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BEARTAS NUÁLAÍOCHTA

Tá ról na nuálaíochta inár ngeilleagar ag éirí níos tábhachtaí. Chomh maith le dul
chun tairbhe do thomhaltóirí agus d’oibrithe an Aontais, tá sé ríthábhachtach i ndáil
le poist níos fearr a chruthú, sochaí níos glaise a thógáil, agus feabhas a chur ar ár
gcáilíocht saoil. Tá sé ríthábhachtach freisin chun iomaíochas an Aontais ar mhargaí
domhanda a choinneáil. Is é beartas nuálaíochta an comhéadan idir beartas taighde
agus forbartha teicneolaíche agus beartas tionsclaíochta, agus tá sé mar aidhm aige
creat a chruthú a spreagfadh smaointe nua chun an mhargaidh.

AN BUNÚS DLÍ

Airteagal 173 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), ina sonraítear
go ‘bhféachfaidh an tAontas agus na Ballstáit chuige go mbeidh na dálaí is gá ann chun
cumas iomaíochta thionscal an Aontais a áirithiú’.
Le hAirteagail 179 go 190 CFAE, rialaítear taighde agus forbairt theicneolaíoch (TFT)
agus beartas spáis an Aontais. Is é an creatchlár ilbhliantúil an phríomhionstraim
de bheartas TFT an Aontais, lena sainítear cuspóirí, tosaíochtaí agus an pacáiste
tacaíochta airgeadais. Is iad Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle a ghlacann
creatchláir TFT, ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach
agus tar éis dóibh dul i gcomhairle le Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa.

CUSPÓIRÍ

Aithnítear go forleathan a thábhachtaí atá beartas nuálaíochta agus tá sé nasctha go
dlúth freisin le beartais AE eile, amhail beartais maidir le fostaíocht, iomaíochas, an
comhshaoil, tionscal agus fuinneamh. Is é ról na nuálaíochta torthaí taighde a aistriú
ina seirbhísí agus ina dtáirgí nua agus níos fearr chun a bheith iomaíoch i gcónaí ar an
margadh domhanda agus chun cáilíocht saoil na ndaoine a fheabhsú.
Caitheann an tAontas céatadán níos lú de OTI bliantúil (2.3 % in 2020) ná mar a
chaitheann na Stáit Aontaithe (3.45 % in 2020) agus an tSeapáin (3.26 % in 2020) ar
thaighde agus forbairt (T&F). Sa bhreis air sin, téann go leor de na daoine is oilte san
Aontas ar imirce, agus bogann ár dtaighdeoirí agus ár nuálaithe is fearr go dtí tíortha ina
bhfuil coinníollacha níos fabhraí. Tá margadh AE ilroinnte go fóill agus níl sé fabhrach
a dhóthain don nuálaíocht. Chun na treochtaí sin a aisiompú, tá coincheap an‘Aontais
Nuálaíochta’ forbartha ag AE, a bhfuil sé mar aidhm aige:
— gníomhaí eolaíochta den chéad scoth a dhéanamh den Aontas;
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— deireadh a chur le bacainní ar an nuálaíocht – amhail paitinniú costasach, ilroinnt
an mhargaidh, moill chun caighdeán a shocrú agus ganntanais scileanna – a
chuireann cosc ar smaointe teacht go tapaidh chun an mhargaidh;

— an bealach ina oibríonn an earnáil phoiblí agus phríobháideach i gcomhar
lena chéile a athrú ó bhonn, go háirithe trí Chomhpháirtíochtaí Eorpacha um
Nuáil (CENanna) a chur chun feidhme idir institiúidí AE, údaráis náisiúnta agus
réigiúnacha agus údaráis gnó.

A BHFUIL BAINTE AMACH

A. An tAontas Nuálaíochta
Ba cheann amháin de sheacht dtionscamh shuaitheanta de chuid straitéis 2020 do
gheilleagar cliste, inbhuanaithe agus cuimsitheach é an tAontas Nuálaíochta. Ba é an
Coimisiún Eorpach a sheol é i mí Dheireadh Fómhair 2010, agus é mar aidhm leis
feabhas a chur ar choinníollacha agus rochtain ar mhaoiniú le haghaidh taighde agus
nuálaíocht in AE, chun go bhféadfaí smaointe nuálacha a iompú ina dtáirgí agus ina
seirbhisí a chuireann borradh faoin bhfás agus a chruthaíonn poist. Bhí sé mar aidhm
ag an Aontas Nuálaíochta fíormhargadh aonair Eorpach don nuálaíocht a chruthú, a
mheallfadh cuideachtaí agus gnólachtaí nuálacha. Chun é sin a bhaint amach, moladh
bearta éagsúla i réimsí amhail cosaint paitinne, caighdeánú, soláthar poiblí agus rialáil
chliste. Tugadh isteach roinnt ionstraimí chun an staid agus an dul chun cinn atá á
dhéanamh in AE a mheas agus faireachán a dhéanamh orthu, lena n-áirítear:
— scórchlár cuimsitheach le haghaidh nuálaíocht san Aontas atá bunaithe ar 25

tháscaire; agus margadh faisnéise Eorpach le haghaidh paitinní agus ceadúnaithe.
Is ionstraim de chuid an Choimisiúin é an Scórchlár Eorpach Nuálaíochta a
forbraíodh faoi Straitéis Liospóin chun measúnú comparáideacha a dhéanamh ar
fheidhmíocht nuálach Bhallstáit an Aontais Eorpaigh;

— scórchlár nuálaíochta réigiúnaí a dhéanann réigiúin AE a aicmiú i gceithre ghrúpa
maidir le feidhmiú nuálaíochta: ‘ceannairí nuálaíochta’, ‘nuálaithe láidre’, ‘nuálaithe
measartha mór’ agus ‘nuálaithe atá ag teacht chun cinn’. Tugann sé sin léargas
níos cruinne ar an nuálaíocht ar an leibhéal áitiúil.

Mhol an tAontas Nuálaíochta freisin bearta chun an Limistéar Eorpach Taighde a chur
i gcrích chun comhsheasmhacht níos fearr a áirithiú idir beartais taighde an AE agus
beartais náisiúnta taighde, agus chun deireadh a chur le bacainní ar shoghluaisteacht
taighdeoirí. Sa bhreis air sin, ceapadh comhpháirtíochtaí Eorpacha sa nuálaíocht
chun geallsealbhóirí poiblí agus príobháideacha a thabhairt le chéile ar an leibhéal
réigiúnach, ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal AE chun dul i ngleic le dúshláin
mhóra sa tsochaí agus chun cabhrú le poist agus fás a chruthú trí bhearta taobh an
tsoláthair agus bearta taobh an éilimh a tharraingt le chéile. Maidir le cúrsaí oideachais,
tacaíonn an Coimisiún le tionscadail chun curaclaim nua a fhorbairt ina rachfar i ngleic
le bearnaí scileanna nuálaíochta.
B. Fís 2020 agus Fís Eorpach
Mar thionscnamh suaitheanta de chuid Eoraip 2020 lena ndírítear ar iomaíochas
domhanda an Aontais a dhaingniú, is faoin ionstraim airgeadais Fís 2020 lena
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dtacaítear le cur chun feidhme an Aontais Nuálaíochta. Cé gurbh é 8ú creatchlár
AE (2014-2020) um thaighde é, ba é an clár Fís 2020 an chéad chlár chun taighde
agus nuálaíocht a chomhtháthú agus rinneadh leis roinnt de na gealltanais ar leith de
chuid an Aontais Nuálaíochta a achtú. I mí na Samhna 2013, ghlac an Pharlaimint
an creat airgeadais ilbhliantúil (CAI), faoina leithdháiltear buiséad EUR 77 mbilliún (ar
phraghsanna 2013) ar Fhís 2020. Ciorraíodh an figiúr sin, áfach, de bharr ghlacadh an
Chiste Eorpaigh le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha (CEIS) go EUR 74.8 billiún
i Meitheamh 2015.
Rinneadh measúnú eatramhach ar an gClár Fís 2020 in 2018 agus úsáideadh na
torthaí chun bonn a leagan síos do struchtúr agus d’inneachar an Chláir Fís Eorpach,
a raibh togra foilsithe ina thaobh i Meitheamh 2018.
Mar fhreagairt do phaindéim an choróinvíris, thíolaic an Coimisiún tograí leasaithe
le haghaidh an dá ghníomh dlí an 4 Meitheamh 2020 chun go bhféadfar cistiú
breise a chur ar fáil le haghaidh an chláir Fís Eorpach leis an ionstraim téarnaimh
NextGenerationEU (NGEU). An 21 Iúil 2020, tháinig an Chomhairle Eorpach ar
chomhaontú maidir leis an bplean téarnaimh do AE, plean ina dtugtar le chéile CAI do
na blianta 2021-2027 agus na cistí a chuirfear ar fáil trí NGEU. Bunaíodh an clár Fís
Eorpach le Rialachán (AE) 2021/695 an 28 Aibreán 2021, lena leagtar síos cuspóirí
an chláir, an buiséad don tréimhse 2021 go 2027, na foirmeacha cistiúcháin ón Aontas
agus na rialacha a bhaineann leis an gcistiú sin a sholáthar. Maidir le Fís Eorpach,
comhaontaíodh ar deireadh leithdháileadh buiséid EUR 5.4 billiún ó ionstraim NGEU,
go háirithe chun tacú leis an téarnamh glas agus digiteach ó ghéarchéim COVID-19.
Tá sé sin mar chuid de bhuiséad iomlán Fís Eorpach dar luach EUR 95.5 billiún don
tréimhse 2021-2027. An 10 Bealtaine 2022, rinne an Coimisiún leasú ar chlár oibre
an chláir Fís Eorpach 2021-2022, rud a mhéadaigh an buiséad, lena n-áirítear do
WomenTechEU, chun tacú le gnólachtaí nuathionscanta domhainteicneolaíochta atá
faoi stiúir ban, agus le gníomhaíochtaí eile chun borradh a chur faoi acmhainneacht
nuálaíochta na hEorpa.
C. Beartas comhtháthaithe
Dírítear le beartas comhtháthaithe ar thaighde agus ar nuálaíocht freisin. I réigiúin
níos forbartha, déantar 85 % ar a laghad d’acmhainní ó Chiste Forbraíochta Réigiúnaí
na hEorpa ar an leibhéal náisiúnta a leithdháileadh ar chuspóirí a bhaineann leis an
nuálaíocht, agus is infheistíochtaí in Eoraip níos cliste, níos glaise, níos nasctha agus
níos sóisialta iad tosaíochtaí 2021-2027 atá níos gaire dá saoránaigh.
D. Ionstraimí airgeadais
Bhí sé d’aidhm ag an Aontas Nuálaíochta freisin infheistíocht ón earnáil phríobháideach
a spreagadh. Dá bhrí sin, i measc nithe eile, molann sé méadú ar infheistíochtaí caipitil
fiontair an Aontais. Chun rochtain ar iasachtaí a fheabhsú le haghaidh tionscadail
taighde agus forbartha agus chun tionscadail taispeána a sheoladh, rinne an Coimisiún,
i gcomhar le Grúpa an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta (an Banc Eorpach Infheistíochta
(BEI) agus an Ciste Eorpach Infheistíochta), tionscnamh comhpháirteach a sheoladh
faoi Fhís 2020. Sraith uirlisí airgeadais agus seirbhísí comhairliúcháin comhtháite agus
comhlántacha a bhí sa tionscnamh sin, dar teideal ‘InnovFin – Maoiniú ón Aontas
Eorpach do Nuálaithe’, a bhí curtha ar fáil ag Grúpa an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta,
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agus lenar cumhdaíodh slabhra breisluach uile um thaighde agus nuálaíochta chun
tacú le hinfheistíochtaí ón bhfiontar is lú go dtí na fiontair is mó.
Sa bhreis air sin, i mí na Samhna 2014 mhol an Coimisiún a ‘Phlean Infheistíochta
don Eoraip’ chun EUR 315 bhilliún ar a laghad a fhuascailt le haghaidh hinfheistíochtaí
poiblí agus príobháideacha san ‘fhíorgheilleagar’ thar thréimhse fhioscach trí bliana.
Ceann de trí cholún den ‘Phlean Infheistíochta don Eoraip’ ab ea CEIS agus bhí sé mar
aidhm aige clistí sa mhargaidh a shárú trí dhul i ngleic leis na bearnaí sa mhargadh
agus infheistíocht phríobháideach a shlógadh. Chabhraigh sé le hinfheistíochtaí
straitéiseacha a mhaoiniú i réimsí tábhachtacha amhail bonneagar, taighde agus
nuálaíocht, oideachas, fuinneamh inathnuaite agus éifeachtúlacht fuinnimh, mar aon
le maoiniú riosca d’Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide (FBManna).
Thairis sin, tugadh isteach freisin clár um Iomaíochas na bhFiontar agus na bhFiontar
Beag agus Meánmhéide (COSME) chun díriú ar ionstraimí airgeadais agus tacaíocht
a chur ar fáil d’idirnáisiúnú FBManna.
E. An Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht
Bunaíodh an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (EIT) sa bhliain
2008 le Rialachán (CE) Uimh. 294/2008, arna leasú go deireanach le Rialachán (CE)
Uimh. 2021/819. Is é an misean foriomlán atá aici ná fás eacnamaíoch inbhuanaithe
agus iomaíochas an Aontais a spreagadh trí acmhainneacht nuálaíochta na mBallstát
agus an Aontais a neartú chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin mhóra na sochaí.
Baineann EIT na cuspóirí sin amach trína Phobail Eolais agus Nuálaíochta, a thugann
le chéile os cionn 1 200 comhpháirtí ó réimsí gnó, taighde agus oideachais.
F. An Chomhairle Nuálaíochta
I mí Eanáir 2017, bhunaigh an Coimisiún Grúpa Ardleibhéil Nuálaithe, a raibh 15 bhall
páirteach ann agus a chabhraigh chun an Chomhairle Nuálaíochta Eorpach (CNE) a
mhúnlú faoi chuimsiú na dtograí ón gCoimisiún maidir leis an gclár a thiocfaidh i ndiaidh
Fhís 2020. I mí Eanáir 2021, shínigh an Coimisiún Meabhrán Tuisceana idir CNE agus
EIT chun a gcomhar a neartú chun tacú leis na fiontraithe Eorpacha is fearr. Mar
fhreagairt do chogadh foghach na Rúise san Úcráin, chuir an Coimisiún EUR 20 milliún
i leataobh chun tacú le gnólachtaí nuathionscanta na hÚcráine trí leasú spriocdhírithe
a dhéanamh ar chlár oibre CNE do 2022.
G. An Clár Oibre Nuálaíochta Eorpach
An 5 Iúil 2022, ghlac an Coimisiún Clár Oibre Nua Eorpach um Nuálaíocht, inar moladh
25 ghníomhaíocht shonracha i gcúig réimse shuaitheanta: gnólachtaí atá i mbun fáis a
chistiú; an nuálaíocht a chumasú trí spásanna turgnamhaíochta agus soláthar poiblí;
dlús a chur leis an nuálaíocht in éiceachórais nuálaíochta na hEorpa agus í a neartú
ar fud an Aontais; buanna na teicneolaíochta doimhne a chothú, a mhealladh agus a
choinneáil; agus feabhas a chur ar uirlisí ceaptha beartas. Is é is aidhm dó an Eoraip a
chur ar thús cadhnaíochta sa rabharta nua de nuálaíocht na teicneolaíochta doimhne,
lena n-éilítear taighde agus forbairt cheannródaíoch maille le hinfheistíocht shuntasach
chaipitil chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin phráinneacha shochaíocha.
In eagrán 2022 an Choimisiúin den tuarascáil ar Fheidhmíocht na hEolaíochta, an
Taighde agus na Nuálaíochta (SRIP), dírítear freisin ar fheidhmíocht nuálaíochta an
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Aontais i gcomhthéacs domhanda agus moltar bearta chun aghaidh a thabhairt ar
shaincheisteanna amhail an deacracht a bhaineann le tallann a mhealladh agus a
choinneáil.

RÓL PHARLAIMINT NA HEORPA

Ghlac an Pharlaimint roinnt rún chun beartas nuálaíochta AE a neartú tuilleadh.
Liostaítear roinnt de na cinn is déanaí thíos:
— Rún an 16 Meitheamh 2010 maidir le Straitéis 2020 AE. Leis an rún sin

tugadh tacaíocht láidir do bheartas tionsclaíoch agus bhí sé mar aidhm aige an
timpeallacht is fearr a chruthú chun bonn tionsclaíoch atá láidir, iomaíoch agus
éagsúil a chothabháil agus a fhorbairt san Aontas, mar aon leis an aistriú go
geilleagar inbhuanaithe agus éifeachtúil ó thaobh fuinnimh;

— Rún an 12 Bealtaine 2011 maidir leis an ‘Aontas Nuálaíochta: an Eoraip a
chlaochlú don domhan iar-ghéarchéime’;

— Rún an 26 Deireadh Fómhair 2011 maidir leis an gClár Oibre do Scileanna
nua agus do Phoist. Leagadh béim sa rún sin ar a thábhachtaí atá sé comhar
níos dlúithe a fhorbairt idir institiúidí taighde agus tionscal, agus cuideachtaí
tionsclaíochta a spreagadh agus tacaíocht a thabhairt dóibh infheistiú sa taighde
agus san fhorbairt;

— Rún an 6 Iúil 2016 maidir le sineirgí don nuálaíocht: Cistí Struchtúracha agus
Infheistíochta na hEorpa, Fís 2020 agus cistí nuálaíochta Eorpacha eile agus cláir
AE;

— Rún an 25 Samhain 2020 maidir le Straitéis Nua Tionsclaíochta don
Eoraip, inar chuir an Pharlaimint i bhfios go láidir go bhfuil gá le
bonn tionsclaíoch iomaíoch agus infheistíocht ollmhór sa taighde agus sa
nuálaíocht i bpríomhtheicneolaíochtaí cumasúcháin, i réitigh nuálacha, agus i
bpríomhshlabhraí luacha chun ceannasacht agus uathriail straitéiseach AE a
áirithiú;

— Rún an 6 Aibreán 2022 maidir le cur chuige domhanda i leith taighde agus
nuálaíochta:Straitéis na hEorpa maidir le comhar idirnáisiúnta i ndomhan atá ag
athrú, inar cuireadh fáilte roimh an teachtaireacht ón gCoimisiún maidir leis an
tsaincheist agus inar leagadh béim ar an ngá atá ann go bhforbródh an tAontas
comhar iltaobhach riailbhunaithe chun aghaidh a thabhairt ar na príomhdhúshláin
dhomhanda eacnamaíocha, shochaíocha agus chomhshaoil, ar cheart ról lárnach
a bheith ag an taighde agus an nuálaíocht iontu.

Kristi Polluveer
09/2022
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