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POLITIKA VÝZKUMU A TECHNOLOGICKÉHO ROZVOJE

Evropská politika výzkumu a technologického rozvoje tvoří již od uzavření prvních smluv
Společenství významnou oblast evropských právních předpisů. Na začátku 80. let 20. století
byla rozšířena zřízením Evropského rámcového programu pro výzkum. Finanční prostředky
na výzkum jsou od roku 2014 sloučeny a spadají pod program Horizont 2020, osmý rámcový
program EU pro výzkum a inovace na období 2014–2020, který je zaměřen na zajištění
globální konkurenceschopnosti Evropy.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Články 179 až 190 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

CÍLE

Od přijetí Jednotného evropského aktu je cílem politiky Unie v oblasti výzkumu
a technologického rozvoje upevňovat vědecko-technické základy evropského průmyslu
a přispívat k posílení jeho vyšší konkurenceschopnosti v mezinárodním měřítku. Článek 179
SFEU dále konkrétně uvádí, že „Unie má za cíl posilovat své vědecké a technologické
základy vytvořením evropského výzkumného prostoru, ve kterém se vědci, vědecké poznatky
a technologie volně pohybují“.

DOSAŽENÉ VÝSLEDKY

A. Rámcové programy pro výzkum
První rámcový program (RP) vznikl v roce 1983 a pokrýval čtyřleté období. Během
následujících 30 let poskytovaly po sobě následující rámcové programy finanční podporu pro
provádění evropských politik v oblasti výzkumu a inovací. Jejich velikost, rozsah působnosti
i ambice se postupně rozšiřovaly a rámcové programy se tak v Evropě staly se hlavní
součástí spolupráce v oblasti výzkumu. Jejich cíle, jimiž byla původně podpora přeshraniční
spolupráce v oblasti výzkumu a technologií, se nyní zaměřují na podporu skutečné koordinace
činností a politik v Evropě. Současný program Horizont 2020, osmý rámcový program, je
z nich největší a nejambicióznější a jeho rozpočet dosahuje téměř 80 miliard EUR. Možnosti
spojené s výzkumem navíc nabízejí i další programy EU, mezi něž patří evropské strukturální
a investiční fondy (ESI fondy), COSME, Erasmus+, program LIFE, nástroj pro propojení
Evropy a programy EU v oblasti zdraví.
B. (Mezinárodní) koordinace a spolupráce
Program sítě Evropského výzkumného prostoru (ERA-NET) byl spuštěn v roce 2002
s cílem podpořit koordinaci a spolupráci celostátních a regionálních výzkumných programů
a zintenzivnit spolupráci programů prováděných v členských státech a přidružených zemích
a k tomu účelu vytvářet sítě, včetně „vzájemného otevírání“ programů a provádění společných
činností. V duchu koordinace a spolupráce kryje program Horizont 2020 i provozní náklady
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mezivládního rámce pro evropskou spolupráci v oblasti vědy a technologie (COST) vytvořeného
pro zlepšení koordinace výzkumu na financovaného členskými státy na evropské úrovni.
Předjímá a doplňuje činnosti rámcových programů EU. Horizont 2020 dále koordinuje svou
činnost s mezivládní iniciativou EUREKA na podporu mezinárodního výzkumu a inovací se
zaměřením na trh. Prostřednictvím iniciativy EUREKA uvádí výzkumné organizace a průmysl
na trh nové výrobky, postupy a služby.
C. Evropský inovační a technologický institut
Evropský inovační a technologický institut (EIT) byl založen v roce 2008 s cílem podporovat
a vytvářet inovace na špičkové světové úrovni, a to zřizováním vysoce integrovaných
znalostních a inovačních společenství. Znalostní a inovační společenství sdružují vysokoškolské
vzdělávání, výzkum, obchod a podnikání a jejich účelem je vytvářet nové inovace a nové modely
inovací, které mohou být inspirací pro ostatní.
Zapojení
Typický projekt financovaný Unií probíhá za účasti právních subjektů, tj. vysokých škol,
výzkumných center, podniků (včetně malých a středních (MSP)) a jednotlivých výzkumných
pracovníků pocházejících z více členských států i z přidružených a třetích zemí. Rámcový
program je prováděn prostřednictvím zvláštních programů. Společenství má k dosažení svých
cílů v oblasti výzkumu a technologického rozvoje v rámci zvláštních programů k dispozici
několik prostředků:
— činnost prováděnou přímo Společným výzkumným střediskem a v plné míře financovanou

z rozpočtu Unie;

— nepřímou činnost, která může mít formu: i) společných výzkumných projektů prováděných
konsorcii právnických osob v členských státech a přidružených a třetích zemích; ii) sítí
excelence (společný pracovní program prováděný řadou výzkumných organizací, které
integrují své činnosti v dané oblasti); iii) koordinace a podpůrných kroků; iv) jednotlivých
projektů (podpora „hraničního“ výzkumu); nebo v) podpory odborné přípravy a profesního
rozvoje výzkumných pracovníků, především pro provádění činností v rámci iniciativy
„Marie Curie-Skłodowska“.

PROGRAM HORIZONT 2020

V listopadu 2011 předložila Komise balíček právních předpisů pro současný rámcový program
EU Horizont 2020 na období let 2014–2020. Jedná se o první program EU, který zahrnuje
výzkum a inovace a poskytuje větší podporu partnerství veřejného a soukromého sektoru,
inovativním malým a středním podnikům a využívání finančních nástrojů.
Díky zavedení jednotného souboru pravidel přináší program Horizont 2020 výrazné
zjednodušení a řeší výzvy ve společnosti tím, že napomáhá k překlenutí propasti mezi
výzkumem a trhem, například inovativním firmám pomůže přeměňovat jejich technologické
objevy v použitelné produkty se skutečným obchodním potenciálem. Tento tržně zaměřený
přístup zahrnuje vytváření nových partnerství mezi soukromým sektorem a členskými státy za
účelem získání potřebných zdrojů.
Program Horizont 2020 se rovněž soustřeďuje na vyjasnění cílů, zjednodušení postupů
a odstranění zdvojování a roztříštěnosti. Pozornost je navíc věnována i většímu zapojení malých
a středních podniků a průmyslu, výzkumných pracovnic, nových členských států a třetích zemí
do programů EU. Program Horizont 2020 se zaměřuje i na to, aby podniky, investoři, veřejné
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orgány, ostatní výzkumní pracovníci a tvůrci politik lépe přejímali výsledky výzkumu a lépe
jich využívali.
Program se soustředí na tři hlavní pilíře:
— Vynikající věda: podporuje vedoucí postavení EU v oblasti vědy ve světě s vyčleněným

rozpočtem ve výši 24,4 miliardy EUR, a to včetně navýšení finančních prostředků
Evropské rady pro výzkum o 77 %.

— Vedoucí postavení v průmyslu: pomůže zajistit vedoucí postavení v oblasti inovací
s rozpočtem 17,01 miliardy EUR. V tomto rozpočtu je zahrnuta investice ve výši
13,5 miliardy EUR do klíčových technologií a lepší dostupnost kapitálu a podpory pro
malé a střední podniky.

— Společenské výzvy: 29,68 miliardy EUR je vyčleněno na podporu těchto šesti evropských
společenských výzev: zdraví, demografická změna a dobré životní podmínky; bezpečnost
potravin, udržitelné zemědělství, mořský a námořní výzkum a biohospodářství; bezpečná,
čistá a účinná energie; inteligentní, ekologická a integrovaná doprava; oblast klimatu,
účinné využívání zdrojů a suroviny; Evropa v měnícím se světě – inovativní a přemýšlivé
společnosti podporující začlenění; a zabezpečené společnosti – ochrana svobody
a bezpečnosti Evropy a jejích občanů.

Rámec těchto tří pilířů programu Horizont 2020 se zaměřuje průřezově na několik priorit, včetně
rovnosti žen a mužů a otázky rovnosti pohlaví ve výzkumu; společenských, ekonomických
a humanitních věd; mezinárodní spolupráce; a posílení fungování a cílů Evropského
výzkumného prostoru a Unie inovací, jakož i přispívání k dalším stěžejním iniciativám strategie
Evropa 2020 (např. Digitální agenda pro Evropu). Rozpočty jsou vyčleněny i na iniciativy
„šíření excelence a rozšiřování účasti“ a „věda se společností a pro společnost“.
Na podporu většího zapojení malých a středních podniků navrhla Komise finanční nástroj
zaměřený na udělování grantů na výzkum a vývoj a na pomoc při obchodním využití výsledků
výzkumu, a to získáním přístupu k vlastnímu kapitálu (finančním prostředkům pro investice
v časné a růstové fázi podnikání) a úvěrovým nástrojům (např. úvěrům a zárukám).
V listopadu 2013 přijal Evropský parlament víceletý finanční rámec, ve kterém vyčlenil na
program Horizont 2020 rozpočet ve výši 77 miliard EUR (v cenách z roku 2013). Nicméně
v červnu 2015 se přijetím Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) tato částka snížila
na 74,8 miliard EUR.

ÚLOHA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Stále smělejší politiku výzkumu a technologického rozvoje EU podporuje Parlament již přes
dvacet let. Vždy vyzýval k podstatnému navýšení celkových výdajů na výzkum v členských
státech, aby bylo možné udržet a posílit mezinárodní konkurenceschopnost Evropy. EP rovněž
prosazuje rozvoj spolupráce s partnery mimo Evropskou unii, rozsáhlé sloučení činnosti
strukturálních fondů a rámcových programů a cílené aktivity směřující k optimálnímu zapojení
malých a středních podniků a k usnadnění účasti slabších, avšak nadějných subjektů. Parlament
dále trvá na zjednodušení postupů a na větší pružnosti rámcových programů, aby bylo možné
přesouvat prostředky do slibnějších oblastí, a reagovat tak na měnící se okolnosti a nově
vznikající priority ve výzkumu.
Během třístranných jednání o balíčku programu Horizont 2020, která vyústila v uzavření dohody
s Radou v červnu 2013, se poslancům EP podařilo učinit řadu změn v návrhu, zejména přidání
dvou nových cílů se samostatnými strukturami a rozpočtovými položkami:
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— zlepšit spolupráci a dialog mezi vědeckou obcí a společností a zvýšit přitažlivost profesní
kariéry v oblasti výzkumu a rozvoje pro mladé lidi.

— rozšířit škálu zúčastněných stran v programu prostřednictvím spolupráce orgánů,
výměnných programů pro výzkumné pracovníky a výměny osvědčených postupů.

Malé a střední podniky navíc obdrží nejméně 20 % ze spojeného rozpočtu pilířů „vedoucího
postavení v průmyslu“ a „společenských výzev“. Dalších 7 % rozpočtu těchto pilířů dohromady
je vyčleněno pro nově zřízený nástroj pro malé a střední podniky s cílem zlepšit zapojení těchto
podniků do projektů financovaných programem Horizont 2020 (např. usnadněním externího
zadávání výzkumu ve prospěch malých a středních podniků bez intenzivního výzkumu
a podporou jejich vzájemné spolupráce). V roce 2015 byl zahájen program „rychlá cesta
k inovacím“, který má zkrátit dobu od prvotního nápadu po jeho realizaci na trhu a zlepšit
zapojení malých a středních podniků a průmyslu. Ve většině případů je povinné poskytovat
otevřený přístup k vědeckým publikacím, které vznikly na základě finanční podpory programu
Horizont 2020.
Pro nastavení rovnováhy mezi malými, středními a velkými projekty bylo 40 % z rozpočtu
pro budoucí a vznikající technologie (část pilíře 1) vyčleněno na jasné, otevřené a přesné
financování projektů společného výzkumu (FET Open). Poslanci EP rovněž vyčlenili 85 %
rozpočtu stanoveného pro úkoly v oblasti energetiky (část pilíře 3) na výzkum nefosilních paliv.
Při jednání o rozpočtu pro EFSI v roce 2015 se Parlamentu podařilo snížit maximální příspěvek
programu Horizont 2020 na EFSI z 2,7 na 2,2 miliardy EUR. Tyto škrty neměly vliv na
ERV, iniciativu „Marie Curie-Skłodowska“ nebo na program „šíření excelence a rozšiřování
účasti“, ale byly provedeny zejména v oblasti vynikající vědy (škrty ve výši 209 milionů EUR),
vedoucího postavení v průmyslu (škrty ve výši 549 milionů EUR) a společenských výzev (škrty
ve výši 1 miliardy EUR).
Bylo zavedeno přísnější hodnocení vytváření a fungování struktur partnerství veřejného
a soukromého sektoru s cílem předejít znásobení jejich počtu při provádění programu Horizont
2020. Je třeba zmínit, že hodnocení programu Horizont 2020 v polovině období je naplánováno
na třetí čtvrtletí roku 2017 a přispěje ke zlepšení jeho provádění a poskytne solidní faktickou
základnu pro navržení budoucích činností a iniciativ. Tyto výsledky budou následně použity
k vytvoření základů struktury a obsahu devátého rámcového programu, jehož návrh bude
zveřejněn v první polovině roku 2018.
Zde je seznam několika nejnovějších usnesení a zpráv Evropského parlamentu o programu
Horizont 2020:
— 2016/2147(INI), usnesení o posouzení provádění programu Horizont 2020 s ohledem na

jeho hodnocení v polovině období a návrh devátého rámcového programu, Výbor pro
průmysl, výzkum a energetiku, zpravodajka: Soledad Cabezón Ruiz;

— A7-0002/2013 ze dne 8. ledna 2013, zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o zřízení zvláštního
programu k provedení Horizontu 2020 – rámcového programu pro výzkum a inovace
(2014-2020); (COM(2011)0811 – C7-0509/2011 – 2011/0402(CNS)), Výbor pro průmysl,
výzkum a energetiku, zpravodajka: Maria Da Graça Carvalho;

— A7-0427/2012 ze dne 20. prosince 2012, zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu
a Rady o zřízení Horizontu 2020 – rámcového programu pro výzkum a inovace (2014–
2020); COM(2011)0809 – C7-0466//2011 – 2011/0401(COD), Výbor pro průmysl,
výzkum a energetiku, zpravodajka: Teresa Riera Madurell;

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2016/2147(INI)
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=NUSE&relValue=A7-0002/2013
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0811
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2011/0402(CNS)
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=NUSE&relValue=A7-0427/2012
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0809
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2011/0401(COD)
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— A7-0428/2012 ze dne 19. prosince 2012, zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu
a Rady, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků Horizontu 2020 – rámcového
programu pro výzkum a inovace (2014–2020) (COM(2011)0810 – C7-0465/2011 –
2011/0399(COD)), Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku, zpravodaj: Christian Ehler;

— P7_TA(2011)0401, ze dne 27. září 2011, usnesení o zelené knize: Učiňme z problémů
výhody: na cestě ke společnému strategickému rámci pro financování výzkumu a inovací
v EU.

Frédéric Gouardères / Susanne Horl
09/2017

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=NUSE&relValue=A7-0428/2012
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0810
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2011/0399(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2011)0401
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