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PĒTNIECĪBAS UN TEHNOLOĢIJU ATTĪSTĪBAS POLITIKA

Eiropas pētniecības un tehnoloģiju attīstības (PTA) politika ir bijusi nozīmīga ES
tiesību aktu joma, kopš tika parakstīti pirmie Kopienas Līgumi, un 20. gs. 80. gadu
sākumā tā tika paplašināta, izveidojot Eiropas pētniecības pamatprogrammu.
2014. gadā lielākā daļa ES pētniecības finansējuma tika ietverta 8. ES pētniecības
un inovācijas pamatprogrammā 2014.–2020. gadam, kuras mērķis bija nodrošināt
ES konkurētspēju pasaulē. Pašreizējā ES pētniecības un inovācijas programma
“Apvārsnis Eiropa” tika sākta 2021. gadā un ilgs līdz 2027. gadam.

JURIDISKAIS PAMATS

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 179. līdz 190. pants.

MĒRĶI

Kopš Vienotā Eiropas akta pieņemšanas ES PTA politikas mērķis ir bijis stiprināt
ES rūpniecības zinātnisko un tehnoloģisko bāzi un padarīt to konkurētspējīgāku
starptautiskā līmenī. Turklāt LESD 179. pantā noteikts, ka “Savienības mērķis ir
stiprināt savus zinātniskos un tehnoloģiskos pamatus, izveidojot Eiropas zinātniskās
izpētes telpu, kurā var notikt brīva zinātnieku, eksakto zināšanu un tehnoloģiju
apmaiņa”.

SASNIEGUMI

A. Pētniecības pamatprogrammas
Pirmā pamatprogramma tika izveidota 1983. gadā uz četriem gadiem. Turpmāko
gadu desmitu laikā ar secīgām pamatprogrammām ir ticis sniegts finansiāls
atbalsts ES pētniecības un inovācijas politikas pasākumu īstenošanai. To mērķis ir
attīstījies no pārrobežu sadarbības atbalstīšanas pētniecības un tehnoloģiju jomā
līdz īsteni eiropeiskai darbību un politikas pasākumu koordinēšanai. Pašlaik devītā
pamatprogramma “Apvārsnis Eiropa” ir līdz šim lielākā un vērienīgākā, un tās
budžets ir 95,5 miljardi EUR. Turklāt kohēzijas politika un citas ES programmas
piedāvā ar pētniecību saistītas iespējas, tostarp Eiropas strukturālie un investīciju
fondi, programmas COSME, Erasmus+ un LIFE, Eiropas infrastruktūras savienošanas
instruments un ES veselības programmas.
B. (Starptautiskā) koordinācija un sadarbība
2002. gadā tika izveidots Eiropas Pētniecības telpas tīkls (ERA-NET) ar mērķi atbalstīt
valstu un reģionālo pētniecības programmu koordināciju un sadarbību un uzlabot
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dalībvalstīs un asociētajās valstīs īstenoto programmu koordināciju, izveidojot tīklus,
tostarp veicot programmu “savstarpēju atvēršanu” un īstenojot kopīgus pasākumus.
Arī saistībā ar šo koordināciju un sadarbību programma “Apvārsnis 2020” ietvēra
COST darbības izmaksas, kas ir starpvaldību satvars Eiropas sadarbībai zinātnes
un tehnoloģiju jomā, kuras mērķis ir palīdzēt ES līmenī koordinēt valsts finansētu
pētniecību. Turklāt programma “Apvārsnis 2020” saskaņoja savus pasākumus ar
starpvaldību iniciatīvu Eureka, lai veicinātu starptautisku, uz tirgu vērstu pētniecību un
inovāciju.
C. Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts
Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts tika izveidots 2008. gadā, lai, veidojot cieši
integrētas zināšanu un inovāciju kopienas (ZIK), stimulētu un izstrādātu pasaulē
nozīmīgākās inovācijas. ZIK apvieno augstākās izglītības iestādes, pētniecību,
uzņēmumus un uzņēmējdarbību, lai radītu jaunas inovācijas un jaunus inovāciju
modeļus, kas varētu iedvesmot citus.

LĪDZDALĪBA

Parasti ES finansētā projektā ir iesaistītas juridiskas personas, t. i., augstskolas,
pētniecības centri, uzņēmumi, tostarp mazie un vidējie uzņēmumi (MVU), un individuāli
pētnieki no vairākām dalībvalstīm, kā arī asociētajām valstīm un valstīm ārpus ES. ES
rīcībā ir vairākas iespējas, kā īpašajās programmās sasniegt PTA mērķus:
— tieši pasākumi, ko veic Kopīgais pētniecības centrs (KPC) un ko pilnībā finansē

ES;

— netieši pasākumi, piemēram: i) kopīgi pētījumu projekti, ko dalībvalstīs un
asociētās un trešās valstīs īsteno konsorciji vai juridiskas personas; ii) izcilības
tīkli – kopīga pasākumu programma, ko īsteno vairākas pētniecības organizācijas,
kuras attiecīgajā jomā integrē savas darbības; iii) koordinācijas un atbalsta
darbības; iv) individuāli projekti (atbalsts “progresīvajai” pētniecībai); vai v) atbalsts
pētnieku mācībām un profesionālajai izaugsmei, ko galvenokārt izmanto Marijas
Sklodovskas-Kirī vārdā nosaukto darbību (MSCA) īstenošanai.

PROGRAMMA “APVĀRSNIS 2020”

2011. gada novembrī Komisija iesniedza tiesību aktu paketi par pamatprogrammu
“Apvārsnis 2020”, kas ir ES pamatprogramma 2014.–2020. gadam. Programma
“Apvārsnis 2020” bija pirmā ES programma, kurā ir integrēta pētniecība un inovācija,
sniedzot lielāku atbalstu publiskā un privātā sektora partnerībām (PPP), inovatīviem
MVU un finanšu instrumentu izmantošanai.
Programma “Apvārsnis 2020” ievērojami vienkāršoja procedūru, jo tika ieviests vienotu
noteikumu kopums, un pievērsās sabiedrības problēmu risināšanai, palīdzot pārvarēt
plaisu starp pētniecību un tirgu, piemēram, palīdzot inovatīviem uzņēmumiem pārvērst
jaunos tehnoloģiskos risinājumus dzīvotspējīgos produktos ar reālu komercpotenciālu.
Šī uz tirgu orientētā pieeja ietvēra partnerību veidošanu ar privāto sektoru un
dalībvalstīm, lai nodrošinātu vajadzīgos resursus.
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Uzmanība tika pievērsta arī MVU un rūpniecības pārstāvju, sieviešu pētnieču un
dalībnieku no jaunākajām dalībvalstīm un trešām valstīm aktīvākai iesaistīšanai ES
programmās.
Programmā “Apvārsnis 2020” galvenā uzmanība bija pievērsta trim šādiem
galvenajiem jautājumiem:
— zinātnes izcilība: tika atbalstīta ES kā pasaules līderes pozīcija zinātnes jomā ar

paredzēto budžetu 24,4 miljardi EUR, ietverot finansējuma palielinājumu par 77 %
Eiropas Pētniecības padomei (EPP);

— vadošā loma rūpniecībā: tika sniegta palīdzība, lai nodrošinātu vadību inovācijas
jomā, paredzot budžetu 17,01 miljarda EUR apmērā; tajā ietilpa 13,5 miljardu EUR
ieguldījums galvenajās tehnoloģijās, kā arī kapitāla pieejamības paplašināšana un
atbalsts maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU);

— sabiedrības problēmas: 29,68 miljardi EUR bija paredzēti septiņu Eiropas
sabiedrības problēmu risināšanai: veselība, demogrāfiskās pārmaiņas un
labklājība; pārtikas nodrošinājums, ilgtspējīga lauksaimniecība, jūras, jūrlietu,
iekšzemes ūdeņu pētniecība un bioekonomika; droša, tīra un efektīva enerģija;
vieds, ekoloģisks un integrēts transports; klimata aizsardzība, resursu efektīva
izmantošana un izejmateriāli; Eiropa mainīgā pasaulē – iekļaujoša, inovatīva un
domājoša sabiedrība; droša sabiedrība – Eiropas un tās pilsoņu brīvības un
drošības aizsardzība.

Vairākas prioritātes tika risinātas visos trijos programmas “Apvārsnis 2020” pīlāros.
To vidū bija dzimumu līdztiesība un dzimumu līdztiesības aspekta iekļaušana
pētniecībā, sociālajām un ekonomikas zinātnēm un humanitārajām zinātnēm;
starptautiskā sadarbība; Eiropas pētniecības telpas un inovācijas savienības darbības
un sasniegumu sekmēšana, kā arī citu programmas “Eiropa 2020” pamatiniciatīvu
(piemēram, digitalizācijas programmas) veicināšana.
Lai mudinātu MVU iesaistīties, Komisijai bija īpašs finanšu instruments, ar kuru
tika piešķirtas dotācijas pētniecībai un izstrādei un atbalstīta tirdzniecība, nodrošinot
piekļuvi kapitāla mehānismiem (finansējums investīcijām sākotnējā un izaugsmes
posmā) un parāda mehānismiem (piemēram, aizdevumi un garantijas).
Parlaments 2013. gada novembrī pieņēma daudzgadu finanšu shēmu (DFS), kurā
programmai “Apvārsnis 2020” piešķirti 77 miljardi EUR (2013. gada cenās). Tomēr
2015. gada jūnijā, pieņemot Eiropas Stratēģisko investīciju fondu (ESIF), summu
samazināja līdz 74,8 miljardiem EUR.

PROGRAMMA “APVĀRSNIS EIROPA”

A. Programma “Apvārsnis Eiropa” 2021.–2027. gadam
Programma “Apvārsnis Eiropa” uzlabos ES konkurētspēju un palīdzēs tai īstenot savas
stratēģiskās prioritātes.
— Atvērtā zinātne: pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” zinātnes izcilības pīlāra

turpināšana ar 22 miljardu EUR lielu budžetu.
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— Globālās problēmas un rūpniecības konkurētspēja: pievēršas Eiropas rūpniecības
konkurētspējai un īsteno ES mēroga pētniecības uzdevumus konkrētu sabiedrības
problēmu risināšanai ar 47,6 miljardu EUR lielu budžetu.

— Atvērtā inovācija: mērķis ir padarīt Eiropu par līderi tirgu radošu inovāciju
jomā, attīstīt inovācijas ekosistēmu un stiprināt Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju
institūtu (EIT), lai veicinātu uzņēmējdarbības, pētniecības, augstākās izglītības un
uzņēmējdarbības integrāciju ar 12 miljardu EUR lielu budžetu.

Komisija 2021. gada martā publicēja pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” stratēģisko
plānu 2021.–2024. gadam, kurā izklāstītas četras galvenās stratēģiskās ievirzes
investīcijām, tostarp galvenajās tehnoloģijās, nozarēs un vērtības ķēdēs, kā arī
noturīgā Eiropas sabiedrībā. 2022. gada maijā Komisija grozīja pamatprogrammas
“Apvārsnis Eiropa” darba programmu 2021.–2022. gadam, palielinot budžetu, tostarp
iniciatīvai “WomenTechEU”, lai atbalstītu sieviešu vadītus progresīvo tehnoloģiju
jaunuzņēmumus.
B. Apvienotās Karalistes dalība un programma “Apvārsnis Eiropa”
Tirdzniecības un sadarbības nolīgums, ko noslēdza ES un Apvienotā Karaliste,
nepārprotami nodrošina Apvienotajai Karalistei piekļuvi piecām ES finansējuma
programmām, tostarp programmai “Apvārsnis Eiropa”[1]. Apvienotā Karaliste maksās
par asociētās valsts statusu, kas piešķirts 16 valstīm ārpus ES, kuras iepriekš bija
asociētas ar pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”, tostarp Šveicei un Izraēlai.
Apvienotās Karalistes valdība 2021. gada aprīlī paziņoja, ka tā piešķir papildu
finansējumu 250 miljonu GBP apmērā, lai atbalstītu Apvienotās Karalistes dalību
programmā “Apvārsnis Eiropa”.

EIROPAS PARLAMENTA LOMA

Vairāk nekā 20 gadus Parlaments ir aicinājis pieņemt arvien vērienīgāku ES
Pētniecības un izstrādes politiku un būtiski palielināt kopējos izdevumus pētniecībai
dalībvalstīs, lai tādējādi saglabātu un stiprinātu ES starptautisko konkurētspēju.
Parlaments ir arī atbalstījis ciešāku sadarbību ar partneriem ārpus ES, ES struktūrfondu
un pamatprogrammu pasākumu ciešu integrēšanu un mērķtiecīgu pieeju, lai optimizētu
MVU dalību un veicinātu vājāku, tomēr perspektīvu dalībnieku iesaistīšanos.
Parlaments turklāt ir uzstājis, ka pamatprogrammās jāparedz procedūru vienkāršošana
un daudz lielāka elastība, lai resursus varētu pārvietot uz perspektīvākām jomām un
reaģēt uz mainīgiem apstākļiem un jaunām pētniecības prioritātēm.
Trialoga sarunās par programmas “Apvārsnis 2020” tiesību aktu paketi, kuras
2013. gada jūnijā vainagojās ar vienošanos ar Padomi, Eiropas Parlamenta deputātiem
izdevās panākt, lai priekšlikumā tiktu veiktas vairākas izmaiņas, jo īpaši tika iekļauti divi
jauni mērķi ar atsevišķu struktūru un atsevišķām budžeta pozīcijām:
— pastiprināt sadarbību un dialogu zinātnes aprindu un sabiedrības starpā un padarīt

karjeru pētniecības un izstrādes jomā pievilcīgāku jauniešiem;

[1]Tirdzniecības un sadarbības nolīguma 719. un 720. pants.
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— paplašināt programmas dalībnieku loku, iestādēm strādājot kopā, veidojot
pētniecības personāla sadarbību un veicot labākas prakses apmaiņu.

Turklāt MVU bija jāsaņem vismaz 20 % no visa budžeta, kas paredzēts mērķiem
par vadību inovācijas jomā un sabiedrības problēmu risināšanu. 7 % no šo pīlāru
kopējā budžeta bija paredzēti arī jaunam īpašam MVU instrumentam, kura mērķis bija
palielināt MVU iesaistīšanos no programmas “Apvārsnis 2020” finansētajos projektos.
Sarunās par ESIF budžetu 2015. gadā Parlamentam izdevās samazināt maksimālo
programmas “Apvārsnis 2020” iemaksu ESIF no 2,7 miljardiem EUR līdz
2,2 miljardiem EUR. Šie samazinājumi neietekmēja EPP, MSCA un programmu
“Izcilības izplatīšana un dalības paplašināšana”, bet galvenokārt attiecās uz pīlāriem
“Zinātnes izcilība” (budžeta samazinājums par 209 miljoniem EUR), “Vadošā loma
rūpniecībā” (budžeta samazinājums par 549 miljoniem EUR) un “Sabiedrības problēmu
risināšana” (budžeta samazinājums par 1 miljardu EUR).
Parlaments ierosināja, lai finansējums īpašās programmas īstenošanai laikposmā no
2021. līdz 2027. gadam būtu 120 miljardi EUR salīdzināmās 2018. gada cenās. Tomēr
budžeta jautājumi šajā posmā netika iekļauti sarunu tvērumā, jo to risināšanai bija
jāpabeidz sarunas par daudzgadu finanšu shēmu (DFS) 2021.–2027. gadam.
Eiropas Parlaments 2021. gada 27. aprīlī ar balsu vairākumu nobalsoja par programmu
“Apvārsnis Eiropa”, kuras budžets ir 95,5 miljardi EUR, kas ietver 5,4 miljardus EUR
no Eiropas atveseļošanas plāna NextGenerationEU, kā arī papildu ieguldījumu
4 miljardu EUR apmērā no ES (DFS). Komisija programmu “Apvārsnis Eiropa”
provizoriski īstenoja jau kopš 2021. gada 1. janvāra.
Tātad laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam programmas “Apvārsnis Eiropa” kopējais
budžeta piešķīrums būs 95,517 miljardi EUR 2021. gada cenās.
2022. gada 6. aprīļa rezolūcijā par globālo pieeju pētniecībai un inovācijai – Eiropas
starptautiskās sadarbības stratēģija mainīgā pasaulē Parlaments atgādināja par
nepieciešamību nepārtraukti investēt pētnieku prasmēs un karjerās. Tas arī uzsvēra,
ka ir vajadzīga uz noteikumiem balstīta daudzpusēja sadarbība, un norādīja, ka
asociācijas nolīgumus pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” ietvaros var parakstīt
tikai ar tām valstīm, kuras ir apņēmušās īstenot uz noteikumiem balstītu atvērtu tirgus
ekonomiku, tostarp taisnīgu un vienlīdzīgu intelektuālā īpašuma tiesību un cilvēktiesību
ievērošanu, ko atbalsta demokrātijas institūcijas.
Parlaments 2022. gada 1. marta rezolūcijā par Krievijas agresiju pret Ukrainu
aicināja nekavējoties bloķēt vai atsaukt finansējumu visām ar ES līdzekļiem
atbalstītajām pētniecības un inovācijas sadarbības programmām ar Krieviju un apturēt
starpreģionālās programmas.

Kristi Polluveer
09/2022
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