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POLITIKA VÝSKUMU A TECHNOLOGICKÉHO ROZVOJA

Európska politika v oblasti výskumu a technologického rozvoja je od podpisu
prvých zmlúv Spoločenstva dôležitou oblasťou európskych právnych predpisov,
ktoré sa zavedením európskeho rámcového programu pre výskum začiatkom 80-
tych rokov rozšírili. V roku 2014 sa finančné prostriedky EÚ na výskum z prevažnej
časti sústredili do programu Horizont 2020, 8. rámcového programu EÚ pre
výskum a inováciu na obdobie 2014 – 2020, ktorého cieľom bolo zabezpečiť
konkurencieschopnosť EÚ vo svete. Jeho nástupca Horizont Európa, súčasný
program EÚ pre výskum a inovácie, sa začal v roku 2021 a je určený na obdobie
2021 – 2027.

PRÁVNY ZÁKLAD

Články 179 až 190 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

CIELE

Od prijatia Jednotného európskeho aktu je cieľom politiky výskumu a technologického
rozvoja EÚ posilňovať vedeckú a technologickú základňu európskeho priemyslu
a podporovať ho tak, aby sa na medzinárodnej úrovni stal viac konkurencieschopným.
Okrem toho sa v článku 179 ZFEÚ uvádza, že „cieľom činnosti Únie je posilňovať svoju
vedeckú a technickú základňu prostredníctvom vytvorenia európskeho výskumného
priestoru, v ktorom sa voľne pohybujú vedci, vedecké poznatky a technológie“.

VÝSLEDKY

A. Rámcové programy v oblasti výskumu
Prvý rámcový program (RP) vznikol v roku 1983 na štvorročné obdobie. Počas
nasledujúcich desaťročí poskytovali na seba nadväzujúce rámcové programy finančnú
podporu určenú na realizáciu politiky EÚ v oblasti výskumu a inovácií. Ich cieľ sa rozvíjal
od podpory cezhraničnej spolupráce v oblasti výskumu a technológií až po stimuláciu
skutočnej európskej koordinácie činnosti a politík. Dnes je Horizont Európa (9. RP)
najväčším a najambicióznejším programom s rozpočtom vo výške 95,5 miliardy EUR.
Okrem toho politika súdržnosti a ďalšie programy EÚ ako napríklad európske
štrukturálne a investičné fondy (EŠIF), COSME, Erasmus+, program LIFE, Nástroj na
prepájanie Európy (NPE) a programy EÚ v oblasti zdravia ponúkajú možnosti spojené
s výskumom.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk
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B. (Medzinárodná) koordinácia a spolupráca
Sieť Európskeho výskumného a inovačného priestoru ERA-NET vznikla v roku 2002
s cieľom podporovať koordináciu a spoluprácu vnútroštátnych a regionálnych
výskumných programov a posilniť koordináciu programov, ktoré sa vykonávajú
v členských štátoch a pridružených krajinách vytváraním sietí vrátane „vzájomného
sprístupňovania“ programov a realizácie spoločných činností. V rovnakom duchu
koordinácie a spolupráce pokrýval Horizont 2020 prevádzkové náklady medzivládneho
rámca pre európsku spoluprácu v oblasti vedy a techniky COST, ktorého cieľom
je na úrovni EÚ pomáhať v koordinácii výskumu financovaného z vnútroštátnych
prostriedkov. Horizont 2020 navyše koordinoval svoje aktivity s medzivládnou
iniciatívou EUREKA na podporu medzinárodného výskumu a inovácií orientovaných
na trh.
C. Európsky inovačný a technologický inštitút
Európsky inovačný a technologický inštitút bol založený v roku 2008 na podporu
a tvorbu popredných svetových inovácií vytváraním vysoko integrovaných znalostných
a inovačných spoločenstiev. Znalostné a inovačné spoločenstvá spájajú vysokoškolské
vzdelávanie, výskum, podniky a podnikanie s cieľom vytvárať nové inovácie a nové
inovačné modely, ktoré môžu byť inšpiráciou pre ostatných.

ÚČASTNÍCI

Účastníkmi typického projektu financovaného z prostriedkov EÚ sú právnické osoby,
t. j. univerzity, centrá výskumu a podniky (a to aj malé a stredné podniky
– MSP) a výskumní pracovníci – jednotlivci z viacerých členských štátov a
z pridružených a tretích krajín. EÚ má na dosahovanie svojich cieľov v oblasti
výskumu a technologického rozvoja v rámci osobitných programov k dispozícii niekoľko
prostriedkov:
— priame opatrenia, ktoré realizuje Spoločné výskumné centrum JRC a ktoré v plnej

miere financuje Únia,

— nepriame opatrenia ako: i) spoločné projekty výskumu, ktoré realizujú konzorciá
právnických osôb v členských štátoch a v pridružených a tretích krajinách, ii) siete
excelentnosti – spoločný program činnosti, ktorú vykonáva množstvo výskumných
organizácií a ktorý spája ich činnosť v určitej oblasti, iii) koordinačné a podporné
opatrenia, iv) individuálne projekty (podpora tzv. hraničného výskumu), alebo v)
podpora odbornej prípravy a profesijného rastu výskumných pracovníkov určená
najmä na realizáciu akcií Marie Curie-Skłodowskej.

PROGRAM HORIZONT 2020

V novembri 2011 predložila Komisia balík legislatívnych návrhov týkajúcich sa RP
na roky 2014 – 2020 s názvom Horizont 2020. Horizont 2020 bol prvý program EÚ,
ktorý obsahoval výskum aj inovácie a ktorý sa opieral o podporu verejno-súkromných
partnerstiev (VSP), inovatívnych MSP a využíval finančné nástroje.
Zavedením jednotného súboru pravidiel sa program Horizont 2020 výrazne zjednodušil
a problémy spoločnosti riešil pomocou pri zbližovaní výskumu a trhu, napríklad

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk
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pomocou inovačným podnikom pri transformácii technických objavov na životaschopné
výrobky so skutočným komerčným potenciálom. Súčasťou tohto trhovo orientovaného
prístupu bolo vytváranie partnerstiev so súkromným sektorom a s členskými štátmi
s cieľom využiť potrebné zdroje.
Pozornosť sa okrem toho venovala aj rozširovaniu účasti MSP, priemyslu, žien vo
výskume, novších členských štátov a tretích krajín na programoch EÚ.
Program Horizont 2020 sa zameriaval na tri hlavné piliere:
— excelentná veda: podporoval vedúce svetové postavenie EÚ v oblasti vedy

s vyčleneným rozpočtom vo výške 24,4 mld. EUR a s navýšením finančných
prostriedkov pre Európsku radu pre výskum (ERC) o 77 %,

— vedúce postavenie priemyslu: pomáhal zabezpečiť vedúce postavenie priemyslu
v oblasti inovácií s rozpočtom vo výške 17,01 mld. EUR. Patrili sem investície do
kľúčových technológií vo výške 13,5 mld. EUR, ako aj lepší prístup ku kapitálu
a podpora MSP,

— spoločenské výzvy: vyčlenil sumu 29,68 mld. EUR na riešenie siedmich výziev
európskej spoločnosti: zdravie, demografické zmeny a kvalita života; potravinová
bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum
v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo; bezpečná, čistá a efektívne
využívaná energia; inteligentná, ekologická a integrovaná doprava; ochrana klímy,
efektívne využívanie zdrojov a surovín; Európa v meniacom sa svete – inkluzívna,
progresívna a premýšľavá spoločnosť; a bezpečná spoločnosť – ochrana slobody
a bezpečnosti Európy a jej občanov.

V jednotlivých pilieroch ako aj vo všetkých troch pilieroch programu Horizont 2020 sa
riešili viaceré priority. Medzi ne patrila rodová rovnosť a rodový rozmer vo výskume;
spoločenské, ekonomické a humanitné vedy; medzinárodná spolupráca a podpora
fungovania a výsledkov európskeho výskumného priestoru a Inovácie v Únii, ako aj
príspevok k ďalším hlavným iniciatívam stratégie Európa 2020 (napr. digitálna agenda).
Na motivovanie MSP k účasti mala Komisia špecializovaný finančný nástroj, ktorý
poskytoval granty pre oblasť výskumu a vývoja a pomáhal s komerčným využitím, a to
prístupom k vlastnému kapitálu (financovanie investícií v počiatočnej fáze a vo fáze
rastu) a dlhovým nástrojom (napr. pôžičkám a zárukám).
V novembri 2013 prijal Parlament viacročný finančný rámec (VFR), v ktorom sa
na program Horizont 2020 vyčlenili rozpočtové prostriedky vo výške 77 mld. EUR
(v cenách roku 2013). Schválením Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI)
v roku 2015 sa však táto suma znížila na 74,8 mld. EUR.

PROGRAM HORIZONT EURÓPA

A. Horizont Európa 2021 – 2027
Program Horizont Európa posilní konkurencieschopnosť EÚ a pomôže jej pri plnení
strategických priorít.
— Otvorená veda: pokračovanie piliera Excelentná veda programu Horizont 2020

s rozpočtom 22 miliárd EUR,

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk
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— Globálne výzvy a priemyselná konkurencieschopnosť: zaoberá sa
konkurencieschopnosťou európskeho priemyslu a realizuje výskumné misie
v rámci celej EÚ s cieľom riešiť osobitné spoločenské výzvy, pričom rozpočet
predstavuje 47,6 mld. EUR,

— Otvorená inovácia: zameriava sa na to, aby sa Európa stala priekopníkom v oblasti
inovácií vytvárajúcich trhy, na rozvoj inovačného ekosystému a na posilnenie
Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT) s cieľom podporiť
integráciu podnikov, výskumu, vysokoškolského vzdelávania a podnikania, a to
s rozpočtom 12 miliárd EUR.

V marci 2021 Komisia uverejnila strategický plán programu Horizont Európa na
roky 2021 – 2024, v ktorom sa stanovujú štyri kľúčové strategické smerovania pre
investície vrátane investícií do kľúčových technológií, odvetví a hodnotových reťazcov,
ako aj do odolnej európskej spoločnosti. V máji 2022 Komisia zmenila pracovný
program Horizont Európa na roky 2021 – 2022, pričom zvýšila rozpočet, a to aj pre
WomenTechEU, s cieľom podporiť špičkové technologické startupy vedené ženami.
B. Účasť Spojeného kráľovstva a Horizont Európa
Dohoda o obchode a spolupráci, ktorú uzavreli EÚ a Spojené kráľovstvo, výslovne
poskytuje Spojenému kráľovstvu prístup k piatim programom financovania EÚ vrátane
programu Horizont Európa[1]. Spojené kráľovstvo zaplatí za štatút „pridruženej
krajiny“ udelený 16 krajinám mimo EÚ, ktoré boli predtým pridružené k programu
Horizont 2020, vrátane Švajčiarska a Izraela.
V apríli 2021 vláda Spojeného kráľovstva oznámila, že poskytne ďalších
250 miliónov GBP na podporu účasti Spojeného kráľovstva na programe Horizont
Európa.

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

S cieľom udržať a posilniť medzinárodnú konkurencieschopnosť Európy Parlament už
viac ako 20 rokov vyzýva na ešte ambicióznejšiu politiku výskumu a vývoja EÚ a na
podstatné zvýšenie celkových výdavkov na výskum v členských štátoch. Parlament
sa tiež zasadzuje za širšiu spoluprácu s partnermi mimo EÚ, úzke prepojenie činností
v rámci štrukturálnych fondov a rámcových programov, cielený prístup k optimalizácii
účasti MSP a podporu účasti nádejných slabších subjektov. Európsky parlament tiež
naliehal na zjednodušovanie postupov a vyššiu flexibilitu v rámcových programoch, aby
bolo možné presúvať zdroje do sľubnejších oblastí a reagovať na meniace sa okolnosti
a nové priority výskumu.
V rokovaniach v rámci trialógu o balíku Horizont 2020, ktoré v júni 2013 vyústili do
dohody s Radou, sa poslancom EP podarilo zabezpečiť viacero zmien návrhu, najmä
doplnenie dvoch nových cieľov so samostatnou štruktúrou a rozpočtovým riadkom:
— zintenzívniť spoluprácu a dialóg medzi vedeckou obcou a spoločnosťou

a zatraktívniť kariéru vo výskume a vývoji pre mladých ľudí,

[1]Články 719 a 720 dohody o obchode a spolupráci.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk
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— rozšíriť rady účastníkov programu nadviazaním spolupráce inštitúcií, združovaním
výskumných pracovníkov a výmenou odporúčaných postupov.

Navyše MSP mali získať minimálne 20 % spoločných rozpočtových prostriedkov
z pilierov Vedúce postavenie priemyslu a Spoločenské výzvy. Okrem toho bolo 7 %
spoločného rozpočtu týchto pilierov vyčlenených na nový špecializovaný nástroj pre
MSP, ktorý mal za cieľ zvýšiť účasť MSP na projektoch financovaných z programu
Horizont 2020.
Pri rokovaniach o rozpočte EFSI v roku 2015 sa Parlamentu podarilo znížiť maximálny
príspevok z Horizontu 2020 do EFSI z 2,7 mld. EUR na 2,2 mld. EUR. Tieto škrty
nemali vplyv na ERC, MSCA ani na program Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti,
zasiahli však hlavne piliere Excelentná veda (zníženie rozpočtu o 209 miliónov EUR),
Vedúce postavenie priemyslu (zníženie rozpočtu o 549 miliónov EUR a Spoločenské
výzvy (zníženie rozpočtu o 1 mld. EUR).
Parlament navrhol, aby finančné krytie na vykonávanie osobitného programu na
obdobie 2021 – 2027 predstavovalo 120 miliárd EUR v stálych cenách roku 2018.
Rozpočtové otázky sa však v tejto fáze vynechali z rozsahu rokovaní, pretože
si vyžadovali dokončenie rokovaní o viacročnom finančnom rámci (VFR) na roky
2021 – 2027.
Európsky parlament 27. apríla 2021 väčšinou hlasov schválil program Horizont
Európa s rozpočtom 95,5 mld. EUR, čo zahŕňa 5,4 mld. EUR z plánu európskej
obnovy NextGenerationEU, ako aj dodatočné investície zo strany EÚ (VFR) vo výške
4 mld. EUR. Komisia už program predbežne zaviedla 1. januára 2021.
V období 2021 – 2027 bude mať program Horizont Európa k dispozícii celkové
rozpočtové prostriedky vo výške 95,517 mld. EUR v cenách roku 2021.
V uznesení zo 6. apríla 2022 o globálnom prístupe k výskumu a inováciám:
Európska stratégia medzinárodnej spolupráce v meniacom sa svete Parlament
pripomenul potrebu nepretržitého investovania do zručností a profesií výskumných
pracovníkov. Vyzdvihol tiež potrebu viacstrannej spolupráce založenej na pravidlách
a zdôraznil, že dohody o pridružení v rámci programu Horizont Európa možno
podpísať len s tretími krajinami a územiami, ktoré sa hlásia k otvorenému trhovému
hospodárstvu založenému na pravidlách vrátane spravodlivého a rovnocenného
zaobchádzania s právami duševného vlastníctva a rešpektovania ľudských práv,
s podporou demokratických inštitúcií.
Parlament v uznesení z 1. marca 2022 o ruskej agresii voči Ukrajine vyzval na
okamžité zablokovanie alebo zrušenie financovania všetkých programov spolupráce
s Ruskom v oblasti výskumu a inovácií s podporou z fondov EÚ a na pozastavenie
medziregionálnych programov.

Kristi Polluveer
09/2022
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