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Nuolatinis siekimas supaprastinti dalyvavimą ES bendrosiose programose 

ES bendrųjų programų supaprastinimo klausimas yra diskusijų, kurios imtos rengti beveik iš 
karto pradėjus vykdyti ES mokslinių tyrimų finansavimo veiklą, tema. Per pastaruosius dvejus 
metus Parlamentas ne kartą ragino Komisiją padaryti didelę pažangą siekiant supaprastinimo, 
kad suinteresuotieji subjektai pagaliau turėtų daugiau galimybių vykdyti ES mokslinius 
tyrimus, galėtų pasinaudoti inovacijų finansavimu ir būtų didinamas programų patrauklumas. 
Parlamento pranešimuose dėl Septintosios bendrosios programos tarpinio vertinimo 
(2011/2043(INI)), mokslinių tyrimų bendrųjų programų įgyvendinimo paprastinimo 
(2010/2079(INI)) ir žaliosios knygos „Iššūkius paversti galimybėmis“ (2011/2107(INI)), taip 
pat daugelyje konkrečių rekomendacijų ir pasiūlymų numatyta, į ką dabar būtina atsižvelgti 
priimant su programa „Horizontas 2020“ susijusius teisės aktus.

ES lygmeniu paprastinant mokslinių tyrimų finansavimo sistemą, vis dėlto labiausiai 
supaprastinti galima finansiniame reglamente ir dalyvavimo taisyklėse tinkamai parengiant 
numatomas nuostatas. Šiuo atveju pranešėjas norėtų dar kartą pabrėžti, kaip svarbu, kad 
finansinis reglamentas būtų supaprastintas ir nuoseklesnis; to, palaikydami trišalį dialogą, šiuo 
metu siekia Parlamentas, Komisija ir Taryba. Pranešėjas nuoširdžiai viliasi, kad Parlamento 
raginamos priimti supaprastinimo priemonės, visų pirma tos, kuriomis siekiama supaprastinti 
su mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimu susijusias nuostatas, bus visapusiškai 
įgyvendintos.

Šiuo požiūriu pranešėjas palankiai vertina komunikatą „2014–2020 m. daugiametės finansinės 
programos (DFP) paprastinimo darbotvarkė“ (COM(2012) 0042), kuriame aiškiai matyti 
tvirtas Komisijos įsipareigojimas siekti supaprastinimo. Jis mano, kad Komisijos planu 
sukurti pažangai, padarytai įgyvendinant paprastinimo darbotvarkę, stebėti skirtą suvestinę 
gali būti remiamas sprendimų priėmimo procesas. Vis dėlto pranešėjas tikrai nuoširdžiai tiki, 
kad Komisijos ketinimas „griežtai ginti paprastinimo pasiūlymus, kaip nurodyta“ nesutrukdys 
Parlamento ir Tarybos teisinei prievolei pasiekti realaus mokslinių tyrimų bendruomenei 
naudingo supaprastinimo. 

Ar jau padaryta didelė pažanga siekiant supaprastinamo?

Pranešėjas labai palankiai vertina Komisijos pasiūlymą dėl programos „Horizontas 2020“ 
dalyvavimo ir rezultatų sklaidos taisyklių, kuris yra svarbus žingsnis į priekį reaguojant į 
neatidėliotinus mokslinių tyrimų bendruomenės poreikius ES mokslinių tyrimų ir inovacijų 
finansavimo srityje. Visų pirma jis pritaria šiems aspektams:

 taikomam vienam bendram taisyklių rinkiniui, neatsižvelgiant į finansavimo įstaigą; 
taisyklės taikomos visiems veiksmams, kurių dalyviai imasi vadovaudamiesi programa 
„Horizontas 2020“, įskaitant Euratomą, finansuoti;

 supaprastintiems laiko registravimo sistemų reikalavimams (asmenims, kurie atlieka 
tik veiksme numatytą darbą, laiko registruoti nereikia (programos „Horizontas 2020“ 
dalyvavimo taisyklių 25 straipsnis), MVĮ savininkams ir kitiems fiziniams asmenims 
numatytiems standartiniams vieneto įkainiams (programos „Horizontas 2020“ 
dalyvavimo taisyklių 26 straipsnis) ir kt.);
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 platesnio masto įprastinės paramos gavėjų apskaitos praktikos priėmimui;

 PVM įtraukimui į tinkamų finansuoti sąnaudų apibrėžtį;

 patogiai vartotojams bendrai IT priemonei, kuria dalyviams suteikiama vieno langelio 
principu grindžiama prieiga;

 lygių galimybių suteikimui pareiškėjams, nepaisant jų įsisteigimo vietos ir veiklos 
srities (programos „Horizontas 2020“ dalyvavimo taisyklių 6 straipsnis).

Vis dėlto keletui aspektų Komisijos pasiūlyme trūksta konkretumo arba jie yra ginčytini, todėl 
juos būtina išsamiau aptarti. Toliau pateikiami klausimai, kurie, pranešėjo nuomone, 
būsimose diskusijose turėtų būti svarstomi iš naujo.

Visiems dalyviams bendra finansavimo norma

Atrodo, kad pasiūlymas dėl vienodo visiems dalyviams taikomo kompensavimo dydžio, kuris 
skiriasi tik atsižvelgiant į veiklos rūšį (100+20 proc. mokslinių tyrimų veiklai arba 
70+20 proc. panašiai į rinkos veiklai), yra bendras žingsnis siekiant supaprastinti programos 
valdymą. Tačiau konkretus jo poveikis pareiškėjams ir paramos gavėjams yra 
nevienareikšmis, todėl jį būtina labiau paaiškinti.

Keleto didelių mokslinių tyrimų organizacijų atsiųsti atsiliepimai jau parodė, kad siūlomos 
finansavimo normos bendram finansavimo lygiui darytų skirtingą poveikį, – nelygu įstaigos 
dydis, veiklos pobūdis ir kokios jos netiesioginės sąnaudos. Todėl Komisija raginama 
parengti pavyzdinius skaičiavimus, kurie parodytų galimą siūlomų finansavimo priemonių 
poveikį programos dalyviams ir būtų pagrindas galimiems daliniams šios srities pakeitimams 
priimti.

Neabejotinai reikėtų apsvarstyti galimybę tam tikriems dalyviams, pvz., pelno nesiekiančioms 
mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros organizacijoms ar universitetams, kurie jau 
patvirtino visapusišką sąnaudų apskaitos sistemą, siekiant sudaryti jiems sąlygas gauti 
kompensaciją už faktines tiesiogines ir netiesiogines sąnaudas, suteikti pasirinkimo galimybę 
nedalyvauti bendrame modelyje.

Be to, būtina pažymėti, kad pasiūlyme numatoma tik didžiausia finansavimo norma, o darbo 
programose galima nustatyti mažesnes visų finansuoti tinkamų sąnaudų ribas. Atsižvelgiant į 
tiksliai nustatytų finansavimo normų svarbą galimiems dalyviams, šį nekonkretumą būtina 
sumažinti ir nustatyti aiškias didžiausių finansavimo normų taisykles. 

Mažesnę finansavimo normą būtų tikslinga taikyti netiesioginiams veiksmams, kuriuose 
aktyviai dalyvauja pramonės sektoriaus atstovai, arba srityse, kuriose parama numatoma pagal 
naujas finansines priemones. Nuorodą apie galimybę gauti finansavimą iš kelių fondų reikėtų 
įtraukti į finansavimo taisykles. Naudotis kelių fondų finansavimu visų pirma patartina 
įgyvendinant projektus, pagal kuriuos vykdoma plataus masto demonstracinė veikla ir 
kuriems būtini dideli finansiniai ištekliai.
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Inovacijų finansavimas

Apskritai mokslinių tyrimų veiklos ir panašios į rinką veiklos finansavimo lygio atskyrimas 
yra pagrįsta nuostata. Vis dėlto, siekiant išvengti galimo klaidingo galiojančių taisyklių 
aiškinimo, primygtinai rekomenduojama išsamiau apibrėžti į rinką orientuotas veiklos rūšis 
(programos „Horizontas 2020“ dalyvavimo taisyklių 22 straipsnis), kurioms taikoma 
70+20 proc. kompensavimo norma. 

Be to, pranešėjas iš esmės palankiai vertintų, jeigu Komisijos ateityje ketinama priimti 
inovacijų sąvoka būtų paaiškinta išsamiau.

Nors mokslinių tyrimų veikla ir inovacijų (artimų rinkai) veikla buvo aiškiai atskirtos, 
mokslinių tyrimų bendruomenėje kilo nesupratimo ir atsirado neaiškumo. Kad inovacijos būtų 
skatinamos visuose sektoriuose ir visoje inovacijų grandinėje, būtina numatyti nuostatas, 
kuriomis būtų sudaromos sąlygos vykdant vieną projektą derinti keletą veiklos rūšių ir drauge 
suteikiama galimybė nustatyti skirtingas įvairių darbo paketų finansavimo normas. Deja, 
dabartiniame pasiūlyme šiuo klausimu trūksta konkretumo, todėl jame reikėtų daugiau teisinio 
aiškumo. Be to, šiuo požiūriu taip pat būtina patikrinti, ar dėl šių nuostatų konsorciumų 
kūrimo ar projektų valdymo procesas netaptų dar sudėtingesnis.

Naujoms pasiūlytoms priemonėms (visų pirma skatinamosioms premijoms ir finansinėms 
priemonėms, kurios buvo sukurtos iš buvusios rizikos pasidalijimo finansinės priemonės) vis 
dar reikia suteikti daugiau teisinio aiškumo, kaip jas įgyvendinti. Racionalaus paaiškinimo 
reikėtų naujoms ir jau galiojančioms priemonėms. 

Pranešėjas norėtų dar kartą pabrėžti, kad laikas bus lemiamas veiksnys, jeigu Europos 
Sąjunga iš tiesų nori, kad pasisektų panaudoti Europos inovacijų potencialą. Ryškus vidutinio 
laikotarpio, per kurį skiriama dotacija, ir laikotarpio, per kurį išmokama, sumažinimas turi 
išlikti vienu svarbiausių paprastinimo darbotvarkės tikslų siekiant ne tik sumažinti 
administracinę naštą ir per ilgą netikrumo laikotarpį pareiškėjams, bet ir iš tiesų sudaryti 
sąlygas mokslo darbuotojams diegti inovacijas. Tai itin taikytina MVĮ.

Dalyvių skaičiaus didinimas

MVĮ ir vidutinės įmonės

Pranešėjas palankiai vertina tai, kad kai kuriomis specialiomis taisyklėmis siekiama didinti 
MVĮ dalyvavimą (pvz., programos „Horizontas 2020“ dalyvavimo taisyklių 26 straipsnis, 
47 straipsnis). Visų pirma tam tikrą lankstumą būtina užtikrinti tomis programos 
„Horizontas 2020“ eilutėmis, kurios skirtos MVĮ finansavimo poreikiams tenkinti, kad būtų 
imamasi priemonių dėl specialių sąlygų, kuriomis MVĮ vykdo mokslinių tyrimų ir inovacijų 
veiklą. Atrodo, labai svarbu, kad konkrečių priemonių būtų galima imtis siekiant gerokai 
sutrumpinti laikotarpį, per kurį skiriama dotacija, ir laikotarpį, per kurį išmokama, 
kvietimuose teikti paraiškas, kurie pirmiausia skirti MVĮ kaip dalyvėms.

Konkretus klausimas, į kurį pranešėjas norėtų atkreipti dėmesį, – tai ypatingas vidutinių 
įmonių (250–500 darbuotojų) Europos Sąjungos inovacijų diegimo srityje atliekamas 
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vaidmuo. Iš statistikos duomenų matyti, kad vidutinės įmonės, kurių darbuotojų skaičius 
viršija MVĮ viršutinę ribą, šiuo metu yra varomoji jėga diegiant inovacijas Europoje. Todėl 
programos „Horizontas 2020“ finansavimo priemonėse reikėtų numatyti atitinkamas 
priemones, kuriomis būtų visapusiškai išnaudojamas šių įmonių inovacijų diegimo 
potencialas. 

„Kelias į tobulumą“

Su būtinybe supaprastinti glaudžiai susijęs nepakankamo atstovavimo regionams ir 
valstybėms narėms klausimas visada buvo svarbus diskutuojant dėl Septintosios bendrosios 
programos. „Horizontas 2020“ bus pirmoji ES bendroji programa, skirta šiai problemai spręsti 
ir visapusiškai panaudoti visų ES valstybių narių ir regionų mokslinių tyrimų, technologinės 
plėtros ir inovacijų potencialą. Rimtai įgyvendinama paprastinimo darbotvarkė, tinkamas 
priemonių rinkinys, plati sąveika su struktūriniais fondais bei kitomis susijusiomis ES 
programomis ir nuoseklus papildomų priemonių rinkinys padės tiesti „kelią į tobulumą“ 
tiems, kuriems dabartinėje programoje nepakankamai atstovaujama. Pranešėjui puikiai 
žinoma apie tai, jog konkrečias ėjimo šiuo „keliu į tobulumą“ priemones reikės įgyvendinti 
vadovaujantis dalyvavimo taisyklėmis, kad būtų perteikiamos nuostatos, kurias vis dar būtina 
numatyti kituose programos „Horizontas 2020“ dokumentų rinkinio teisės aktuose. Siekiant 
didinti programos „Horizontas 2020“, struktūrinių fondų ir kitų atitinkamų ES programų 
sąveiką ir papildomumą, visose susijusiose programose reikės suderinti dalyvavimo taisykles.

Tarptautinis bendradarbiavimas

Pranešėjas įsitikinęs, kad numatytas esminis perėjimas prie inovacijų diegimo negali būti 
sėkmingas be strateginiu požiūriu aktyvesnio tarptautinės mokslinių tyrimų bendruomenės 
dalyvavimo. Įvairūs ES partneriai, pvz., tiek Pietų Afrika, tiek Šiaurės Korėja, patyrė, kad ES 
finansavimo sistema jiems vienodai neprieinama. Todėl ryškus administracinės naštos 
mažinimas, laikotarpio, per kurį skiriama dotacija, ir laikotarpio, per kurį išmokama, 
sutrumpinimas taip pat yra prielaidos, sudarančios sąlygas pritraukti aukštos kvalifikacijos 
mokslo darbuotojų iš viso pasaulio.

Rezultatų sklaida

Su intelektinės nuosavybės teisėmis susijusios taisyklės daugiausia grindžiamos 
galiojančiomis Septintosios bendrosios programos taisyklėmis, ir pranešėjas palankiai vertina 
šį tęstinumą. Daug didesnis dėmesys, skiriamas rezultatams panaudoti ir skleisti, taip pat 
atitinka bendrus programos „Horizontas 2020“ tikslus. Pranešėjas mano, kad iš esmės atvira 
prieiga, viešieji šaltiniai ir patentavimas yra tinkamos rezultatų sklaidos ir jų skatinimo 
priemonės, tačiau daug pranašumų suteiktų didesnis intelektinės nuosavybės teisių srities 
išmanymas ir teikiama pagalba.

Su intelektinės nuosavybės teisėmis susijusios taisyklės visoje programoje „Horizontas 2020“ 
turėtų būti nuoseklesnės. Siekiant išlaikyti reglamentavimo sistemos lankstumą, keletą 
aspektų būtina reguliuoti dotacijos susitarimais. Vis dėlto itin patartina būtų imtis tam tikro 
atsargumo, kad neišsiskirtų bendros sąlygos.
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Būtinas papildomas naujų finansavimo priemonių, pvz., ikiprekybinių viešųjų pirkimų ar 
inovatyvių sprendimų viešųjų pirkimų, teisinis išaiškinimas, nes daugumoje sektorių su šios 
veiklos viešuoju finansavimu susijusi patirtis labai menka. Dėl viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystės pažymėtina, kad, pvz., reikėtų parengti bendrų sąlygų, taikomų naujai ir jau 
esamai viešojo ir privačiojo sektorių partnerystei, rinkinį, į kurį galėtų būti įtrauktos 
intelektinės nuosavybės teisės viešųjų pirkimų srityje ir teisės naudotis, taip pat galimybė 
dalyvauti naujokams ir mažiesiems dalyviams.

Santrauka

Programoje „Horizontas 2020“ numatytas vienas bendras, aiškus ir nuoseklus dalyvavimo ir 
rezultatų sklaidos taisyklių rinkinys – pagrindinis sėkmingo visos bendrosios programos 
įgyvendinimo veiksnys.

Norėdami pasiekti tikslus, kuriuos ankstesniuose pranešimuose nustatė Parlamentas, taip pat 
norėdami įvykdyti reikalavimus, kuriuos teisėtai iškėlė mokslinių tyrimų bendruomenė, 
turėsime išlaikyti trapią keturių esminių principų pusiausvyrą. Šie principai: paprastinimas 
(angl. simplification), atskaitomybė (angl. accountability), lankstumas (angl. flexibility) ir 
patikimumas (angl. reliability). Sėkmingas programos „Horizontas 2020“ įgyvendinimas 
daugiausia priklausys nuo to, ar šių principų bus laikomasi ir ar bus išlaikoma jų pusiausvyra.


