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POLITIKA NA PODROČJU RAZISKAV
IN TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA

Evropska politika na področju raziskav in tehnološkega razvoja je že od podpisa
prvih pogodb Skupnosti pomembno področje evropske zakonodaje, v začetku 80-ih
let 20. stoletja pa je bila razširjena še z evropskim okvirnim programom za raziskave.
Leta 2014 je večina financiranja EU za raziskave potekala prek 8. okvirnega
programa EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020, ki obsega obdobje 2014-2020
in s katerim naj bi Evropi zagotovili konkurenčnost v svetu. Naslednji program EU
za raziskave in inovacije, Obzorje Evropa, se je začel izvajati leta 2021 za obdobje
2021–2027.

PRAVNA PODLAGA

Členi od 179 do 190 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

CILJI

Že od Enotnega evropskega akta je cilj politike EU na področju raziskav in
tehnološkega razvoja okrepiti znanstvene in tehnološke temelje industrije EU ter jo
narediti bolj konkurenčno na mednarodni ravni. Poleg tega člen 179 PDEU določa, da je
„cilj Unije okrepiti njene znanstvene in tehnološke temelje z oblikovanjem Evropskega
raziskovalnega območja, v katerem raziskovalci, znanost in tehnologija prosto krožijo“.

DOSEŽKI

A. Okvirni programi za raziskave
Prvi okvirni program je bil vzpostavljen leta 1983 za štiriletno obdobje. V naslednjih
desetletjih se je z okvirnimi programi zagotavljala finančna podpora za izvajanje politik
EU na področju raziskav in inovacij. Spremenil se je tudi njihov cilj: od podpore
čezmejnemu sodelovanju na področju raziskav in tehnologije k spodbujanju resnično
evropskega usklajevanja dejavnosti in politik. Sedanji 8. okvirni program Obzorje 2020
je največji in najbolj ambiciozen doslej, saj njegov proračun znaša 95,5 milijard EUR.
Priložnosti na področju raziskav ponujajo tudi kohezijska politika in drugi programi EU,
med katerimi so evropski strukturni in investicijski skladi, program COSME, Erasmus+,
program LIFE, instrument za povezovanje Evrope in programi EU na področju zdravja.
B. (Mednarodno) usklajevanje in sodelovanje
Leta 2002 je bila vzpostavljena shema ERA-NET (mreža evropskega raziskovalnega
prostora), katere namen je prek mreženja spodbujati usklajevanje in sodelovanje
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med nacionalnimi in regionalnimi raziskovalnimi programi ter izboljšati usklajenost
programov, ki jih izvajajo države članice in pridružene države, med drugim z vzajemnim
odpiranjem programov in izvajanjem skupnih dejavnosti. V tem duhu usklajevanja in
sodelovanja je program Obzorje 2020 kril tudi operativne stroške medvladnega okvira
za evropsko sodelovanje v znanosti in tehnologiji COST, ki pomaga pri usklajevanju
raziskav EU, financiranih iz nacionalnih sredstev. Dejavnosti programa Obzorje 2020
so se usklajevale tudi z medvladno pobudo Eureka za spodbujanje mednarodnih tržno
usmerjenih raziskav in inovacij.
C. Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo
Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo je bil ustanovljen leta 2008, da bi
z vzpostavljanjem tesno povezanih skupnosti znanja in inovacij spodbudili in uresničili
inovacije, ki bodo vodilne v svetu. Skupnosti znanja in inovacij združujejo visokošolsko
izobraževanje, raziskave, podjetja in podjetništvo, da bi skupaj prišli do novih inovacij
in novih inovacijskih modelov, ki bi k temu spodbudili še druge.

SODELOVANJE

V projekt, ki se financira s sredstvi EU, so običajno vključene pravne osebe, tj. univerze,
raziskovalna središča, podjetja (skupaj z malimi in srednjimi podjetji) in posamezni
raziskovalci iz različnih držav članic ter pridruženih držav in držav, ki niso članice
EU. Evropska unija ima v okviru teh na voljo več možnosti za uresničevanje ciljev na
področju raziskav in tehnološkega razvoja:
— neposredne dejavnosti, ki jih izvaja Skupno raziskovalno središče in v celoti

financira EU;

— posredne dejavnosti, kar so lahko: (i) skupni raziskovalni projekti, ki jih izvajajo
konzorciji pravnih oseb v državah članicah, pridruženih državah ali tretjih državah;
(ii) omrežja odličnosti (skupni program dejavnosti, ki ga izvaja več raziskovalnih
organizacij, ki povezujejo svoje dejavnosti na danem področju); (iii) usklajevalni
in podporni ukrepi; (iv) posamezni projekti (podpora „pionirskim“ raziskavam);
ali (v) podpora usposabljanju in poklicnemu razvoju raziskovalcev, večinoma za
izvajanje „dejavnosti Marie Skłodowske-Curie“ (MSCA).

PROGRAM OBZORJE 2020

Novembra 2011 je Komisija predstavila zakonodajni sveženj za program Obzorje 2020,
tj. okvirni program EU za obdobje 2014-2020. Obzorje 2020 je bil prvi program EU za
povezovanje raziskav in inovacij z okrepljeno podporo za javno-zasebna partnerstva,
inovativna mala in srednja podjetja ter uporabo finančnih instrumentov.
Z uvedbo enotnega nabora pravil je močno poenostavil sistem ter obravnaval družbene
izzive, tako da je pomagal premostiti razkorak med raziskavami in trgom, denimo
s pomočjo inovativnim podjetjem pri razvoju njihovih tehnoloških odkritij v uresničljive
proizvode z dejanskim tržnim potencialom. Ta tržno usmerjeni pristop je vključeval
sklepanje partnerstev z zasebnim sektorjem in državami članicami, tako da je bilo
mogoče izkoristiti vse potrebne vire.
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Poleg tega je bila pozornost namenjena intenzivnejšemu sodelovanju malih in srednjih
podjetij, industrije, raziskovalk, novejših držav članic in tretjih držav v programih EU.
Program Obzorje 2020 je bil osredotočen na tri glavne stebre:
— odlična znanost: podpiral je vodilni položaj EU v znanosti z namenskim

proračunom v višini 24,4 milijarde EUR, kar vključuje 77-odstotno povišanje
sredstev za Evropski raziskovalni svet;

— vodilni položaj industrije: pomagal je zagotoviti vodilni položaj industrije na
področju inovacij, in sicer s proračunom v višini 17,01 milijarde EUR. To je
vključevalo naložbe v najpomembnejše tehnologije v višini 13,5 milijarde EUR ter
boljši dostop do kapitala in podporo za mala in srednja podjetja;

— družbeni izzivi: za reševanje sedmih evropskih družbenih izzivov je bilo
namenjenih 29,68 milijarde EUR: zdravje, demografske spremembe in dobro
počutje; prehranska varnost, trajnostno kmetijstvo, morske in pomorske raziskave
ter raziskave celinskih voda in biogospodarstvo; zanesljiva, čista in učinkovita
energija; pameten, okolju prijazen in integriran prevoz; podnebni ukrepi, učinkovita
raba virov in surovine; Evropa v spreminjajočem se svetu – vključujoče in
inovativne družbe, ki kritično razmišljajo; varne družbe – varovanje svobode in
varnosti Evrope in njenih državljanov.

V okviru programa Obzorje 2020 so bile obravnavane številne prednostne naloge, ki
so razdeljene v posamezni steber ali pa med vse tri. Med njimi so enakost spolov
in upoštevanje vidika spolov pri raziskavah; družbene, ekonomske in humanistične
znanosti; mednarodno sodelovanje; spodbujanje delovanja in dosežkov evropskega
raziskovalnega prostora in Unije inovacij ter prispevanje k drugim vodilnim pobudam
v okviru strategije Evropa 2020 (npr. digitalna agenda).
Da bi k sodelovanju pritegnila mala in srednja podjetja, je imela Komisija poseben
finančni instrument, ki naj bi zagotavljal nepovratna sredstva za raziskave in razvoj
ter pomagal pri komercializaciji rezultatov, in sicer prek dostopa do lastniškega
kapitala (financiranje naložb v zgodnji fazi in fazi razvoja) in dolžniških instrumentov
(npr. posojila in garancije).
Novembra 2013 je Parlament sprejel večletni finančni okvir, ki je programu
Obzorje 2020 dodelil proračun v višini 77 milijard evrov (v cenah iz leta 2013). vendar
se je junija 2015 s sprejetjem Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI) ta znesek
znižal na 74,8 milijarde EUR.

PROGRAM OBZORJE EVROPA

A. Obzorje Evropa 2021–2027
Program Obzorje Evropa bo okrepil konkurenčnost EU in ji pomagal uresničevati
strateške prednostne naloge.
— Odprta znanost: Nadaljevanje stebra odlične znanosti v okviru programa

Obzorje 2020 s proračunom v višini 22 milijard EUR.
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— Globalni izzivi in industrijska konkurenčnost: Obravnava evropsko industrijsko
konkurenčnost in izvaja naloge po vsej EU, usmerjene v raziskave, za reševanje
posebnih družbenih izzivov, proračun pa znaša 47,6 milijarde EUR.

— Odprte inovacije: Cilj je, da Evropa postane vodilna na področju inovacij, ki
ustvarjajo nove trge, razvija inovacijski ekosistem in krepi Evropski inštitut za
inovacije in tehnologijo (EIT) za spodbujanje povezovanja podjetij, raziskav,
visokega šolstva in podjetništva, proračun pa znaša 12 milijard EUR.

Komisija je marca 2021 objavila strateški načrt programa Obzorje Evropa za obdobje
2021–2024, v katerem so določene štiri ključne strateške usmeritve za naložbe, tudi
v ključne tehnologije, sektorje in vrednostne verige, pa tudi v odporno evropsko
družbo. Komisija je maja 2022 spremenila delovni program programa Obzorje Evropa
za obdobje 2021–2022 in povečala proračun, tudi za WomenTechEU, da bi podprla
visokotehnološka zagonska podjetja, ki jih vodijo ženske.
B. Sodelovanje Združenega kraljestva in Obzorje Evropa
Sporazum o trgovini in sodelovanju, ki sta ga sklenila EU in Združeno kraljestvo, izrecno
določa dostop Združenega kraljestva do petih programov financiranja EU, vključno
s programom Obzorje Evropa[1]. Združeno kraljestvo bo plačalo za status pridružene
članice, ki je bil podeljen 16 državam nečlanicam EU, ki so bile prej pridružene
programu Obzorje 2020, vključno s Švico in Izraelom.
Vlada Združenega kraljestva je aprila 2021 napovedala, da bo zagotovila dodatnih
250 milijonov GBP sredstev za podporo udeležbi Združenega kraljestva v programu
Obzorje Evropa.

VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Parlament že več kot 20 let poziva k bolj ambiciozni politiki EU na področju raziskav
in razvoja in k znatnemu povečanju skupnih izdatkov za raziskave v državah članicah,
da bi ohranili in okrepili mednarodno konkurenčnost Evrope. Zavzema se tudi za
tesnejše sodelovanje s partnerji zunaj EU, za tesno povezavo med dejavnostmi
strukturnih skladov EU in okvirnih programov ter za ciljno usmerjen pristop za čim
boljše vključevanje malih in srednjih podjetij ter lažji dostop za obetavne šibkejše
udeležence. Poleg tega Parlament odločno vztraja pri poenostavitvi postopkov in večji
prilagodljivosti okvirnih programov, da bi lahko sredstva preusmerjali na bolj obetavna
področja in se odzivali na spremenjene okoliščine ter upoštevali nove prednostne
raziskovalne naloge.
Med tristranskimi pogajanji o svežnju za program Obzorje 2020, ki so se junija 2013
zaključila s sporazumom s Svetom, je poslancem Evropskega parlamenta uspelo
v predlog vnesti številne spremembe, zlasti vključitev dveh novih ciljev z ločenima
strukturama in proračunskima vrsticama:
— krepitev sodelovanja in dialoga med znanstveno skupnostjo in družbo ter

povečanje zanimanja za kariere na področju raziskav in razvoja med mladimi in

[1]Člena 719 in 720 Sporazuma o trgovini in sodelovanju.
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— razširitev spektra sodelujočih v programu s povezovanjem institucij in
raziskovalcev ter z izmenjavo dobrih praks.

Poleg tega naj bi mala in srednja podjetja prejela vsaj 20 % skupnega proračuna
stebrov „vodilni položaj industrije“ in „družbeni izzivi“. Dodatnih 7 % skupnega
proračuna teh stebrov bo namenjenih novemu posebnemu instrumentu za mala in
srednja podjetja, s katerim naj bi jih intenzivneje vključili v projekte, financirane iz
programa Obzorje 2020.
Med pogajanji za proračun sklada EFSI leta 2015 je Parlament uspešno znižal
najvišji prispevek programa Obzorje 2020 v sklad EFSI z 2,7 na 2,2 milijarde EUR.
To znižanje ni vplivalo na Evropski raziskovalni svet, dejavnosti Marie Skłodowske-
Curie (MSCA) ali program „Spodbujanje odličnosti in povečevanje udeležbe“. Znižanja
so bila v glavnem dosežena v stebrih „odlična znanost“ (znižanje sredstev za
209 milijonov EUR), „vodilni položaj v industriji“ (znižanje za 549 milijonov EUR) in
„družbeni izzivi“ (znižanje za milijardo EUR).
Parlament je predlagal, da naj bi finančna sredstva za izvajanje posebnega programa
v obdobju od 2021 do 2027 znašala 120 milijard EUR po stalnih cenah iz leta 2018.
Proračunska vprašanja pa v tej fazi niso bila vključena v pogajanja, saj so zahtevala
zaključek pogajanj o večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027.
Evropski parlament je 27. aprila 2021 izglasoval program Obzorje Evropa s proračunom
v višini 95,5 milijarde EUR, ki vključuje 5,4 milijarde EUR iz evropskega načrta
za oživitev gospodarstva NextGenerationEU, ter dodatne naložbe EU v višini
4 milijarde EUR (večletni finančni okvir). Komisija je program začasno vzpostavila že
1. januarja 2021.
V obdobju 2021–2027 bo skupni proračun programa Obzorje Evropa znašal
95,517 milijarde EUR v cenah iz leta 2021.
V svoji resoluciji z dne 6. aprila 2022 o globalnem pristopu k raziskavam in
inovacijam: evropska strategija za mednarodno sodelovanje v spreminjajočem se svetu
je Parlament spomnil, da je treba stalno vlagati v znanja in spretnosti raziskovalcev
ter njihove poklicne poti. Poudaril je tudi, da je treba razviti na pravilih temelječe
večstransko sodelovanje, in poudaril, da se lahko pridružitveni sporazumi v okviru
programa Obzorje Evropa podpišejo le z državami, zavezanim na pravilih temelječemu
odprtemu tržnemu gospodarstvu, vključno s poštenim in pravičnim obravnavanjem
pravic intelektualne lastnine ter spoštovanjem človekovih pravic, kar je podprto
z demokratičnimi institucijami.
Parlament je v svoji resoluciji z dne 1. marca 2022 o ruski agresiji proti Ukrajini
pozval, naj se nemudoma prekine ali ukine financiranje vseh programov sodelovanja
na področju raziskav in inovacij z Rusijo, ki so podprti s sredstvi EU, začasno pa naj
se prenehajo izvajati tudi medregionalni programi.

Kristi Polluveer
09/2022
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