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MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR
TECHNOLOGINĖS PLĖTROS POLITIKA

Nuo pirmųjų Bendrijos Sutarčių Europos mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros
politikai Europos teisės aktuose tenka svarbi vieta. Ši politika pratęsta 1980 m. pradžioje
sukūrus Europos mokslinių tyrimų bendrąją programą. Nuo 2014 m. ES mokslinių tyrimų
finansavimas daugiausiai sutelktas 2014–2020 m. laikotarpiui skirtoje 8-ojoje Bendrojoje
mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje „Horizontas 2020“, kuria siekiama užtikrinti
Europos konkurencingumą pasaulyje.

TEISINIS PAGRINDAS

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 179–190 straipsniai

TIKSLAI

Nuo tada, kai įsigaliojo Suvestinis Europos aktas, Sąjungos mokslinių tyrimų ir technologinės
plėtros politikos tikslas buvo stiprinti Europos pramonės mokslinius ir technologinius pagrindus
ir skatinti ją tapti konkurencingesne tarptautiniu mastu. Be to, SESV 179 straipsnyje nurodyta,
kad „Sąjungos tikslas – stiprinti savo mokslinį bei technologinį pagrindą, sukuriant Europos
mokslinių tyrimų erdvę, kurioje laisvai judėtų mokslo darbuotojai, mokslinės žinios ir
technologijos“.

LAIMĖJIMAI

A. Mokslinių tyrimų bendrosios programos
Pirmoji bendroji programa buvo sukurta 1983 m. ketverių metų laikotarpiui. Per tolesnius
30 metų pagal viena kitą keičiančias bendrąsias programas buvo teikiama finansinė parama
Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų politikai įgyvendinti. Bendrosios programos tapo
svarbia bendradarbiavimo Europoje mokslinių tyrimų srityje dalimi, laipsniškai didėjo jų
mastas, taikymo sritis ir užmojis. Jų tikslas taip pat nukrypo nuo paramos tarpvalstybiniam
bendradarbiavimui mokslinių tyrimų ir technologijų srityje link dabartinių paskatų tikrai
europiniu mastu koordinuoti veiklą ir politiką. Šiuo metu 8-oji bendroji programa „Horizontas
2020“ yra didžiausia ir plačiausio užmojo (jos biudžetas – beveik 80 mlrd. EUR). Be to,
galimybių moksliniams tyrimams teikia ir kitos ES programos, įskaitant Europos struktūrinius ir
investicijų fondus, Įmonių konkurencingumo ir MVĮ programą (COSME), programą „Erasmus
+“, programą LIFE, Europos infrastruktūros tinklų priemonę ir ES sveikatos programas.
B. (Tarptautinis) koordinavimas ir bendradarbiavimas
Europos mokslinių tyrimų erdvės tinklo (angl. ERA-NET) priemonę buvo pradėta įgyvendinti
2002 m. siekiant remti veiklos koordinavimą ir bendradarbiavimą vykdant nacionalines
ir regionines mokslinių tyrimų programas ir geriau koordinuoti valstybėse narėse ir
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asocijuotosiose valstybėse vykdomas programas, tuo tikslu kuriant tinklus, be kita ko,
apimant vadinamąjį programų tarpusavio atvirumą ir bendros veiklos vykdymą. Siekiant tokio
koordinavimo ir bendradarbiavimo, programa „Horizontas 2020“ dengia veiklos sąnaudas,
kurias patiria COST – tarpvyriausybinė Europos bendradarbiavimo mokslo ir technologijų
srityje sistema, skirta Europos lygmeniu koordinuoti nacionaliniu lygmeniu finansuojamus
mokslinius tyrimus. Joje numatoma ir ja papildoma bendrųjų programų veikla. Be to,
programos „Horizontas 2020“ veikla derinama su tarpvyriausybine iniciatyva „EUREKA“,
skirta tarptautiniams, į rinką orientuotiems moksliniams tyrimams ir inovacijoms skatinti.
Vykdant programą „EUREKA“, mokslinės organizacijos ir pramonės šakos rinkai teikia naujų
produktų, procesų ir paslaugų.
C. Europos inovacijos ir technologijos institutas
Europos inovacijų ir technologijos institutas (EIT) įsteigtas 2008 m. pažangiausioms pasaulyje
inovacijoms skatinti ir įgyvendinti. To siekiama kuriant itin integruotas žinių ir inovacijų
bendrijas. Žinių ir inovacijų bendrijos sutelkia aukštąjį mokslą, mokslinius tyrimus, įmones ir
verslumą, kad būtų kuriamos inovacijos ir nauji inovacijų modeliai, kurie galėtų panašiai veiklai
įkvėpti kitus.
Dalyvavimas
Paprastai Sąjungos finansuojamame projekte dalyvauja juridiniai subjektai: universitetai,
mokslinių tyrimų centrai, įmonės (įskaitant mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ)) ir atskiri
mokslininkai iš keleto valstybių narių, asocijuotųjų ir trečiųjų valstybių. Bendrosios programos
įgyvendinamos vykdant specialiąsias programas. Kad įgyvendindama tas specialiąsias
programas pasiektų savo mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros tikslus, Bendrija gali
naudotis keliomis priemonėmis:
— tiesiogine Jungtinio tyrimų centro (angl. JRC) veikla, kurią visiškai finansuoja Sąjunga;

— netiesiogine veikla, kuri gali būti: i) bendri valstybių narių, asocijuotųjų arba trečiųjų
valstybių juridinių subjektų konsorciumų vykdomi bendri mokslinių tyrimų projektai;
ii) kompetencijos tinklai (bendroji keleto mokslinių tyrimų organizacijų įgyvendinamų
veiksmų programa, apimanti jų veiklą toje srityje); iii) koordinavimo ir paramos veiksmai;
iv) atskiri projektai, kuriais siekiama remti mažai tirtų sričių mokslinius tyrimus v) parama
mokslo darbuotojų mokymui ir karjeros plėtrai, dažniausiai teikiama programai „Marie
Skłodowskos-Curie veiksmai“ įgyvendinti.

PROGRAMA „HORIZONTAS 2020“

2011 m. lapkričio mėn. Komisija pateikė programai „Horizontas 2020“ – dabartinei (2014-2020
m.) bendrajai programai – skirtą teisės aktų rinkinį. Programa „Horizontas 2020“ yra pirmoji
ES mokslinių tyrimų ir inovacijų integravimo programa, kurią taikant skiriama didesnė parama
viešojo ir privačiojo sektorių partnerystėms, novatoriškoms MVĮ ir finansinių priemonių
naudojimui.
Nustačius bendrą taisyklių rinkinį, programa „Horizontas 2020“ gerokai supaprastinama padėtis
ir sprendžiamos visuomenės problemos, mėginant panaikinti atotrūkį tarp mokslinių tyrimų ir
rinkos, pavyzdžiui, padedant novatoriškoms įmonėms paversti savo technologinius laimėjimus
perspektyviais ir tikrų komercinių galimybių turinčiais produktais. Šis į rinką orientuotas
metodas apima partnerysčių su privačiuoju sektoriumi ir valstybėmis narėmis kūrimą, kad būtų
panaudoti reikiami ištekliai.
Be to, programa „Horizontas 2020“ taip pat siekiama išaiškinti tikslus, supaprastinti procedūras
ir užtikrinti, kad nebūtų dubliavimosi bei susiskaidymo. Taip pat dėmesys skiriamas MVĮ ir
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pramonės, moterų tyrėjų, naujųjų valstybių narių ir trečiųjų valstybių aktyvesnio dalyvavimo ES
programose užtikrinimui. Programa „Horizontas 2020“ taip pat siekiama užtikrinti, kad įmonės,
investuotojai, viešosios valdžios institucijos, kiti mokslininkai ir politikos formuotojai labiau
domėtųsi gaunamais rezultatais ir juos naudotų.
Programoje „Horizontas 2020“ dėmesys sutelktas į tris pagrindinius prioritetus:
— Pažangus mokslas: remiamas ES, kaip pasaulinės lyderės mokslinių tyrimų srityje,

vaidmuo, skiriant 24,4 mlrd. EUR biudžetą, įskaitant 77 % padidintą finansavimą Europos
mokslinių tyrimų tarybai;

— Pramonės pirmavimas: siekiama padėti užtikrinti pramonės pirmavimą inovacijų srityje,
skiriant tam 17,01 mlrd. EUR biudžetą. Finansavimas apima 13,5 mlrd. EUR, skirtų
investicijoms į pagrindines technologijas ir į geresnę MVĮ prieigą prie kapitalo ir paramos;

— Visuomenės uždaviniai: 29,68 mlrd. EUR skirta septyniems Europos visuomenės
uždaviniams spręsti – sveikatos, demografinių pokyčių ir gerovės; maisto tiekimo
užtikrinimo, tvaraus žemės ūkio, jūrų ir jūrininkystės mokslinių tyrimų ir bioekonomikos;
saugios, švarios ir efektyviai naudojamos energijos; išmanios, netaršios ir integruotos
transporto sistemos; kovos su klimato kaita, išteklių naudojimo efektyvumo ir
žaliavų tiekimo; Europos besikeičiančiame pasaulyje (įtraukių, novatoriškų ir mąstančių
visuomenių); saugios visuomenės (Europos ir jos piliečių laisvės bei saugumo apsaugos).

Pagal visus tris programos „Horizontas 2020“ ramsčius sprendžiama keletas prioritetinių
klausimų. Tai lyčių lygybė ir lyčių aspektas moksliniuose tyrimuose, socialiniai, ekonominiai
ir humanitariniai mokslai, tarptautinis bendradarbiavimas, Europos mokslinių tyrimų erdvės
ir iniciatyvos „Inovacijų sąjunga“ veiklos ir rezultatų puoselėjimas bei parama kitoms
pavyzdinėms strategijos „Europa 2020“ iniciatyvoms (pvz., skaitmeninei darbotvarkei). Taip
pat esama specialių asignavimų programoms „Pažangos skleidimas ir dalyvių skaičiaus
didinimas“ ir „Mokslas visuomenei ir visuomenėje“.
Siekiant paskatinti MVĮ dalyvauti, Komisija pasiūlė specialią finansinę priemonę, pagal
kurią moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai teikiamos dotacijos ir padedama
vykdyti komercializavimą, užtikrinant galimybes naudotis nuosavo kapitalo (finansavimas
investicijoms pirmame ir augimo etape) ir skolos priemonėmis (pavyzdžiui, paskolomis ir
garantijomis).
2013 m. lapkričio mėn. Parlamentas priėmė daugiametę finansinę programą, pagal kurią
programai „Horizontas 2020“ skirtas 77 mlrd. EUR biudžetas (2013 m. kainomis). Tačiau,
2015 m. birželio mėn. įsteigus Europos strateginių investicijų fondą (ESIF), ši suma sumažinta
iki 74,8 mlrd. EUR.

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Daugiau kaip 20 metų Europos Parlamentas rėmė vis platesnio užmojo ES mokslinių
tyrimų ir technologinės plėtros politiką ir ragino valstybes nares gerokai padidinti bendrąsias
moksliniams tyrimams skiriamas išlaidas, kad būtų išlaikytas ir sustiprintas tarptautinis
Europos konkurencingumas. Parlamentas taip pat palaikė aktyvesnį bendradarbiavimą su ES
nepriklausančiais partneriais, struktūrinių fondų ir bendrųjų programų veiklos integravimą ir
kryptingą požiūrį siekiant optimizuoti MVĮ dalyvavimą ir palengvinti perspektyvių silpnesnių
subjektų dalyvavimą. Parlamentas taip pat tvirtino, kad reikėtų supaprastinti procedūras
ir numatyti didesnį bendrųjų programų lankstumą, kad būtų įmanoma perkelti išteklius į
perspektyvesnes sritis bei sugebėti reaguoti į kintančias aplinkybes ir atsirandančius naujus
mokslinių tyrimų prioritetus.
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Trišalėse derybose dėl „Horizontas 2020“ paketo, kurios baigėsi 2013 m. birželio mėn. pasiekus
susitarimą su Taryba, Europos Parlamento nariams pavyko išsaugoti dalį pasiūlymui pateiktų
pakeitimų, visų pirma, įterpti du naujus tikslus, kuriems numatytos atskiros struktūros ir
biudžeto eilutės:
— stiprinti mokslo bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą bei dialogą ir padidinti

mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros profesijų patrauklumą jaunimui;

— plėsti programos dalyvių gretas buriant į komandas institucijas, grupuojant į porinius
projektus mokslinių tyrimų personalą ir keičiantis geriausios praktikos pavyzdžiais.

Be to, MVĮ gaus ne mažiau kaip 20 % bendro prioritetams „Pramonės pirmavimas“ ir
„Visuomenės uždaviniai“ skirto biudžeto. Taip pat 7 % bendro šiems prioritetams skirto
biudžeto skirta naujai specialiai MVĮ priemonei, kuria siekiama padidinti MVĮ dalyvavimą
pagal programą „Horizontas 2020“ finansuojamuose projektuose (pavyzdžiui, sudarant
palankesnes sąlygas užsakyti mokslinių tyrimų darbus mokslinių tyrimų veikla intensyviai
neužsiimančioms MVĮ ir paremiant jų tarpusavio bendradarbiavimą). Nauja Spartaus inovacijų
diegimo priemonė buvo pradėta taikyti 2015 m. siekiant sutrumpinti laiką „nuo idėjos iki rinkos“
bei padidinti MVĮ ir pramonės dalyvavimą. Daugeliu atvejų privaloma užtikrinti laisvą prieigą
prie mokslinių publikacijų, parengtų vykdant iš programos „Horizontas 2020“ finansuojamus
projektus.
Siekiant nustatyti pusiausvyrą tarp mažų, vidutinių ir didelių projektų, 40 % ateities ir
besiformuojančioms technologijoms skirto biudžeto (pirmojo prioriteto dalis) skiriama lengvai
suteikiamam, atviram ir operatyviam bendrų projektų finansavimui (programa „FET Open“).
Europos Parlamento nariai taip pat 85 % energetikos uždaviniams skirto biudžeto (trečiojo
prioriteto dalis) skyrė ne iškastinio kuro energetikos moksliniams tyrimams.
Per derybas dėl ESIF 2015 m. biudžeto Parlamentui pavyko sumažinti didžiausią
programos „Horizontas 2020“ įnašą ESIF nuo 2,7 mlrd. EUR iki 2,2 mlrd. EUR. Šis
asignavimų sumažinimas neturėjo įtakos Europos mokslinių tyrimų tarybai, programai
„Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“ arba programai „Pažangos skleidimas ir dalyvių
skaičiaus didinimas“, tačiau daugiausia sumažėjo asignavimai programoms „Pažangus
mokslas“ (sumažinti 209 mln. EUR), „Pramonės pirmavimas“ (sumažinti 549 mln. EUR) ir
„Visuomenės uždaviniai“ (sumažėjo 1 mlrd. EUR).
Siekiant išvengti viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerysčių daugėjimo įgyvendinant programą
„Horizontas 2020“, nustatyti griežtesni tokių struktūrų kūrimo ir veiklos vykdymo vertinimo
reikalavimai. Reikia pastebėti, kad 2017 m. trečiame ketvirtyje numatomas atlikti tarpinis
programos „Horizontas 2020“ įvertinimas padės pagerinti jos įgyvendinimą ir bus tvirtas
įrodymais paremtas pagrindas rengti būsimą veiklą ir iniciatyvas. Iš tiesų rezultatai bus
naudojami nustatant 9-osios bendrosios programos, dėl kurios pasiūlymas bus paskelbtas pirmą
2018 m. pusmetį, struktūros ir turinio pagrindą.
Toliau pateikiamas Parlamento dėl programos „Horizontas 2020“ priimtų rezoliucijų ir
pranešimų sąrašas:
— 2016/2147(INI), rezoliucija dėl programos „Horizontas 2020“ įgyvendinimo vertinimo

atsižvelgiant į jo tarpinį vertinimą ir pasiūlymą dėl Devintosios bendrosios programos,
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas, pranešėja Soledad Cabezón Ruiz;

— A7-0002/2013, 2013 m. sausio 8 d. pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo
dėl specialiosios programos, kuria įgyvendinama Bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų
programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.), (COM(2011) 0811 – C7-0509/2011 —

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
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2011/0402(CNS)), Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas, pranešėja Maria
Da Graça Carvalho;

— A7-0427/2012, 2012 m. gruodžio 20 d. pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento
ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa
„Horizontas 2020“ (2014-2020 m.), COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401
(COD), Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas, pranešėja Teresa Riera
Madurell;

— A7-0428/2012, 2012 gruodžio 19 d. pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento
ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų
programos „Horizontas 2020“ (2014-2020 m.) dalyvavimo ir sklaidos taisyklės,
(COM(2011)0810 - C7-0465/2011 - 2011/0399 (COD)), Pramonės, mokslinių tyrimų ir
energetikos komitetas, pranešėjas Christian Ehler;

— P7_TA(2011)0401, 2011 m. rugsėjo 27 d. rezoliucija dėl Žaliosios knygos „Iššūkius
paversti galimybėmis. Bendros strateginės ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo
programos kūrimas“.

Frédéric Gouardères / Susanne Horl
09/2017
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