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MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR
TECHNOLOGINĖS PLĖTROS POLITIKA

Nuo pirmųjų Bendrijos Sutarčių pasirašymo Europos mokslinių tyrimų ir
technologinės plėtros politikai Europos teisės aktuose tenka svarbi vieta. Ši politika
buvo išplėsta praėjusio amžiaus devintojo dešimtmečio pradžioje sukūrus Europos
mokslinių tyrimų bendrąją programą. 2014 m. ES mokslinių tyrimų finansavimas
daugiausia buvo sutelktas 2014–2020 m. laikotarpiui skirtoje 8-ojoje Bendrojoje
mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje „Horizontas 2020“, kuria siekiama užtikrinti
ES konkurencingumą pasaulyje. Ją pakeitusi programa „Europos horizontas“ –
dabartinė 2021–2027 m. laikotarpiui skirta ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programa
– pradėta įgyvendinti 2021 m.

TEISINIS PAGRINDAS

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

TIKSLAI

Nuo tada, kai įsigaliojo Suvestinis Europos aktas, ES mokslinių tyrimų ir technologinės
plėtros politikos tikslas buvo stiprinti ES 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. Vėlesniais
dešimtmečiais pagal viena po kitos vykdytas bendrąsias programas buvo teikiama
finansinė parama ES mokslinių tyrimų ir inovacijų (MTI) politikai įgyvendinti. Jų
tikslas nukrypo nuo paramos tarpvalstybiniam bendradarbiavimui mokslinių tyrimų ir
technologijų srityje link dabartinių paskatų tikrai europiniu mastu koordinuoti veiklą
ir politiką. Šiuo metu 9-oji bendroji programa „Europos horizontas“ yra didžiausia ir
plačiausio užmojo (jos biudžetas – 95,5 mlrd. EUR). Be to, galimybių moksliniams
tyrimams teikia ir sanglaudos politika bei kitos ES programos, įskaitant Europos
struktūrinius ir investicijų fondus, Įmonių konkurencingumo ir MVĮ programą (COSME),
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programą „Erasmus +“, programą LIFE, Europos infrastruktūros tinklų priemonę ir ES
sveikatos programas.
B. (Tarptautinis) koordinavimas ir bendradarbiavimas
Europos mokslinių tyrimų erdvės tinklo priemonė (ERA-NET projektas) buvo
pradėta įgyvendinti 2002 m. siekiant remti veiklos koordinavimą ir bendradarbiavimą
vykdant nacionalines ir regionines mokslinių tyrimų programas ir geriau koordinuoti
valstybėse narėse ir asocijuotosiose valstybėse vykdomas programas, tuo tikslu
kuriant tinklus, be kita ko, apimant vadinamąjį programų tarpusavio atvirumą ir
bendros veiklos vykdymą. Vadovaujantis ta pačia koordinavimo ir bendradarbiavimo
dvasia, programa „Horizontas 2020“ buvo dengiamos COST – tarpvyriausybinės
Europos bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje sistemos, skirtos nacionaliniu
lygmeniu finansuojamiems moksliniams tyrimams koordinuoti ES lygmeniu, patiriamos
veiklos sąnaudos. Be to, programos „Horizontas 2020“ veikla buvo derinama su
tarpvyriausybine iniciatyva EUREKA, skirta tarptautiniams, į rinką orientuotiems
moksliniams tyrimams ir inovacijoms skatinti.
C. Europos inovacijos ir technologijos institutas
Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) įsteigtas 2008 m. pažangiausioms
pasaulyje inovacijoms skatinti ir įgyvendinti. To siekiama kuriant itin integruotas žinių
ir inovacijų bendrijas (ŽIB). ŽIB sutelkia aukštąjį mokslą, mokslinius tyrimus, įmones ir
verslumą, kad būtų kuriamos inovacijos ir nauji inovacijų modeliai, kurie galėtų panašiai
veiklai įkvėpti kitus.

DALYVAVIMAS

Paprastai ES finansuojamame projekte dalyvauja juridiniai subjektai: universitetai,
mokslinių tyrimų centrai, įmonės (įskaitant mažąsias ir vidutines įmones, MVĮ) ir
atskiri mokslininkai iš įvairių valstybių narių, asocijuotųjų ir ES nepriklausančių
valstybių. Kad įgyvendindama specialiąsias programas pasiektų savo mokslinių tyrimų
ir technologinės plėtros tikslus, ES gali naudotis keliomis priemonėmis:
— tiesiogine Jungtinio tyrimų centro (JRC) veikla, kurią visiškai finansuoja ES;

— netiesiogine veikla, kuri gali būti: i) bendri valstybių narių, asocijuotųjų arba
trečiųjų valstybių juridinių subjektų konsorciumų vykdomi 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; arba v) parama mokslo darbuotojų mokymui ir karjeros
vystymui, dažniausiai teikiama programai „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“
įgyvendinti.

PROGRAMA „HORIZONTAS 2020“

2011 m. lapkričio mėn. Komisija pateikė programai „Horizontas 2020“ – ES bendrajai
programai 2014–2020 m. laikotarpiu – skirtą teisės aktų rinkinį. Programa „Horizontas
2020“ buvo pirmoji ES mokslinių tyrimų ir inovacijų integravimo programa, kurią taikant
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skiriama didesnė parama viešojo ir privačiojo sektorių partnerystėms, novatoriškoms
MVĮ ir finansinių priemonių naudojimui.
Pagal programą „Horizontas 2020“ buvo nustatytas bendras taisyklių rinkinys ir
tokiu būdu gerokai supaprastinta padėtis bei sprendžiamos visuomenės problemos,
padedant panaikinti atotrūkį tarp mokslinių tyrimų ir rinkos, pavyzdžiui, padedant
novatoriškoms įmonėms paversti savo technologinius laimėjimus perspektyviais ir
realių komercinių galimybių turinčiais produktais. Šis į rinką orientuotas metodas apėmė
partnerysčių su privačiuoju sektoriumi ir valstybėmis narėmis kūrimą, kad būtų galima
panaudoti reikiamus išteklius.
Taip pat dėmesys buvo skiriamas MVĮ ir pramonės, mokslininkių, naujųjų valstybių narių
ir trečiųjų valstybių aktyvesnio dalyvavimo ES programose užtikrinimui.
Programoje „Horizontas 2020“ dėmesys buvo sutelktas į tris pagrindinius ramsčius:
— „Pažangus mokslas“: remiamas ES, kaip pasaulinės lyderės mokslinių tyrimų

srityje, vaidmuo, skiriant tam 24,4 mlrd. EUR biudžetą, įskaitant 77 proc. padidintą
finansavimą Europos mokslinių tyrimų tarybai (EMTT);

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

— „Visuomenės uždaviniai“: 29,68 mlrd. EUR skirta septyniems Europos visuomenės
uždaviniams spręsti. Tai – sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė; apsirūpinimo
maistu saugumas, tvarus žemės ūkis, moksliniai tyrimai jūrų, laivybos bei vidaus
vandenų srityse ir bioekonomika; saugi, švari ir efektyviai naudojama energija;
išmanios, netaršios ir integruotos transporto sistemos; kova su klimato kaita,
efektyvus išteklių naudojimas ir žaliavos; Europa besikeičiančiame pasaulyje –
įtraukios, novatoriškos ir mąstančios visuomenės; saugios visuomenės – Europos
ir jos piliečių laisvės ir saugumo apsauga.

Pagal visus tris programos „Horizontas 2020“ ramsčius (ir pagal kiekvieną iš jų) buvo
sprendžiama daug prioritetinių klausimų. Tai, be kita ko, 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).
Siekdama įtraukti MVĮ, Komisija parengė specialią finansinę priemonę, pagal
kurią moksliniams tyrimams ir plėtrai teikiamos dotacijos ir padedama vykdyti
komercializaciją, 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 (DFP),
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.
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PROGRAMA „EUROPOS HORIZONTAS“

A. 2021–2027 m. programa „Europos horizontas“
Programa „Europos horizontas“ padidins ES konkurencingumą ir padės jai įgyvendinti
strateginius prioritetus.
— Atvirasis mokslas: programos „Horizontas 2020“ pažangaus mokslo ramsčio

tęsinys, kuriam numatytas 22 mlrd. EUR biudžetas.

— Pasauliniai uždaviniai ir pramonės konkurencingumas: sprendžiami Europos
pramonės konkurencingumo klausimai ir įgyvendinamos ES masto moksliniais
tyrimais grindžiamos misijos konkretiems visuomenės uždaviniams spręsti, tam
skiriant 47,6 mlrd. EUR biudžetą.

— Atvirosios inovacijos: siekiama, kad Europa taptų lydere rinkas kuriančių inovacijų
srityje, plėtotų inovacijų ekosistemą ir stiprintų Europos inovacijos ir technologijos
institutą (EIT), kad būtų skatinama verslo, mokslinių tyrimų, aukštojo mokslo ir
verslumo integracija, tam skiriant 12 mlrd. EUR biudžetą.

2021 m. kovo mėn. Komisija paskelbė programos „Europos horizontas“ strateginį
planą 2021–2024 m. laikotarpiui, kuriame išdėstytos keturios pagrindinės strateginės
gairės dėl investicijų, be kita ko, į pagrindines technologijas, sektorius ir vertės
grandines, taip pat į atsparią Europos visuomenę. 2022 m. gegužės mėn. Komisija
iš dalies pakeitė programos „Europos horizontas“ 2021–2022 m. darbo programą,
padidindama biudžetą, be kita ko, skirtą iniciatyvai „WomenTechEU“, kad paremtų
moterų vadovaujamus giliųjų technologijų startuolius.
B. Jungtinės Karalystės dalyvavimas ir programa „Europos horizontas“
ES ir Jungtinės Karalystės pasiektas Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimas
aiškiai suteikia Jungtinei Karalystei galimybę dalyvauti penkiose ES finansavimo
programose, įskaitant programą „Europos horizontas“[1]. Jungtinė Karalystė mokės
už asocijuotosios valstybės statusą, kuris suteiktas 16 ES nepriklausančių valstybių,
anksčiau prisijungusių prie programos „Horizontas 2020“, įskaitant Šveicariją ir Izraelį.
2021 m. balandžio mėn. Jungtinės Karalystės vyriausybė paskelbė skirsianti papildomą
250 mln. GBP finansavimą Jungtinės Karalystės dalyvavimui programoje „Europos
horizontas“ remti.

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Daugiau kaip 20 metų Parlamentas ragina vykdyti vis platesnio užmojo ES mokslinių
tyrimų ir technologinės plėtros politiką ir valstybes nares gerokai padidinti bendrąsias
moksliniams tyrimams skiriamas išlaidas, kad būtų išlaikytas ir sustiprintas tarptautinis
ES konkurencingumas. Parlamentas taip pat palaikė aktyvesnį bendradarbiavimą su
ES nepriklausančiais partneriais, glaudų struktūrinių fondų ir bendrųjų programų veiklos
integravimą ir kryptingą politiką siekiant optimizuoti MVĮ dalyvavimą ir palengvinti
perspektyvių silpnesnių subjektų dalyvavimą. Parlamentas toliau laikėsi nuomonės,

[1]Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo 719 ir 720 straipsniai.
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kad reikėtų supaprastinti procedūras ir pasiekti, jog bendrosios programos būtų daug
lankstesnės, kad būtų įmanoma perkelti išteklius į perspektyvesnes sritis, sugebėti
reaguoti į kintančias aplinkybes ir atsirandančius naujus mokslinių tyrimų prioritetus.
Trišalėse derybose dėl programos „Horizontas 2020“ dokumentų rinkinio, kurios
baigėsi 2013 m. birželio mėn. pasiekus susitarimą su Taryba, Europos Parlamento
nariams pavyko išsaugoti dalį pasiūlymo 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 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 turėjo gauti ne mažiau kaip 20 proc. bendro ramsčiams „Pramonės
pirmavimas“ ir „Visuomenės uždaviniai“ skirto biudžeto. Taip pat 7 proc. bendro
šiems prioritetams skirto biudžeto buvo skirta naujai specialiai MVĮ priemonei,
kuria buvo siekiama padidinti MVĮ dalyvavimą pagal programą „Horizontas 2020“
finansuojamuose projektuose.
Per 2015 m. derybas dėl ESIF biudžeto Parlamentui pavyko sumažinti didžiausią
programos „Horizontas 2020“ įnašą į ESIF nuo 2,7 mlrd. EUR iki 2,2 mlrd. EUR.
Šis sumažinimas neturėjo įtakos Europos mokslinių tyrimų tarybai, programai „Marie
Skłodowskos-Curie veiksmai“ ir programai „Pažangos skleidimas ir dalyvių skaičiaus
didinimas“, tačiau labiausiai nukentėjo ramsčiai „Pažangus mokslas“ (biudžetas
sumažintas 209 mln. EUR), „Pramonės pirmavimas“ (biudžetas sumažintas
549 mln. EUR) ir „Visuomenės uždaviniai“ (biudžetas sumažintas 1 mlrd. EUR).
Parlamentas pasiūlė, kad specialiosios programos įgyvendinimo 2021–2027 m.
laikotarpiu finansinis paketas būtų 120 mlrd. EUR palyginamosiomis 2018 m. kainomis.
Tačiau dėl biudžeto klausimų tame etape nebuvo deramasi, nes tam reikėjo užbaigti
derybas dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos (DFP).
2021 m. balandžio 27 d. Europos Parlamentas balsų dauguma pritarė programai
„Europos horizontas“, kurios biudžetas – 95,5 mlrd. EUR, į kurį įtraukti 5,4 mlrd. EUR iš
Europos ekonomikos gaivinimo plano „NextGenerationEU“ ir papildomos 4 mlrd. EUR
investicijos iš ES (DFP). Šią programą Komisija jau laikinai vykdo nuo 2021 m. sausio
1 d.
Galiausiai 2021–2027 m. laikotarpiu programai „Europos horizontas“ skirta bendra
biudžeto asignavimų suma sudarys 95,517 mlrd. EUR 2021 m. kainomis.
Savo 2022 m. balandžio 6 d. rezoliucijoje „Pasaulinis požiūris į mokslinius tyrimus ir
inovacijas. Europos tarptautinio bendradarbiavimo kintančiame pasaulyje strategija“
Parlamentas priminė, kad reikia nuolat investuoti į mokslo tyrimų pareigūnų įgūdžius
ir karjerą. Jis taip pat akcentavo, kad būtinas taisyklėmis grindžiamas daugiašalis
bendradarbiavimas, ir pabrėžė, kad asociacijos susitarimai pagal programą „Europos
horizontas“ gali būti pasirašomi tik su tomis šalimis, kurios yra įsipareigojusios
kurti taisyklėmis grindžiamą atviros rinkos ekonomiką, įskaitant sąžiningą ir teisingą

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/lt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32021R0241&qid=1623393902177
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0112_LT.html
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en


Faktų apie Europos Sąjungą suvestinės - 2022 6
www.europarl.europa.eu/factsheets/lt

intelektinės nuosavybės teisių laikymąsi ir pagarbą žmogaus teisėms, remiant
demokratinėms institucijoms.
Savo 2022 m. kovo 1 d. rezoliucijoje dėl Rusijos agresijos prieš Ukrainą Parlamentas
paragino nedelsiant sustabdyti arba nutraukti visų bendradarbiavimo su Rusija
mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje programų, remiamų ES lėšomis, finansavimą ir
sustabdyti tarpregionines programas.

Kristi Polluveer
09/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/lt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52022IP0052&qid=1667834586681

	Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros politika
	Teisinis pagrindas
	Tikslai
	Laimėjimai
	Dalyvavimas
	Programa „Horizontas 2020“
	Programa „Europos horizontas“
	Europos Parlamento vaidmuo


