahko privedle do še bolj zapletenega postopka pri izgradnji konzorcijev ali 
upravljanju projektov.

Kar zadeva izvajanje novih predlaganih instrumentov – posebno nagrad za spodbujanje in 
finančnih instrumentov, ki so nastali iz prejšnjega sklada za financiranje na osnovi delitve 
tveganja – je treba podrobneje pojasniti. Racionalizirati bi bilo treba nove in obstoječe 
instrumente. 

Poročevalec bi rad znova poudaril, da bo „čas“ tisti bistveni dejavnik, če želi Unija resnično 
uspeti sprostiti inovacijski potencial Evrope. Bistveno zmanjšanje povprečnega časa za 
dodelitev in časa za plačilo mora ostati med najpomembnejšimi cilji agende poenostavitve; ne 
samo zato, da bi zmanjšali upravno breme in predolgo negotovost za prijavitelje, temveč tudi 
zato, da bi raziskovalcem dejansko omogočili inovacije, kar velja zlasti mala in srednja 
podjetja.

Širitev udeležbe

Mala in srednja velika podjetja

Poročevalec pozdravlja dejstvo, da je namen nekaterih specifičnih pravil okrepiti sodelovanje 
malih in srednjih podjetij (npr. člen 26, člen 47 RFP Obzorje 2020). Zlasti v programskih 
smernicah Obzorje 2020, katerih namen je vključiti potrebe po financiranju malih in srednjih 
podjetij, je treba zagotoviti določeno stopnjo prilagodljivosti, da bi izpolnili posebne pogoje, 
pod katerimi mala in srednja podjetja izvajajo dejavnosti raziskav in inovacij. Bistveno je 
sprejeti posebne ukrepe za znatno zmanjšanje časa za dodelitev in časa za plačilo v razpisih, 
ki so v glavnem namenjeni malim in srednjim podjetjem kot udeležencem.

Posebno vprašanje, ki ga želi obravnavati poročevalec, je specifična vloga, ki jo imajo srednje 
velika podjetja (od 250 do 500 zaposlenih) na področju inovacij v Uniji. Statistični podatki 
kažejo, da so ta srednje velika podjetja z številom zaposlenih, ki presega zgornjo mejo za 
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mala in srednja podjetja, gonilna sila inovacij v Evropi. V instrumentih financiranja programa 
Obzorje 2020 bi morali biti zato predvideni ustrezni ukrepi za sprostitev celotnega 
inovacijskega potenciala teh podjetij. 

“Stopnice odličnosti„

V razpravah o 7. okvirnem programu se v tesni povezavi s potrebo po poenostavitvi vedno 
pojavlja vprašanje nezadostno zastopanih regij in držav članic. Obzorje 2020 bo prvi okvirni 
program EU, namenjen spoprijemanju s to težavo in polni sprostitvi potenciala raziskav, 
razvoja in inovacij vseh držav članic in regij EU. Agenda, posvečena poenostavitvi, ustrezen 
niz instrumentov, prodorne sinergije s strukturnimi skladi in drugi pomembni programi EU ter 
skladen niz spremljevalnih ukrepov bodo prispevali k izgradnji „stopnic odličnosti“ za tiste, ki 
niso zadostno zastopani v sedanjem programu. Poročevalec se dobro zaveda, da bo treba 
posebne ukrepe teh „stopnic odličnosti“ izvajati v skladu s tem v pravilih za sodelovanje, da 
bi se tako odrazile določbe, ki jih bo treba še uvesti v drugih pravnih aktih sklopa programa 
Obzorje 2020. Da bi povečali sinergije in dopolnjevanje med programom Obzorje 2020, 
strukturnimi skladi in drugimi zadevnimi programi EU bo potrebna uskladitev pravil za 
sodelovanje v vseh zadevnih programih.

Mednarodno sodelovanje

Poročevalec je prepričan, da zamišljeni premik vzorca k inovacijam ne more uspeti brez 
strateške širitve vključitve mednarodne raziskovalne skupnosti. Raznolikim partnerjem EU, 
kot je Južna Afrika na eni in Južna Koreja na drugi, je območje financiranja EU enako 
nedostopno. Znatno zmanjšanje upravnega bremena in skrajšanje časa za dodelitev in časa za 
plačilo sta zato tudi osnovna pogoja za pritegnitev odličnih raziskovalcev od vsepovsod.

Razširjanje rezultatov

Pravila o intelektualni lastnini temeljijo v veliki meri na obstoječih pravilih 7. okvirnega 
programa in poročevalec to kontinuiteto pozdravlja. Mnogo večja osredotočenost na 
izkoriščanje in razširjanje rezultatov je tudi skladna s splošnimi cilji programa Obzorja 2020. 
Poročevalec meni, da so odprt dostop, odprta programska oprema in patentiranje ustrezni 
instrumenti za razširjanje rezultatov in njihovo spodbujanje, toda večja raven ozaveščenosti in 
pomoči v zvezi s pravicami intelektualne lastnine bi bila izredno koristna. 

Pravila o intelektualni lastnini bi moral biti bolj usklajena v celotnem programu Obzorje 
2020. Da bi ohranili prilagodljivost regulativnega okvira, je treba v sporazumih o donaciji 
pravno urediti več podrobnosti. Za preprečitev razkroja splošnih pogojev pa bi bilo zelo 
priporočljivo privzeti določeno mero previdnosti. 

Kar zadeva instrumente financiranja, kot so predkomercialno naročanje ali javno naročanje 
inovativnih rešitev, so potrebna nadaljnja pravna pojasnila, saj so izkušnje z javnim 
financiranjem teh dejavnosti v večini sektorjev zelo skromne. Pri javno-zasebnih partnerstvih 
je treba zasnovati niz skupnih pogojev, ki bodo veljali za nova in že obstoječa, ki bi lahko 
zajeli pravice intelektualne lastnine v javna naročila in pravice za dostop ter odprli 
sodelovanje za nove in manjše akterje. 
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Povzetek

Enoten, jasen in skladen niz pravil za sodelovanje in razširjenje rezultatov v okviru programa 
Obzorje 2020 je bistven za uspešno izvajanje celotnega okvirnega programa. 

Da bi dosegli cilje, ki jih je v prejšnjih poročilih določil Parlament, in izpolnili zahteve, ki jih 
upravičeno postavlja raziskovalna skupnost, bomo morali vzpostaviti občutljivo ravnovesje 
med štirimi bistvenimi načeli. Ta načela so: poenostavitev, odgovornost, prilagodljivost in 
zanesljivost; in uspešno izvajanje programa Obzorje 2020 bo v veliki meri odvisno od 
njihovega izpolnjevanja in iskanja ravnovesja med njimi. 


