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INOVACIJŲ POLITIKA

Inovacijos mūsų ekonomikoje tampa vis svarbesnės. Svarbi ne tik jų nauda ES
vartotojams ir darbuotojams, taip pat labai svarbu kurti geresnes darbo vietas ir
ekologiškesnę visuomenę ir gerinti mūsų gyvenimo kokybę. Inovacijos taip pat labai
svarbios norint išlaikyti ES konkurencingumą pasaulio rinkose. Inovacijų politika
susieja mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros politiką su pramonės politika, ja
siekiama sukurti sistemą, kuri sudarytų palankias sąlygas pateikti idėjas rinkai.

TEISINIS PAGRINDAS

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 173 straipsnis, kuriame teigiama,
kad „Sąjunga ir valstybės narės užtikrina, kad būtų sudarytos Sąjungos pramonės
konkurencingumui reikalingos sąlygos“.
SESV 179–190 straipsniais reglamentuojama Sąjungos mokslinių tyrimų ir
technologinės plėtros (MTP) bei kosmoso politika. Pagrindinė Europos Sąjungos
MTP politikos priemonė yra daugiametė bendroji programa, kurioje nustatyti kelerių
metų laikotarpio tikslai, prioritetai ir finansinis paramos paketas. MTP bendrąsias
programas, spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą ir pasikonsultavę su Europos
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, priima Europos Parlamentas ir Taryba.

TIKSLAI

Inovacijų politikos svarba plačiai pripažįstama ir ji yra glaudžiai susijusi su kitomis ES
politikos sritimis, pavyzdžiui, su užimtumo, konkurencingumo, aplinkos, pramonės ir
energetikos politika. Inovacijų tikslas yra paversti mokslinių tyrimų rezultatus naujomis
ir geresnėmis paslaugomis bei produktais, kad būtų išsaugotas konkurencingumas
pasaulinėje rinkoje ir pagerinta žmonių gyvenimo kokybė.
Moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai (MTP) ES išleidžia mažesnę metinio BVP
dalį (2,3 % 2020 m.) nei Jungtinės Valstijos (3,45 % 2020 m.) ir Japonija (3,26 %
2020 m.) Be to, jaučiamas tam tikras protų nutekėjimo poveikis, nes daug geriausių
ES tyrėjų ir novatorių persikelia į šalis, kuriose sąlygos geresnės. ES rinka vis dar
suskaidyta ir nepakankamai palanki inovacijoms. Siekdama pakreipti šias tendencijas
priešinga linkme, ES parengė iniciatyvą „Inovacijų sąjunga“, kuria siekiama:
— paversti ES pasaulinio lygio mokslo veikėja;

— pašalinti inovacijų kliūtis, pvz., brangius patentus, rinkos susiskaidymą, lėtą
standartų nustatymo procesą ir įgūdžių trūkumą, kurios šiuo metu trukdo naujiems
sumanymams greitai patekti į rinką;
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— iš esmės pertvarkyti viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbiavimo būdą, ypač
įgyvendinant Europos inovacijų partnerystes tarp ES institucijų, valstybių narių ir
regionų valdžios institucijų bei verslo subjektų.

LAIMĖJIMAI

A. Inovacijų sąjunga
Iniciatyva „Inovacijų sąjunga“ yra viena iš septynių strategijos „Europa 2020“, kuria
siekiama sukurti pažangų, tvarų ir integracinį augimą, pavyzdinių iniciatyvų. Komisija
pradėjo įgyvendinti šią iniciatyvą 2010 m. spalio mėn., ja buvo siekiama sudaryti
palankesnes sąlygas ir suteikti daugiau galimybių gauti moksliniams tyrimams ir
inovacijoms skiriamą finansavimą Europos Sąjungoje, kad novatoriškus sumanymus
būtų galima paversti augimą ir darbo vietų kūrimą skatinančiais produktais ir
paslaugomis. Įgyvendinant iniciatyvą „Inovacijų sąjunga“ buvo siekiama sukurti iš
tikrųjų bendrą Europos inovacijų rinką, kuri pritrauktų novatoriškas įmones ir verslo
subjektus. Norint pasiekti šį tikslą, buvo pasiūlyta įgyvendinti įvairias priemones
patentinės apsaugos, standartizavimo, viešųjų pirkimų ir pažangiojo reglamentavimo
srityse. Siekiant įvertinti ir stebėti padėtį visoje ES bei daromą pažangą, buvo įdiegta
keletas priemonių, be kita ko:
— išsami 25 rodikliais grindžiama inovacijų diegimo ES rezultatų suvestinė ir su

patentais ir licencijomis susijusi Europos žinių rinka. Europos inovacijų diegimo
rezultatų suvestinė (EIS) yra Komisijos remiantis Lisabonos strategija sukurta
priemonė, skirta ES valstybių narių inovacijų diegimo rezultatų lyginamajam
vertinimui atlikti;

— regioninė inovacijų diegimo rezultatų suvestinė, kurioje ES regionai suskirstyti
į keturias grupes pagal inovacijų diegimo rezultatus: inovacijų lyderiai, aktyvūs
novatoriai, vidutiniai novatoriai ir nauji novatoriai. Tai leidžia susidaryti tikslesnį
vaizdą apie inovacijų diegimą vietos lygmeniu.

Pagal iniciatyvą „Inovacijų sąjunga“ taip pat buvo pasiūlyta priemonių, kurias taikant
būtų galima baigti kurti Europos mokslinių tyrimų erdvę, siekiant užtikrinti didesnį
ES ir nacionalinės mokslinių tyrimų politikos suderinamumą ir pašalinti tyrėjų judumo
kliūtis. Be to, buvo numatytos Europos inovacijų partnerystės, kurių paskirtis – suburti
viešojo ir privačiojo sektorių suinteresuotuosius subjektus ES, valstybių narių ir regionų
lygmeniu, siekiant išspręsti svarbiausius visuomenei kylančius uždavinius ir padėti
kurti darbo vietas bei skatinti ekonomikos augimą derinant į pasiūlos ir paklausos
reguliavimą orientuotas priemones. Švietimo srityje Komisija remia projektus, kuriais
siekiama kurti naujas mokymo programas, skirtas su inovacijomis susijusių įgūdžių
spragoms panaikinti.
B. Iniciatyva „Horizontas 2020“ ir programa „Europos horizontas“
Kaip strategijos „Europa 2020“ pavyzdinė iniciatyva, skirta ES konkurencingumui
pasaulyje užtikrinti, programa „Horizontas 2020“ buvo finansinė priemonė, kuria
buvo remiamas iniciatyvos „Inovacijų sąjunga“ įgyvendinimas. Nors tai buvo ES
aštuntoji bendroji mokslinių tyrimų programa (2014–2020 m.), „Horizontas 2020“ buvo
pirmoji programa, į kurią buvo įtraukti moksliniai tyrimai ir inovacijos. Joje buvo
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nustatyta daug konkrečių su Inovacijų sąjunga susijusių įsipareigojimų. 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 buvo sumažinta iki 74,8 mlrd. EUR.
Iniciatyvos „Horizontas 2020“ tarpinis vertinimas buvo atliktas 2018 m., jo rezultatai
buvo panaudoti formuojant programos „Europos horizontas“ (pasiūlymas dėl
programos buvo paskelbtas 2018 m. birželio mėn.) struktūros ir turinio pagrindą.
Reaguodama į COVID-19 pandemiją, 2020 m. birželio 4 d. Komisija pateikė iš
dalies pakeistus pasiūlymus dėl abiejų teisės aktų, kad papildomas finansavimas
pagal ekonomikos gaivinimo priemonę „NextGenerationEU“ (NGEU) būtų teikiamas
programai „Europos horizontas“. 2020 m. liepos 21 d. Europos Vadovų Taryba susitarė
dėl ES ekonomikos gaivinimo plano, apimančio 2021–2027 m. daugiametę finansinę
programą (DFP) ir lėšas, kurios bus teikiamos pagal NGEU. Programa „Europos
horizontas“ buvo nustatyta 2021 m. balandžio 28 d. Reglamentu (ES) 2021/695.
Jame nustatyti programos tikslai, 2021–2027 m. biudžetas, Sąjungos finansavimo
formos ir tokio finansavimo teikimo taisyklės. Dėl programos „Europos horizontas“
pasakytina, kad galiausiai buvo susitarta skirti 5,4 mlrd. biudžeto asignavimų iš
NGEU, visų pirma siekiant paremti žaliąjį ir skaitmeninį atsigavimą po COVID-19
krizės. Šie asignavimai yra bendro programos „Europos horizontas“ 2021–2027 m.
biudžeto (jį sudaro 95,5 mlrd. EUR) dalis. 2022 m. gegužės 10 d. Komisija iš dalies
pakeitė programos „Europos horizontas“ 2021–2022 m. darbo programą ir padidino
jos biudžetą, be kita ko, skirtą iniciatyvai „WomenTechEU“, kad būtų paremti moterų
vadovaujami giliųjų technologijų startuoliai, ir kitiems Europos inovacijų potencialo
skatinimo veiksmams.
C. Sanglaudos politika
Moksliniams tyrimams ir inovacijoms skiriama daug dėmesio ir įgyvendinant
sanglaudos politiką. Labiau išsivysčiusiuose regionuose tikslams, susijusiems su
inovacijomis, nacionaliniu lygmeniu skiriama bent 85 proc. Europos regioninės plėtros
fondo lėšų. 2021–2027 m. laikotarpiu pirmenybė teikiama investicijoms, kuriomis
siekiama, kad Europa būtų pažangesnė, žalesnė, labiau sujungta ir socialiniu požiūriu
teisingesnė, ir būtų arčiau piliečių.
D. Finansinės priemonės
Įgyvendinant iniciatyvą „Inovacijų sąjunga“ taip pat buvo siekiama skatinti privačiojo
sektoriaus investicijas. Todėl, be kitų dalykų, iniciatyvoje siūloma padidinti ES rizikos
kapitalo investicijas. Siekdama sudaryti palankesnes sąlygas gauti paskolas MTP
projektams įgyvendinti ir parodomiesiems projektams pradėti įgyvendinti, Komisija,
bendradarbiaudama su Europos investicijų banko grupe (Europos investicijų bankas
(EIB) ir Europos investicijų fondas), pradėjo bendrą iniciatyvą pagal programą
„Horizontas 2020“. Šią iniciatyvą („InnovFin“ – ES finansavimo novatoriams iniciatyva),
sudarė EIB grupės siūlomos kelios integruotos ir viena kitą papildančios finansavimo
priemonės ir konsultavimo paslaugos, apimančios visą mokslinių tyrimų ir inovacijų
vertės grandinę, kad būtų remiamos visų įmonių – nuo mažiausių iki didžiausių –
investicijos.
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Be to, 2014 m. lapkričio mėn. Komisija pasiūlė Investicijų planą Europai, siekdama
paskatinti viešąsias ir privačiąsias investicijas į realiąją ekonomiką, kurių suma
trejų metų trukmės mokestiniu laikotarpiu sudarytų bent 315 mlrd. EUR. ESIF yra
vienas iš trijų Investicijų plano Europai ramsčių, jo tikslas – spręsti dabartines
rinkos nepakankamumo problemas šalinant rinkos spragas ir sutelkiant privačiąsias
investicijas. Jis padėjo finansuoti strategines investicijas svarbiausiose srityse,
pavyzdžiui, infrastruktūros, mokslinių tyrimų ir inovacijų, švietimo, atsinaujinančiųjų
išteklių energijos ir energijos vartojimo efektyvumo bei mažosioms ir vidutinėms
įmonėms (MVĮ) skirto rizikos finansavimo srityje.
Be to, siekiant sutelkti dėmesį į finansines priemones ir teikti paramą MVĮ tarptautinimui,
buvo sukurta Įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių programa
(COSME).
E. Europos inovacijos ir technologijos institutas
Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) įsteigtas 2008 m. Reglamentu (EB)
Nr. 294/2008 su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) 2021/819. Jo
bendra užduotis – skatinti tvarų ES ekonomikos augimą ir konkurencingumą stiprinant
valstybių narių ir Sąjungos inovacinius gebėjimus, kad būtų galima įveikti didelius
visuomenei kylančius iššūkius. EIT šių tikslų siekia daugiausia per savo žinių ir inovacijų
bendrijas, į kurias susibūrę iš viso daugiau kaip 1 200 partnerių iš verslo, mokslinių
tyrimų ir švietimo sričių.
F. Inovacijų taryba
2017 m. sausio mėn. Komisija įsteigė iš penkiolikos narių sudarytą Novatorių
aukšto lygio grupę, kuri padėjo formuoti Europos inovacijų tarybos (EIC) struktūrą,
atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymus dėl programą „Horizontas 2020“ pakeisiančios
programos. 2021 m. sausio mėn. Komisija pasirašė EIC ir EIT susitarimo
memorandumą, kad būtų sustiprintas jų bendradarbiavimas siekiant paremti geriausius
Europos verslininkus. Reaguodama į Rusijos agresijos karą Ukrainoje, Komisija,
padariusi tikslinį dalinį EIT 2022 m. darbo programos pakeitimą, paskyrė 20 mln. EUR
Ukrainos startuolių paramai.
G. Europos inovacijų darbotvarkė
2022 m. liepos 5 d. Komisija priėmė „Naująją Europos inovacijų darbotvarkę“, kurioje
pasiūlė 25 konkrečius veiksmus penkiose svarbiausiose srityse: veiklą plečiančių
įmonių finansavimo; sąlygų inovacijoms sudarymo pasitelkiant eksperimentavimo
erdves ir viešuosius pirkimus; Europos inovacijų ekosistemose vykdomų inovacijų
spartinimo ir stiprinimo visoje ES; giliųjų technologijų specialistų ugdymo, pritraukimo
ir išlaikymo ir politikos formavimo priemonių tobulinimo. Jos tikslas – padėti Europai
vadovauti naujai giliųjų technologijų inovacijų bangai. Tam reikalingi proveržio
moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra bei didelės kapitalo investicijos, kad būtų galima
spręsti neatidėliotinus visuomenės uždavinius.
Komisijos 2022 m. Mokslo, mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos rezultatų ataskaitoje taip
pat daug dėmesio skiriama ES inovacijų diegimo rezultatams pasauliniame kontekste
ir siūlomos priemonės, kuriomis siekiama spręsti tokius klausimus kaip sunkumai
pritraukti ir išlaikyti talentus.
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EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Parlamentas priėmė nemažai rezoliucijų, kuriomis siekė paremti ES inovacijų politiką.
Štai keletas naujausių rezoliucijų:
— 2010 m. birželio 16 d. rezoliucija dėl strategijos „2020 m. Europa“. Šia rezoliucija

buvo tvirtai remiama pramonės politika ir siekiama sukurti kuo palankesnę aplinką
tvirtam, konkurencingam ir įvairialypiam pramoniniam pagrindui ES išsaugoti ir
plėtoti, sykiu sudarant sąlygas pereiti prie tvarios ir efektyviai energiją vartojančios
ekonomikos;

— 2011 m. gegužės 12 d. rezoliucija „Inovacijų sąjunga. Europos pertvarkymas
pasaulyje po krizės“;

— 2011 m. spalio 26 d. rezoliucija dėl naujų įgūdžių ir darbo vietų darbotvarkės. Šioje
rezoliucijoje pabrėžta, kaip svarbu plėtoti glaudesnį mokslinių tyrimų institutų ir
pramonės bendradarbiavimą ir skatinti pramonės įmones investuoti į mokslinius
tyrimus ir plėtrą bei teikti joms paramą šiam tikslui įgyvendinti;

— 2016 m. liepos 6 d. rezoliucija dėl sąveikos skatinant inovacijas: Europos
struktūriniai ir investicijų fondai, programa „Horizontas 2020“ ir kiti Europos
inovacijų fondai ir ES programos;

— 2020 m. lapkričio 25 d. rezoliucija dėl naujos Europos pramonės strategijos,
kurioje Parlamentas pabrėžė, kad siekiant užtikrinti ES suverenumą ir strateginį
savarankiškumą reikia konkurencingos pramoninės bazės ir didžiulių investicijų į
mokslinius tyrimus ir inovacijas bazinių didelio poveikio technologijų, inovacinių
sprendimų ir pagrindinių vertės grandinių srityse;

— 2022 m. balandžio 6 d. rezoliucijoje „Pasaulinis požiūris į mokslinius tyrimus
ir inovacijas. Europos tarptautinio bendradarbiavimo kintančiame pasaulyje
strategija“ palankiai vertinamas Komisijos komunikatas šia tema ir pabrėžiama,
kad Sąjungai reikia plėtoti taisyklėmis grindžiamą bendradarbiavimą siekiant įveikti
pagrindinius pasaulinius ekonominius, socialinius ir aplinkos iššūkius, ir šioje
srityje lemiamas vaidmuo tenka moksliniams tyrimams ir inovacijoms.

Kristi Polluveer
09/2022
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