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POLITIKA VÝSKUMU A TECHNOLOGICKÉHO ROZVOJA

Európska politika v oblasti výskumu a technologického rozvoja je od podpísania prvých
zmlúv Spoločenstva jednou z dôležitých oblastí v európskej legislatíve, ktorá bola rozšírená
na začiatku 80. rokov, keď sa zaviedol európsky rámcový program pre výskum. Od roku 2014
sú finančné prostriedky EÚ na výskum z prevažnej časti zoskupené v programe Horizont
2020, 8. rámcovom programe EÚ pre výskum a inováciu na obdobie 2014 – 2020, ktorého
cieľom je zabezpečenie globálnej konkurencieschopnosti Európy.

PRÁVNY ZÁKLAD

Články 179 až 190 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

CIELE

Od prijatia Jednotného európskeho aktu je cieľom politiky výskumu a technologického rozvoja
Únie posilňovať vedeckú a technologickú základňu európskeho priemyslu a podporovať ho,
aby sa stal konkurencieschopnejším na medzinárodnej úrovni. Okrem toho sa v článku 179
ZFEÚ uvádza, že „cieľom činnosti Únie je posilňovať svoju vedeckú a technickú základňu
prostredníctvom vytvorenia európskeho výskumného priestoru, v ktorom sa voľne pohybujú
vedci, vedecké poznatky a technológie“.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY

A. Rámcové programy v oblasti výskumu
Prvý rámcový program (RP) bol vytvorený v roku 1983 na štvorročné obdobie. V priebehu
ďalších 30 rokov poskytovali na seba nadväzujúce rámcové programy finančnú podporu
určenú na realizáciu európskej politiky v oblasti výskumu a inovácií. Rámcové programy
sa stali významnou súčasťou spolupráce v oblasti výskumu v Európe a ich veľkosť, rozsah
a ambície postupne narastali. Ich cieľ sa tiež rozvíjal od podporovania cezhraničnej spolupráce
v oblasti výskumu a technológií po súčasné podnecovanie skutočnej európskej koordinácie
činností a politík. Dnes je Horizont 2020, 8. rámcový program, najväčším a najambicióznejším
programom, ktorý má k dispozícii rozpočet 80 miliárd EUR. Okrem toho programy EÚ
ponúkajú príležitosti spojené s výskumom, ako sú napríklad európske štrukturálne a investičné
fondy (EŠIF), COSME, Erasmus+, program LIFE, Nástroj na prepájanie Európy (NPE)
a programy EÚ v oblasti zdravia.
B. (medzinárodná) koordinácia a spolupráca
Sieť Európskeho výskumného a inovačného priestoru (ERA-NET) vznikla v roku 2002 s cieľom
podporovať koordináciu a spoluprácu vnútroštátnych a regionálnych výskumných programov
a posilniť koordináciu programov, ktoré sa vykonávajú v členských štátoch a pridružených
krajinách prostredníctvom vytvorenia sietí vrátane „vzájomného sprístupnenia“ programov
a realizácie spoločných činností. Horizont 2020 v duchu koordinácie a spolupráce zahŕňa
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aj operačné náklady na COST, medzivládny rámec pre európsku spoluprácu v oblasti vedy
a techniky, navrhnutý s cieľom pomôcť na európskej úrovni koordinovať výskum financovaný
zo štátnych prostriedkov. Slúži na prípravu a dopĺňanie činností rámcových programov.
Horizont 2020 navyše koordinuje svoje činnosti s medzivládnou iniciatívou EUREKA
na podporu medzinárodného, trhovo orientovaného výskumu a inovácií. Prostredníctvom
iniciatívy EUREKA výskumné organizácie a priemysel zavádzajú na trh nové výrobky, postupy
a služby.
C. Európsky inovačný a technologický inštitút
Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) bol založený v roku 2008 na podporu
a tvorbu svetových inovácií vytváraním vysoko integrovaných znalostných a inovačných
spoločenstiev. Znalostné a inovačné spoločenstvá spájajú vysokoškolské vzdelávanie, výskum,
podniky a podnikanie s cieľom vytvárať nové inovácie a nové inovačné modely, ktoré môžu
byť inšpiráciou pre ostatných.
Zapojenie
Typický projekt financovaný Úniou zahŕňa právnické osoby, t. j. univerzity, výskumné
strediská a podniky (a to aj malé a stredné podniky – MSP) a jednotlivých výskumných
pracovníkov z viacerých členských štátov a z pridružených krajín a tretích krajín. RP sa
realizuje prostredníctvom osobitných programov. Spoločenstvo má v rámci týchto osobitných
programov k dispozícii niekoľko prostriedkov na dosahovanie svojich cieľov politiky výskumu
a technologického rozvoja:
— priame činnosti vykonávané Spoločným výskumným centrom (JRC), ktoré v plnej miere

financuje Únia,

— nepriame činnosti, ako sú: i) spoločné výskumné projekty vykonávané konzorciami
právnických osôb v členských štátoch a v pridružených a tretích krajinách, ii) siete
excelentnosti – spoločný program činností vykonávaný množstvom výskumných
organizácií, ktorý spája ich činnosti v určitej oblasti, iii) koordinačné a podporné
činnosti, iv) individuálne projekty (podpora tzv. hraničného výskumu), alebo v) podpora
odbornej prípravy a profesionálneho rastu výskumných pracovníkov využívaná najmä pri
vykonávaní akcií Marie Curie-Skłodowskej (AMCS).

PROGRAM HORIZONT 2020

V novembri 2011 Komisia predložila balík legislatívnych návrhov týkajúcich sa súčasného
rámcového programu na obdobie 2014 – 2020 s názvom Horizont 2020. Horizont 2020 ej prvý
program EÚ, v ktorom sú začlenené výskum aj inovácie a ktorý sa opiera o podporu verejno-
súkromných partnerstiev (VSP), inovačnýych MSP a používa finančné nástroje.
Zavedením jednotného súboru pravidiel program Horizont 2020 veci výrazne zjednodušuje
a reaguje na výzvy v spoločnosti tým, že pomáha pri zbližovaní výskumu a trhu, napríklad tak,
že inovačným podnikom pomáha pri transformovaní technických objavov na životaschopné
výrobky so skutočným komerčným potenciálom. Súčasťou tohto trhovo orientovaného prístupu
je vytváranie partnerstiev so súkromným sektorom a s členskými štátmi s cieľom využiť
potrebné zdroje.
Horizont 2020 sa zameriava aj na spresnenie cieľov, zjednodušenie postupov a vyhýbanie
sa zdvojovaniu a roztrieštenosti. Pozornosť sa okrem toho venuje aj rozšíreniu možností
účasti MSP, priemyslu, výskumných pracovníčok, novších členských štátov a tretích krajín
na programoch EÚ. Prostredníctvom programu Horizont 2020 sa má dosiahnuť aj to, aby
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spoločnosti, investori, verejné orgány, ostatní výskumní pracovníci a tvorcovia politiky lepšie
preberali a využívali výsledky výskumu.
Program Horizont 2020 sa zameriava na tri hlavné piliere:
— Excelentná veda: podporuje vedúce svetové postavenie EÚ v oblasti vedy s vyčleneným

rozpočtom vo výške 24,4 mld. EUR vrátane navýšenia finančných prostriedkov pre
Európsku radu pre výskum (ERC) o 77 %.

— Vedúce postavenie priemyslu: jeho cieľom je pomáhať zabezpečiť vedúce postavenie
priemyslu v oblasti inovácií s rozpočtom vo výške 17,01 mld. EUR. Patria sem investície do
kľúčových technológií vo výške 13,5 mld. EUR, ako aj lepší prístup ku kapitálu a podpora
MSP.

— Spoločenské výzvy: suma 29,68 mld. EUR je vyčlenená na riešenie siedmich
európskych spoločenských výziev: zdravie, demografické zmeny a kvalita života;
potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo, morský a námorný výskum
a biohospodárstvo; bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia; inteligentná, ekologická
a integrovaná doprava; opatrenia v oblasti klímy, efektívne využívanie zdrojov a suroviny;
Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti a Bezpečné
spoločnosti, ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov.

V jednotlivých aj vo všetkých troch pilieroch v rámci programu Horizont 2020 sa riešia
viaceré priority. Medzi ne patria rodová rovnosť a rodový rozmer vo výskume; spoločenské
a ekonomické vedy a humanitné vedy; medzinárodná spolupráca a podporovanie fungovania
a výsledkov Európskeho výskumného a inovačného priestoru Únie, ako aj prispievanie k ďalším
hlavným iniciatívam stratégie Európa 2020 (napr. digitálna agenda). Rozpočtové prostriedky sú
vyčlenené aj na „Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti“ a na „Veda so spoločnosťou a pre
spoločnosť“.
S cieľom motivovať MSP k účasti navrhla Komisia špecializovaný finančný nástroj na
poskytovanie grantov pre oblasť výskumu a vývoja a pomoc s komercializáciou, a to
prostredníctvom prístupu k vlastnému kapitálu (financovanie investícií v počiatočnej fáze a vo
fáze rastu) a dlhových nástrojov (napr. pôžičiek a záruk).
V novembri 2013 prijal Parlament viacročný finančný rámec (VFR), v ktorom sa na program
Horizont 2020 vyčlenili rozpočtové prostriedky vo výške 77 mld. EUR (v cenách roku 2013).
V júni 2015 sa však prijatím Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) táto suma
znížila na 74,8 mld. EUR.

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Už viac ako 20 rokov Európsky parlament presadzuje čoraz ambicióznejšiu politiku výskumu
a technologického rozvoja EÚ a žiada, aby sa podstatne zvýšili celkové výdavky na výskum
v členských štátoch s cieľom udržať a posilniť medzinárodnú konkurencieschopnosť Európy.
Parlament takisto obhajuje širšiu spoluprácu s partnermi mimo EÚ, výrazné prepojenie činností
v rámci štrukturálnych fondov a rámcových programov a konkrétnejšiu koncepciu činností
v záujme čo najkvalitnejšej účasti MSP a uľahčenia účasti nádejných slabších subjektov.
Parlament ďalej nalieha, aby sa zjednodušili postupy a aby sa zvýšila flexibilita v rámcových
programoch, čo by umožnilo presunúť zdroje do sľubnejších oblastí a reagovať na meniace sa
okolnosti a nové priority výskumu.
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V trojstranných rokovaniach o balíku Horizont 2020, ktoré v júni 2013 vyústili do dohody
s Radou, sa poslancom EP podarilo zabezpečiť rad zmien návrhu, najmä začlenenie dvoch
nových cieľov so samostatnou štruktúrou a rozpočtovým riadkom:
— zintenzívniť spoluprácu a dialóg medzi vedeckou obcou a spoločnosťou a zatraktívniť

kariéru vo výskume a vývoji pre mladých ľudí,

— rozšíriť rady účastníkov programu prostredníctvom nadväzovania spolupráce medzi
inštitúciami, združovania výskumných pracovníkov a výmeny najlepších postupov.

Navyše MSP získajú minimálne 20 % spojených rozpočtových prostriedkov pilierov Vedúce
postavenie priemyslu a Spoločenské výzvy. Okrem toho je 7 % spojeného rozpočtu týchto
pilierov vyčlenených na nový špecializovaný nástroj pre MSP, ktorého cieľom je posilniť účasť
MSP na projektoch financovaných z programu Horizont 2020 (napr. uľahčením externalizácie
výskumu v prípade MSP, ktoré sa mu nevenujú vo veľkej miere, a podporou ich vzájomnej
spolupráce). V roku 2015 začal svoju činnosť nástroj „Rýchlym tempom k inováciám“,
prostredníctvom ktorého sa má skrátiť čas medzi vznikom myšlienky a uvedením na trh a zvýšiť
účasť MSP a priemyslu. Vo väčšine prípadov je voľný prístup k vedeckým publikáciám, ktoré
vznikajú vďaka finančným prostriedkom z programu Horizont 2020, povinný.
V záujme nastolenia rovnováhy medzi malými, stredne veľkými a veľkými projektmi je
40 % rozpočtu na vznikajúce technológie a technológie budúcnosti (súčasť prvého piliera)
vyhradených na jednoduché, otvorené a pohotové financovanie projektov spolupráce (FET
Open). Poslanci EP tiež vyčlenili 85 % rozpočtu určeného na energetické výzvy (súčasť tretieho
piliera) na výskum energie, ktorá nepochádza z fosílnych palív.
Pri rokovaniach o rozpočte EFSI v roku 2015 sa Parlamentu podarilo znížiť maximálny
príspevok z Horizontu 2020 do EFSI z 2,7 mld. EUR na 2,2 mld. EUR. Tieto škrty nemajú
vplyv na ERC, MSCA ani na program Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti, dotkli sa
však hlavne programov Excelentná veda (zníženie o 209 miliónov EUR), Vedúce postavenie
priemyslu (zníženie o 549 miliónov EUR a Spoločenské výzvy (zníženie o 1 mld. EUR).
S cieľom predísť pri realizácii programu Horizont 2020 zvyšovaniu množstva verejno-
súkromných partnerstiev sa zaviedlo prísnejšie hodnotenie zriaďovania a prevádzky takýchto
štruktúr. Treba poznamenať, že v treťom štvrťroku 2017 sa má uskutočniť priebežné hodnotenie,
ktoré prispeje k zlepšeniu vykonávania programu a poskytne solídnu základňu poznatkov pre
tvorbu budúcich činností a iniciatív. Výsledky sa použijú ako základy pre štruktúru a obsah
9. rámcového programu, ktorého návrh sa uverejní v prvej polovici roka 2018.
Tu je zoznam niektorých najnovších uznesení a správ Parlamentu o programe Horizont 2020:
— 2016/2147(INI),, uznesenie o hodnotení vykonávania programu Horizont 2020 so

zreteľom na jeho predbežné hodnotenie a návrh deviateho rámcového programu, Výbor
pre priemysel, výskum a energetiku, spravodajkyňa: Soledad Cabezón Ruiz.

— A7-0002/2013 z 8.1.2013, správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa zriaďuje
špecifický program na vykonávanie programu Horizont 2020 – Rámcový program pre
výskum a inováciu (2014 – 2020), (COM(2011)0811 – C7-0509/2011 – 2011/0402(CNS)),
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, spravodajkyňa: Maria Da Graça Carvalho.

— A7-0427/2012 z 20.12.2012, správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady, ktorým sa zriaďuje rámcový program pre výskum a inovácie (2014 – 2020);
(COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD)), Výbor pre priemysel, výskum
a energetiku, spravodajkyňa: 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 z 19.12.2012, Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady,
ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti a šírenia v programe Horizont 2020 – rámcový
program pre výskum a inovácie (2014 – 2020), (COM(2011)0810 – C7-0465/2011 –
2011/0399(COD)), Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, spravodajca: Christian
Ehler.

— P7_TA(2011)0401, 27.9.2011, uznesenie o zelenej knihe s názvom Od výziev
k príležitostiam: vytváranie spoločného strategického rámca financovania výskumu
a inovácií EÚ.

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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