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Att förenkla deltagandet i EU:s ramprogram – en ständig resa

Frågan om förenkling av EU:s ramprogram har diskuterats nästan ända sedan EU började 
finansiera forskningsverksamhet. Europaparlamentet har vid upprepade tillfällen under de 
senaste två åren uppmanat kommissionen till genomgripande förenklingar för att på sikt 
förbättra intressenternas tillgång till EU:s finansiering av forskning och innovation och göra 
programmen mer lockande. I betänkandena om halvtidsöversynen av det sjunde 
ramprogrammet för forskning (2011/2043(INI)), om förenklat genomförande av 
ramprogrammen för forskning (2010/2079(INI)) och om grönboken ”Från utmaningar till 
möjligheter” (2011/2107(INI)) har ett stort antal konkreta rekommendationer och förslag 
lämnats som nu måste avspeglas i lagstiftningen för Horisont 2020. 

Förutom att effektivisera forskningsfinansieringen på EU-nivå kan man med lämpligt 
utformade bestämmelser i budgetförordningen och i reglerna för deltagande uppnå den 
viktigaste förenklingspotentialen. I detta sammanhang vill föredraganden återigen understryka 
vikten av att få en förenklad och mer sammanhängande budgetförordning, vilket för 
närvarande diskuteras av parlamentet, kommissionen och rådet. Han uttrycker sin uppriktiga 
förhoppning om att de förenklingsåtgärder som parlamentet efterlyst genomförs fullt ut, 
särskilt de som syftar till att förenkla bestämmelserna som gäller finansiering av forskning 
och innovation.

I samband med detta välkomnar föredraganden ”Förenklingsplanen för den fleråriga 
budgetramen 2014–2020” (COM(2012)0042), som tydligt visar att det finns ett starkt 
engagemang för förenkling från kommissionens sida. Han anser att beslutsprocessen kan 
underlättas av kommissionens plan att skapa en resultattavla i syfte att övervaka de framsteg 
som görs när det gäller att genomföra förenklingsplanen. Han hoppas dock att kommissionens 
avsikt att ”alltid försvara förslagen till förenkling så som de är utformade” inte kommer att stå 
i vägen för parlamentets och rådets rättsliga skyldighet att uppnå verklig förenkling som 
gynnar forskarsamhället.

Ett stort steg framåt inom förenkling – redan uppnått?

Föredraganden välkomnar i det stora hela kommissionens förslag om ”regler för deltagande 
och spridning av resultaten i Horisont 2020” som ett viktigt steg framåt eftersom det tar upp 
forskarsamhällets akuta behov inom området EU-finansiering av forskning och innovation. 
Framför allt välkomnar han följande aspekter:

 En enda uppsättning regler för finansiering av alla åtgärder som vidtas av deltagare i 
Horisont 2020, inbegripet Euratom, oavsett finansieringsorgan. 

 Minskade krav på tidregisteringssystem (ingen tidregistrering av personer som arbetar 
endast för åtgärden (artikel 25 i ramprogrammet Horisont 2020), enhetskostnader för 
ägare av små och medelstora företag och andra fysiska personer (artikel 26 i 
ramprogrammet Horisont 2020), osv.).

 Större acceptans för stödmottagarnas gängse redovisningspraxis. 

 Att moms ingår i definitionen av stödberättigande kostnader. 
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 En enda användarvänlig IT-plattform som ger deltagarna en gemensam kontaktpunkt 
(one-stop shop).

 Likabehandling av sökande oavsett etableringsort och verksamhetsområde (artikel 6 i 
ramprogrammet Horisont 2020).

Flera uppgifter i kommissionens förslag är emellertid antingen alltför vaga eller 
kontroversiella och förtjänar därför en mer ingående diskussion. Nedan följer ett antal frågor 
som föredraganden anser bör omprövas i den kommande debatten.

En enda finansieringsgrad för alla deltagare

Förslaget om en enhetlig ersättningsnivå som gäller alla deltagare och endast differentieras 
beroende på typen av verksamhet – 100 + 20 procent för forskning eller 70 + 20 procent för 
verksamhet nära marknaden – verkar vara ett generellt steg mot förenkling av 
programhanteringen. Dess faktiska konsekvenser för sökande och stödmottagare är dock 
tvetydiga och behöver förtydligas ytterligare. 

Återkopplingen från några stora forskningsorganisationer har redan visat att de föreslagna 
finansieringsgraderna skulle få olika inverkan på den allmänna finansieringsnivån beroende 
på institutionens storlek, typ av verksamhet och nivån av indirekta kostnader. Kommissionen 
uppmanas därför att utarbeta ett antal beräkningsmodeller som kan visa på möjliga 
konsekvenser av de föreslagna finansieringsmekanismerna för programdeltagarna och ligga 
till grund för eventuella ytterligare ändringar på området.

Möjligheten att skapa ett alternativ som innebär att den allmänna modellen kan väljas bort av 
vissa deltagare, till exempel ideella organisationer inom forskning och teknik eller universitet 
som redan har infört ett system för fullkostnadsredovisning, bör definitivt övervägas för att de 
ska kunna ersättas utifrån sina faktiska direkta och indirekta kostnader.

Det är också nödvändigt att notera att förslaget endast anger en maximal finansieringsgrad, 
vilket lämnar det öppet för arbetsprogrammen att ange lägre finansieringsgränser för de totala 
stödberättigande kostnaderna. Med tanke på den betydelse som exakt definierade 
finansieringsnivåer har för potentiella deltagare måste denna vaghet minskas och tydliga 
regler om högsta tillåtna finansieringsnivåer fastställas. 

En lägre finansieringsgrad kan vara rimlig för indirekta åtgärder med omfattande 
branschdeltagande eller i områden där stöd från de nya finansiella instrumenten planeras. En 
hänvisning till möjligheten att använda stöd från flera fonder bör ingå i bidragsreglerna. 
Speciellt för projekt som inbegriper storskalig demonstrationsverksamhet och kräver en hel 
del ekonomiska resurser kan en metod med stöd från flera fonder vara lämplig.

Finansiera innovation

Allmänt sett är det rimligt med en differentiering mellan finansieringsnivån för forskning å 
ena sidan och för verksamhet nära marknaden å andra sidan. En mer detaljerad definition av 
de marknadsinriktade verksamheter för vilka ersättningsnivån 70 + 20 procent tillämpas 
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(artikel 22 i ramprogrammet Horisont 2020) rekommenderas dock varmt för att undvika 
eventuella feltolkningar av befintliga bestämmelser. 

Utöver detta skulle föredraganden välkomna ett förtydligande av begreppet ”innovation” som 
kommissionen planerar att anta i framtiden. 

Oavsett detta har den tydliga åtskillnaden mellan forsknings- och innovationsverksamheter 
(nära-till-marknaden) mötts av oförståelse och skapat osäkerhet i forskarsamhället. För att 
främja innovation inom alla sektorer och längs hela innovationskedjan måste åtgärder vidtas 
för att olika verksamheter ska kunna kombineras inom ett projekt, vilket även möjliggör olika 
finansieringsnivåer för olika arbetspaket. Det föreliggande förslaget är tyvärr vagt i detta 
avseende och kräver större rättslig klarhet. När det gäller detta måste man också kontrollera 
huruvida sådana åtgärder kan leda till ett mer komplicerat förfarande då man bygger 
konsortier eller hanterar projekt.

De nya instrument som har föreslagits – särskilt incitamentspriser och de finansiella 
instrument som utvecklats ur tidigare finansieringsinstrument för riskdelning – behöver 
fortfarande ytterligare rättsliga klargöranden när det gäller genomförandet. Nya och befintliga 
instrument bör rationaliseras. 

Föredraganden vill än en gång betona att ”tiden” kommer att vara den avgörande faktorn om 
unionen verkligen vill lyckas frigöra EU:s innovationspotential. En avsevärd minskning av 
den genomsnittliga ”tiden för beviljande” och ”tiden för betalning” måste alltjämt vara ett av 
de viktigaste målen i förenklingsplanen – inte bara för att minska de sökandes administrativa 
börda och alltför långvariga osäkerhet, utan också för att göra det möjligt för forskare att finna 
nya vägar. Detta gäller särskilt för små och medelstora företag.

Breddat deltagande

Små och medelstora företag

Föredraganden välkomnar att särskilda regler syftar till att stärka små och medelstora företag 
(t.ex. artiklarna 26 och 47. i ramprogrammet Horisont 2020). Speciellt inom de delar av 
ramprogrammet Horisont 2020 som är avsedda att tillgodose finansieringsbehovet för små 
och medelstora företag måste viss flexibilitet garanteras för att möta de särskilda villkor som 
gäller forskning och innovation i små och medelstora företag. Det är viktigt att särskilda 
åtgärder vidtas för att avsevärt förkorta ”tiden för beviljande” och ”tiden för betalning” i 
ansökningar som är primärt inriktade på små och medelstora företag som deltagare. 

En fråga som föredraganden vill ta upp är den särskilda roll som medelstora företag (250–500 
anställda) spelar på innovationsområdet inom unionen. Enligt statistiken är dessa medelstora 
företag, som har större personalstyrka än små och medelstora företag, i dag den drivande 
kraften bakom innovation i EU. Finansieringsinstrumenten i Horisont 2020 bör därför förutse 
lämpliga åtgärder för att frigöra hela innovationspotentialen i dessa företag. 

”Spetsforskningsstege”

Frågan om underrepresenterade regioner och medlemsstater är nära kopplad till behovet av 
förenkling och har alltid dominerat diskussionerna om det sjunde ramprogrammet. 
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Horisont 2020 är det första ramprogram inom EU som utformats för att ta itu med detta 
problem och att till fullo frigöra FoU-potentialen hos EU:s alla medlemsstater och regioner. 
En förpliktigande förenklingsplan, en lämplig uppsättning instrument, genomgripande 
synergier med strukturfonderna och andra relevanta EU-program samt en rad samordnade 
åtföljande åtgärder bidrar till att bygga en ”spetsforskningsstege” för dem som är 
underrepresenterade i det nuvarande programmet. Föredraganden är väl medveten om att de 
särskilda åtgärderna i denna ”spetsforskningsstege” måste genomföras på motsvarande sätt i 
reglerna för deltagande för att återspegla de bestämmelser som ännu inte införts i andra 
rättsakter i Horisont 2020-paketet. För att få större synergieffekter och komplementaritet 
mellan Horisont 2020, strukturfonderna och andra relevanta EU-program krävs en anpassning 
av reglerna för deltagande i alla berörda program.

Internationellt samarbete

Föredraganden är övertygad om att det avsedda paradigmskiftet mot innovation inte kan 
lyckas utan ett strategiskt utvidgat deltagande av det internationella forskarsamhället. 
Heterogena EU-partner, som å enda sidan Sydafrika och å andra sidan Sydkorea, har upplevt 
EU-finansiering som lika oåtkomlig. De betydande minskningarna av den administrativa 
bördan liksom den förkortade ”tiden för beviljande” och ”tiden för betalning” är därför också 
förutsättningar för att locka framstående forskare från hela världen.

Spridning av resultat

Reglerna om immateriella rättigheter bygger i hög grad på de befintliga reglerna i det sjunde 
ramprogrammet och föredraganden välkomnar denna kontinuitet. En mycket tydligare 
inriktning på att utnyttja och sprida resultaten stämmer också överens med de övergripande 
målen i Horisont 2020-programmet. Föredraganden anser som princip att öppen tillgång, 
öppen källkod och patent är lämpliga instrument för spridning av resultat och marknadsföring, 
men det skulle vara ytterst fördelaktigt med en högre nivå av medvetenhet och stöd när det 
gäller immateriella rättigheter. 

Reglerna om immateriella rättigheter bör vara mer konsekventa i hela Horisont 2020. För att 
bevara flexibiliteten i regelverket bör flera detaljer regleras i bidragsavtalen. Viss försiktighet 
bör dock iakttas för att undvika att de övergripande villkoren försvagas. 

När det gäller de nya finansieringsinstrumenten, t.ex. förkommersiell upphandling eller 
offentlig upphandling av innovativa lösningar, behövs ytterligare rättsliga klargöranden 
eftersom erfarenheterna av offentlig finansiering av sådan verksamhet är mycket begränsade 
inom de flesta sektorer. Angående exempelvis offentlig-privata partnerskap bör en 
uppsättning gemensamma villkor utformas för nya och befintliga offentlig-privata 
partnerskap. Dessa skulle kunna omfatta de immateriella rättigheterna inom offentlig 
upphandling samt nyttjanderätt och öppet deltagande för nytillkomna och små aktörer. 

Sammanfattning

En enda, tydlig och konsekvent uppsättning regler för deltagande och spridning av resultat 
inom ramen för Horisont 2020 är nyckeln till ett framgångsrikt genomförande av hela 
ramprogrammet. 
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För att nå de mål som har fastställts av parlamentet i tidigare betänkanden och också för att 
uppfylla de rättmätiga krav som har ställts inom forskarsamhället måste vi hitta rätt balans 
mellan fyra viktiga principer. Dessa principer är förenkling, ansvar, flexibilitet och 
tillförlitlighet. Ett framgångsrikt genomförande av Horisont 2020 är i hög grad beroende av 
hur principerna följs och avvägs mot varandra. 


