
Leathanaigh d’Fhíricí ar an Aontas Eorpach - 2022 1
www.europarl.europa.eu/factsheets/ga

BEARTAS TAIGHDE AGUS FORBARTHA TEICNEOLAÍCHE

Ó shíniú chéad Chonarthaí an Chomhphobail, is réimse tábhachtach den
reachtaíocht Eorpach é an beartas Eorpach i gcomhair taighde agus forbairt
theicneolaíoch (TFT), agus leathnaíodh é go luath sna 1980idí nuair a bunaíodh
creatchlár Eorpach um thaighde. In 2014, rinneadh an chuid is mó de mhaoiniú AE
do thaighde a ghrúpáil faoi Fís 2020, 8ú Creatchlár an Aontais um Thaighde agus
um Nuálaíocht lena gcumhdaítear tréimhse 2014-2020, arbh é ab aidhm leis ná
iomaíochas domhanda AE a áirithiú. Seoladh an clár Fís Eorpach, an chéad chlár
taighde agus nuálaíochta eile in 2021 don tréimhse 2021-2027.

AN BUNÚS DLÍ

Airteagail 179 go 190 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE).

CUSPÓIRÍ

Ó tháinig an Ionstraim Eorpach Aonair i bhfeidhm, is é is aidhm le beartas TFT
an Aontais ná bonn eolaíoch agus teicneolaíoch thionsclaíocht AE a neartú agus
a dhéanamh níos iomaíche ar leibhéal idirnáisiúnta. Ina theannta sin, sonraítear in
Airteagal 179 CFAE go mbeidh sé ‘de chuspóir ag an Aontas a chuid fothaí eolaíocha
agus teicneolaíocha a neartú trí limistéar Eorpach taighde a ghnóthú ina mbeidh
taighdeoirí, fios eolaíoch agus teicneolaíocht ag gluaiseacht faoi shaoirse’.

A BHFUIL BAINTE AMACH

A. Creatchláir um thaighde
Bunaíodh an chéad chreatchlár in 1983, ar feadh thréimhse ceithre bliana. Le
linn na mblianta ina dhiaidh sin, cuireadh tacaíocht airgeadais ar fáil le creatchláir
chomhleanúnacha chun beartais taighde agus nuálaíochta AE a chur chun feidhme.
Forbraíodh a gcuspóir ó thacaíocht a chur ar fáil do chomhar trasteorann sa taighde
agus teicneolaíocht go fíorchomhordú Eorpach a spreagadh ó thaobh gníomhaíochtaí
agus beartas. Anois, is é an clár Fís Eorpach, an naoú creatchlár, an creatchlár is
mó agus is uaillmhianaí, le buiséad de bheagnach EUR 95.5 billiún aige. De bhreis
air sin, déantar deiseanna atá bainteach le taighde a chur ar fáil leis an mbeartas
comhtháthaithe agus le cláir eile de chuid an Aontais, amhail Cistí Struchtúracha agus
Infheistíochta na hEorpa, COSME, Erasmus+, clár LIFE, an tSaoráid um Chónascadh
na hEorpa agus cláir shláinte an Aontais.
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B. (Idirnáisiúnta) comhordú agus comhar
Rinneadh scéim Ghréasán an Limistéir Eorpaigh Taighde (ERA-NET) a sheoladh
in 2002 d’fhonn tacaíocht a thabhairt do chomhordú agus do chomhar na gclár taighde
náisiúnta agus réigiúnach agus borradh a chur faoi chomhordú clár arna reáchtáil
sna Ballstáit agus i dtíortha comhlachaithe trí líonrú, lena n-áirítear ‘comhoscailt’
clár agus cur chun feidhme gníomhaíochtaí comhpháirteacha. Leis an teann céanna
comhordaithe agus comhair, le Fís 2020 chumhdaigh costais oibríochtúla COST,
creat idir-rialtasach um Chomhar Eorpach san Eolaíocht agus sa Teicneolaíocht arna
dhearadh chun cuidiú le taighde a mhaoinítear go náisiúnta a chomhordú ar leibhéal
AE. Thairis sin, rinneadh gníomhaíochtaí Fís 2020 a chomhordú le tionscnamh idir-
rialtasach EUREKA, chun taighde agus nuálaíocht idirnáisiúnta atá dírithe ar an
margadh a chur chun cinn.
C. An Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht
Cruthaíodh an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht in 2008 d’fhonn
nuálaíocht cheannródaíoch a spreagadh agus a sholáthar trí Phobail Eolais agus
Nuálaíochta (PENanna) atá comhtháite ar leibhéal ard a chruthú. Cruinnítear le chéile
sna PENanna ardoideachas, taighde, gnó agus fiontraíocht chun nuálaíochtaí nua
agus múnlaí nuálaíochta nua a tháirgeadh ar féidir leo dreamanna eile a spreagadh
chun amhlaidh a dhéanamh.

RANNPHÁIRTÍOCHT

Is iad na rannpháirtithe a bhíonn páirteach i ngnáth-thionscadal arna mhaoiniú ag
an Aontas ná eintitis dhlíthiúla, i.e. ollscoileanna, lárionaid taighde, gnólachtaí (lena
n-áirítear fiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna)) agus taighdeoirí aonair ó
Bhallstáit éagsúla, ó thíortha comhlachaithe agus ó thíortha neamh-AE. Tá roinnt
acmhainní ar fáil ag AE chun a chuspóirí TFT a bhaint amach laistigh de chláir
shonracha:
— Gníomhaíochtaí díreacha arna ndéanamh ag an Airmheán Comhpháirteach

Taighde (JRC) agus arna maoiniú go hiomlán ag an Aontas;

— Gníomhaíochtaí indíreacha, lena n-áirítear: (i) tionscadail taighde chomhoibríocha
arna ndéanamh ag cuibhreannais d’eintitis dhlíthiúla sna Ballstáit, i dtíortha
comhlachaithe agus i dtríú tíortha; (ii) gréasáin barr feabhais — Clár
Comhpháirteach Gníomhaíochtaí arna chur chun feidhme ag eagraíochtaí
taighde éagsúla, ina gcomhtháthaítear a gcuid gníomhaíochtaí i réimse áirithe;
(iii) gníomhaíochtaí comhordúcháin agus tacaíochta; (iv) tionscadail aonair
(tacaíocht do thaighde ‘ar thús cadhnaíochta’); nó (v) tacaíocht d’oiliúint agus
d’fhorbairt gairme taighdeoirí, go príomhúil ar mhaithe le cur chun feidhme
ghníomhaíochtaí Marie Skłodowska-Curie (MCSA).

CLÁR FÍS 2020

I mí na Samhna 2011, rinne an Coimisiún a phacáiste reachtach a thabhairt isteach
i gcomhair Fís 2020, creatchlár an Aontais faoi láthair le haghaidh 2014-2020. Ba
é Fís 2020 céad chlár an Aontais chun taighde agus nuálaíocht a chomhtháthú
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le tacaíocht threisithe do chomhpháirtíochtaí príobháideacha poiblí, do FBManna
nuálacha agus d’úsáid ionstraimí airgeadais.
Trí shraith amháin rialacha a thabhairt isteach, simplíodh cúrsaí le Fís 2020 agus
tugadh aghaidh ar dhúshláin sa tsochaí trí chuidiú leis an mbearna a dhruidim
idir an taighde agus an margadh, mar shampla, trí chuidiú le fiontair nuálacha
chun a bhfionnachtana teicneolaíocha a fhorbairt chun earraí inmharthana a
bhfuil fíoracmhainneacht tráchtála acu a dhéanamh díobh. Áiríodh sa chur chuige
margadhthiomáinte sin comhpháirtíochtaí a chruthú leis an earnáil phríobháideach
agus leis na Ballstáit chun leas a bhaint as na hacmhainní is gá.
Sa bhreis air sin, tugadh aird ar rannpháirtíocht i gcláir AE a leathnú amach ó
thaobh FBManna agus na tionsclaíochta, taighdeoirí mná, tíortha nach Ballstáit
sheanbhunaithe iad agus tríú tíortha.
Díríodh in Fís 2020 ar thrí phríomhcholún:
— Eolaíocht den Scoth: Tacaíodh an creatchlár le stádas an Aontais mar cheannródaí

domhanda san eolaíocht le buiséad tiomnaithe EUR 24.4 billiún, lena n-áirítear
méadú 77% ar mhaoiniú don Chomhairle Eorpach um Thaighde (ERC);

— Ceannaireacht Thionsclaíoch: Bhí sé mar aidhm leis seo ceannaireacht
thionsclaíoch sa nuálaíocht a dhaingniú le buiséad EUR 17.01 billiún. Áiríodh
leis sin, infheistíocht EUR 13.5 billiún sna teicneolaíochtaí lena mbaineann an-
tábhacht, agus freisin i rochtain níos fearr ar chaipiteal agus ar thacaíocht do
FBManna;

— Dúshláin Shochaíocha: Cuireadh EUR 29.68 billiún i leataobh chun aghaidh
a thabhairt ar sheacht gcinn de dhúshláin shochaíocha Eorpacha: an tsláinte,
an t-athrú déimeagrafach agus an fholláine; sábháilteacht an tsoláthair bia, an
talmhaíocht inbhuanaithe, taighde ar chúrsaí mara, ar chúrsaí muirí agus ar
uisce intíre agus an bithgheilleagar; fuinneamh atá slán, glan agus éifeachtúil;
iompar atá cliste, glas agus comhtháite; gníomhaíocht ar son na haeráide,
éifeachtúlacht acmhainní agus amhábhair; an Eoraip i ndomhan atá ag athrú -
sochaithe cuimsitheacha, nuálacha agus machnamhacha; agus sochaithe slána,
ina ndéantar saoirse agus slándáil na hEorpa agus a cuid saoránach a chosaint.

Tugadh aghaidh ar roinnt tosaíochtaí trasna agus laistigh de thrí cholún Fís 2020.
Áiríodh ina measc comhionannas inscne agus an ghné inscne den taighde;
daonnachtaí agus eolaíochtaí sóisialta agus eacnamaíocha; comhar idirnáisiúnta; agus
feidhmíocht agus a bhfuil bainte amach ag an Limistéar Eorpach Taighde agus ag an
Aontas Nuálaíochta a chothú, chomh maith le cur le cláir shuaitheanta eile de chuid
Eoraip 2020 (e.g. an Clár Oibre Digiteach).
Chun FBManna a spreagadh chun páirt a ghlacadh ann, bhí ionstraim airgeadais
thiomnaithe ag an gCoimisiún lena gcuirtear deontais ar fáil i gcomhair taighde agus
forbartha (T&F) agus lena gcuidítear le tráchtálú, trí rochtain ar scairchaipiteal (maoiniú
i gcomhair infheistíocht luath agus infheistíocht ag céim an fháis) agus ar shaoráidí
fiachais (e.g. iasachtaí agus urrúis).
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. I mí an
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Mheithimh 2015, áfach, laghdaíodh an figiúr de bharr ghlacadh an Chiste Eorpaigh le
haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha (CEIS) go EUR 74.8 billiún.

AN CLÁR ‘FÍS EORPACH’

A. Fís Eorpach 2021-2027
Cuirfidh an clárFís Eorpach borradh faoi iomaíochas an Aontais agus cuideoidh sé leis
an Aontas a thosaíochtaí straitéiseacha a bhaint amach.
— Eolaíocht oscailte: Leanúint de cholún eolaíochta den scoth an chláir Fís 2020 le

buiséad EUR 22 bhilliún.

— Dúshláin Dhomhanda agus Iomaíochas Tionsclaíoch: Tugtar aghaidh ar
iomaíochas tionsclaíoch na hEorpa agus misin taighde-bhunaithe a chur chun
feidhme ar fud an Aontais chun dul i ngleic le dúshláin shochaíocha shonracha
lena ngabhann buiséad EUR 47.6 billiún.

— An Nuálaíocht Oscailte: Is é an aidhm atá leis ná an Eoraip a bheith ina ceannródaí
i nuálaíochtaí cruthaithe margaidh, éiceachóras nuálaíochta a fhorbairt agus
an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (EIT) a neartú chun
comhtháthú gnó, taighde, ardoideachais agus fiontraíochta a chothú le buiséad
EUR 12 billiún.

I Márta 2021, d’fhoilsigh an Coimisiún plean straitéiseach an chláir Fís Eorpach
2021-2024, inar leagadh amach ceithre cinn de phríomhthreoshuíomhanna don
infheistíocht, lena n-áirítear príomhtheicneolaíochtaí, earnálacha agus slabhraí luacha,
chomh maith le sochaí Eorpach athléimneach. I mBealtaine 2022, leasaigh an
Coimisiún Clár Oibre an chláir Fís Eorpach 2021-2022, rud a mhéadaigh an buiséad,
lena n-áirítear le haghaidh WomenTechEU, chun tacú le gnólachtaí nuathionscanta
domhainteicneolaíochta atá faoi stiúir ban.
B. Rannpháirtíocht na Ríochta Aontaithe agus an clár Fís Eorpach
Leis an gComhaontú maidir le Trádáil agus Comhar a bhain an tAontas agus an Ríocht
Aontaithe amach, tugtar rochtain go sainráite don Ríocht Aontaithe ar chúig chlár
maoiniúcháin de chuid an Aontais, lena n-áirítear an clár Fís Eorpach[1]. Íocfaidh an
Ríocht Aontaithe as an stádas ‘Tír Chomhlachach’ a bronnadh ar na 16 thír neamh-
Aontas a raibh baint acu leis an gclár Fís 2020 roimhe seo, lena n-áirítear an Eilvéis
agus Iosrael.
I mí Aibreáin 2021, d’fhógair Rialtas na Ríochta Aontaithe go raibh sé ag cur
GBP 250 milliún breise ar fáil chun tacú le rannpháirtíocht na Ríochta Aontaithe sa
chlár Fís Eorpach.

RÓL PHARLAIMINT NA HEORPA

Le hos cionn 20 bliain anuas, tá beartas TFT de chuid an Aontais a bheadh
níos uaillmhianaí de réir a chéile á éileamh ag an bParlaimint, chomh maith
le méadú suntasach sa chaiteachas iomlán ar thaighde sna Ballstáit chun

[1]Airteagail 719 agus 720 den Chomhaontú Trádála agus Comhair.
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iomaíochas idirnáisiúnta AE a choimeád agus a threisiú. Mhol an Pharlaimint
freisin le haghaidh comhair níos mó le comhpháirtithe nach den Aontas iad, dlúth-
chomhtháthú gníomhaíochtaí idir na Cistí Struchtúracha agus na Creatchláir, agus
cur chuige spriocdhírithe chun rannpháirtíocht FBManna a bharrfheabhsú agus chun
rannpháirtíocht gníomhaithe atá níos laige a bhfuil gealladh fúthu a éascú. Thairis sin,
d’éiligh an Pharlaimint go ndéanfaí nósanna imeachta a shimpliú agus go ndéanfaí na
creatchláir níos solúbtha, chun go mbeadh sé indéanta acmhainní a aistriú chuig réimsí
a bhfuil gealladh níos mó fúthu agus freagairt do dhálaí mar a athraíonn siad agus do
thosaíochtaí taighde nua mar a thagann siad chun cinn.
Sna caibidlíochtaí tríthaobhacha maidir le pacáiste Fís 2020, as ar eascair comhaontú
leis an gComhairle i mí an Mheithimh 2013, d’éirigh leis na Feisirí roinnt athruithe ar
an togra a bhaint amach, go háirithe cur isteach dhá chuspóir nua ag a bhfuil struchtúir
agus línte buiséid ar leith:
— Borradh a chur faoi chomhar agus plé idir an pobal eolaíoch agus an tsochaí agus

tarraingteacht ghairmeacha T&F a mhéadú do dhaoine óga;

— Raon na rannpháirtithe sa chlár a leathnú amach trí institiúidí a chur i bpáirt lena
chéile, foirne taighde a nascadh lena chéile agus dea-chleachtais a mhalartú.

Sa bhreis air sin, bhí FBManna chun ar a laghad 20% de bhuiséad comhcheangailte
cholúin na ‘ceannaireachta tionsclaíche’ agus na ‘ndúshlán sochaíoch’ a fháil. Thairis
sin, cuireadh 7% de bhuiséad comhcheangailte na gcolún sin i leataobh i gcomhair
ionstraim FBM thiomnaithe nua a bhí ceaptha chun rannpháirtíocht FBManna a
mhéadú i dtionscadail arna maoiniú ag an gclár Fís 2020.
Le linn na caibidlíochta a bhain le buiséad CEIS in 2015, d’éirigh leis an bParlaimint
ranníocaíocht uasta Fís 2020 chuig CEIS a laghdú ó EUR 2.7 billiún go dtí EUR 2.2
billiún. Ní raibh tionchar ag na ciorruithe sin ar ERC, MSCA ná ar an gclár
maidir le ‘Barr feabhais a leathnú agus rannpháirtíocht a ardú’, ach bhí tionchar
acu ar na colúin ‘Eolaíocht den Scoth’ (ciorrú EUR 209 milliún ar an mbuiséad),
‘Ceannaireacht Thionsclaíoch’ (ciorrú EUR 549 milliún ar an mbuiséad) agus ‘Dúshláin
Shochaíocha’ (ciorrú EUR 1 bhilliún ar an mbuiséad).
Mhol an Pharlaimint gur EUR 120 billiún i bpraghsanna tairiseacha 2018 a bheadh san
imchlúdach airgeadais do chur chun feidhme an chláir shonraigh don tréimhse 2021 go
2027. Fágadh saincheisteanna buiséadacha lasmuigh de raon feidhme na caibidlíochta
ag an gcéim seo, áfach, ós rud é go raibh gá an chaibidlíocht maidir le creat airgeadais
ilbhliantúil (CAI) 2021-2027 a thabhairt chun críche.
An 27 Aibreán 2021, vótáil Parlaimint na hEorpa le tromlach le haghaidh clár Fís
Eorpach a mbeadh buiséad EUR 95.5 billiún aige, lena n-áirítear EUR 5.4 billiún
ón bplean téarnaimh NextGenerationEU, chomh maith le hinfheistíocht bhreise de
EUR 4 bhilliún ó AE (CAI). Chuir an Coimisiún an clár i bhfeidhm go sealadach cheana
ón 1 Eanáir 2021.
Ar deireadh, sa tréimhse 2021-2027, beidh leithdháileadh buiséid iomlán de
EUR 95.517 billiún ag an gclár Fís Eorpach i bpraghsanna 2021.
Ina 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,
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tá sé á mheabhrú ag an bParlaimint go bhfuil gá le hinfheistíocht leanúnach i scileanna
agus i ngairmeacha taighdeoirí. Cuireann sí in iúl chomh maith go bhfuil gá le comhar
iltaobhach riailbhunaithe agus leag sí béim ar an gcoinníoll nach féidir comhaontuithe
comhlachais faoin gclár Fís Eorpach a shíniú ach amháin le tíortha atá tiomanta
do gheilleagar oscailte margaidh atá bunaithe ar rialacha, lena n-áirítear déileáil ar
bhealach cóir agus cothrom le cearta maoine intleachtúla, urraim do chearta an duine,
faoi choimirce institiúidí daonlathacha.
I rún uaithi an 1 Márta 2022 maidir le hionsaitheacht na Rúise i gcoinne na hÚcráine,
d’iarr an Pharlaimint go gcuirfí maoiniú do chláir comhairtaighde agus nuálaíocht leis an
Rúis, ar cláir iad a fhaigheann cistí Aontais a chosc nó a aistarraingt agus go ndéanfaí
cláir idir-réigiúnacha a chur ar fionraí.

Kristi Polluveer
09/2022
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