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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Septintosios bendrosios mokslinių tyrimų programos laikotarpio vidurio peržiūros
(2011/2043(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį (ES sutartį) ir Sutartį dėl Europos Sąjungos 
veikimo (SESV), ypač į straipsnius, susijusius su moksliniais tyrimais,

– atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą dėl 
Europos bendrijos (įsigaliojus Lisabonos sutarčiai tapusios Europos Sąjunga) mokslinių 
tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintosios bendrosios programos 
(2007–2013 m.)1,

– ypač atsižvelgdamas į minėto sprendimo 7 straipsnį, susijusį su Septintosios bendrosios 
programos stebėsena, vertinimu ir peržiūra,

– atsižvelgdamas į SESV 182 straipsnio 2 dalį dėl bendrosios programos pritaikymo 
keičiantis aplinkybėms,

– atsižvelgdamas į 2011 m. vasario 9 d. Komisijos komunikatą „Komisijos komunikatas 
Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir 
Regionų komitetui dėl priemonių, kurių bus imtasi atsižvelgiant į ekspertų grupės atlikto 
Mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintosios bendrosios 
programos tarpinio vertinimo ataskaitą ir į ekspertų grupės atlikto Rizikos pasidalijimo 
finansinės priemonės tarpinio vertinimo ataskaitą“ (COM(2011) 0052),

– atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 12 d. ekspertų grupės galutinę ataskaitą „Septintosios 
bendrosios programos tarpinis vertinimas“ (angl. Interim Evaluation of the Seventh 
Framework Programme),

– atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 11 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl mokslinių 
tyrimų bendrųjų programų įgyvendinimo paprastinimo2,

– atsižvelgdamas į 2009 m. vasario mėn. ekspertų grupės ataskaitą „2002–2006 m. 
mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros šeštosios bendrosios programos vertinimas“ 
(angl. Evaluation of the Sixth Framework Programmes for Research and Technological 
Development 2002-2006),

– atsižvelgdamas į 2009 m. liepos 23 d. ekspertų komiteto ataskaitą „Siekiant sukurti 
pasaulinio lygio mažai tirtų sričių mokslinių tyrimų organizaciją. Europos mokslinių 
tyrimų tarybos struktūrų ir mechanizmų peržiūra“ (angl. Towards a world class Frontier 
research Organisation - Review of the European Research Council's Structures and 
Mechanisms),

– atsižvelgdamas į 2010 m. liepos 31 d. nepriklausomų ekspertų grupės ataskaitą „Rizikos 
                                               
1 OL L 412, 2006 12 30, p. 1.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0401.
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pasidalijimo finansinės priemonės laikotarpio vidurio vertinimas“ (angl. Mid-Term 
Evaluation of the Risk-Sharing Financial Facility (RSFF)),

– atsižvelgdamas į 2010 m. gruodžio 20 d. ekspertų komiteto ataskaitą „Pirmasis tarpinis 
bendrosios įmonės „Naujoviškų vaistų iniciatyva“ vertinimas“ (angl. First Interim 
Evaluation of the Innovative Medicines Initiative Joint Undertaking),

– atsižvelgdamas į 2010 m. liepos 30 d. ekspertų komiteto ataskaitą „Pirmasis tarpinis 
bendrų technologijų iniciatyvų ARTEMIS ir ENIAC vertinimas“ (angl. First Interim 
Evaluation of the ARTEMIS and ENIAC Joint Technology Initiatives),

– atsižvelgdamas į 2010 m. gruodžio mėn. nepriklausomų ekspertų komiteto ataskaitą 
„Kasdienį gyvenimą palengvinančios aplinkos bendros programos tarpinis vertinimas“ 
(angl. Interim Evaluation of the Ambient Assisted Living Joint Programme),

– atsižvelgdamas į Regionų komiteto nuomonę dėl mokslinių tyrimų bendrųjų programų 
įgyvendinimo paprastinimo, priimtą per 2011 m. sausio 27 ir 28 d. plenarinę sesiją,

– atsižvelgdamas į 2007 m. lapkričio 22 d. Europos Sąjungos Audito Rūmų specialiąją 
ataskaitą Nr. 9/2007 „Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 
(MTTP) bendrųjų programų vertinimas: ar Komisijos taikomas metodas galėtų būti 
pagerintas?“,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Audito Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 8/2009 
„Kompetencijos tinklai ir integruoti projektai Bendrijos mokslinių tyrimų politikoje“

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Audito Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 2/2010 
„Parengiamųjų tyrimų ir naujos infrastruktūros kūrimo paramos priemonių, įgyvendinant 
šeštąją bendrąją mokslinių tyrimų programą, veiksmingumas“,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir į 
Biudžeto komiteto bei Regioninės plėtros komiteto nuomones (A7-0000/2011),

A. kadangi Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės 
veiklos septintoji bendroji programa yra didžiausia paramos moksliniams tyrimams 
priemonė pasaulyje ir pagrindinė Europos Sąjungos mokslinių tyrimų politikos priemonė,

B. kadangi dėl daugelio pokyčių, įvykusių po 2006 m., kai derėtasi dėl šios programos ir jos 
priėmimo, (naujos institucijos, nauji politiniai organai, ekonomikos krizė), taip pat dėl 
didelių iki programos įgyvendinimo pabaigos panaudotinų sumų būtina atlikti Septintosios 
bendrosios programos laikotarpio vidurio peržiūrą,

C. kadangi Lisabonos sutartyje Europos mokslinių tyrimų erdvės sukūrimas įvardijamas kaip 
konkretus Europos Sąjungos politikos tikslas,

D. kadangi strategijoje „Europa 2020“ nurodoma, kad moksliniai tyrimai ir inovacijos yra 
pagrindinis pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo aspektas,
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E. kadangi ES ir jos valstybės narės turi nustatyti priemones, kuriomis būtų bendrai 
reaguojama į didelius visuomeninius iššūkius, su kuriais susiduria Europos gyventojai,

F. kadangi Europos Sąjunga konkuruoja su valstybėmis žemynais (Kinija, Indija, Brazilija, 
Australija, Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, Rusija), bet yra ne valstybė, o valstybių 
sąjunga, ir kadangi nuo ES gebėjimo suvienyti ir derinti Europos Sąjungos ir valstybės 
narės pastangas, visų pirma mokslinių tyrimų srityje, labai priklauso ES ekonominis 
konkurencingumas, taigi ir galimybė finansuoti socialinius tikslus bei laikytis aplinkos 
srityje prisiimtų įsipareigojimų,

G. kadangi Europos Sąjungoje, palyginti su kitomis galingomis pasaulio valstybėmis, 
investuoti vėluojama daugiausia dėl to, kad nepakanka privačių investicijų, ir kadangi 
Septintosios bendrosios programos patrauklumas pramonės sektoriui nėra visiškai 
įrodytas; tačiau kadangi taip pat aišku, kad būtina geriau koordinuoti valstybių narių ir 
Europos Sąjungos veiksmus, viršijant tam nustatytas sumas,

H. kadangi būtina palaikyti geresnius akademinės aplinkos ir pramonės atstovų ryšius, kad 
naudojantis mokslinių tyrimų rezultatais būtų galima gaminti produktus ir teikti paslaugas, 
kuriais skatinamas ekonomikos augimas,

I. kadangi iš programoje numatytos 54,6 mlrd. EUR sumos per pirmuosius ketverius metus 
(2007–2010 m.) panaudota 25,8 mlrd. EUR, taigi vidutiniškai 6,5 mlrd. EUR per metus, o 
per paskutiniuosius trejus metus (2011–2013 m.) reikia panaudoti 28,8 mlrd. EUR –
vidutiniškai 9,6 mlrd. EUR per metus,

J. kadangi 2011–2013 m. yra sudėtingi ir ypatingą dėmesį nedelsiant būtina skirti 
konkurencingumo veiksniams, prie kurių priskiriami moksliniai tyrimai ir inovacijos,

K. kadangi sudėtingas administravimas tebėra pagrindinis Septintosios bendrosios programos 
trūkumas, todėl supaprastinti programą – svarbiausias uždavinys ateityje įgyvendinant 
programą,

1. palankiai vertina ekspertų ataskaitų dėl tarpinio Septintosios bendrosios programos 
vertinimo kokybę, nors ekspertų grupėms suteiktas įgaliojimas yra bendras; tačiau 
apgailestauja, kad nebuvo vertinama valstybių narių ir ES veiksmų visuma;

2. nesupranta, kodėl Komisija vėlavo paskelbti komunikatą, – jis paskelbtas 2011 m. vasario 
9 d., nors Komisija privalėjo jį paskelbti ne vėliau kaip 2010 m., ir apgailestauja, kad 
atsižvelgiant į dabartinius uždavinius Komisijos komunikate yra trūkumų;

Septintosios bendrosios programos rezultatai

3. mano, kad iš rezultatų, pasiektų įgyvendinant Septintąją bendrąją programą, mokslinių 
tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų srityje nematyti pakankamos papildomos naudos 
Europos lygmeniu;

4. palankiai vertina dalyvavimo atrenkant projektus lygmenį ir kokybę; tačiau apgailestauja, 
kad apskritai sėkmingų šios programos įgyvendinimo atvejų yra gana nedaug ir tai turi 
atgrasomąjį poveikį, ypač kalbant apie mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ);
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5. konstatuoja, kad daugėjant finansinių ir žmogiškųjų išteklių, tikslų bei aprėpiamų temų ir 
įvairinant priemones sumažėjo galimybė įgyvendinant Septintąją bendrąją programą siekti 
konkretaus pagrindinio Europos Sąjungos tikslo;

6. pritaria programos dalies „Bendradarbiavimas“, kurią įgyvendinant tinkamai sprendžiami 
aktualūs moksliniai ir technologiniai uždaviniai, stiprinimui; pabrėžia šios dalies įtaką 
didinant mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų kritinę masę, kurios nebūtų 
galima pasiekti nacionaliniu ir (arba) regioniniu lygmeniu, ir tai įrodo Europos lygmeniu 
teikiamą papildomą naudą; rekomenduoja įgyvendinti būsimų ir naujų technologijų veiklą 
ir į veiksmų planus bendrai įtraukti visas temas; ragina lanksčiau nustatyti temas, į kurias 
turi būti kreipiamas dėmesys, ir žemutines bei viršutines finansavimo ribas, atskiriant 
didelius ir mažus projektus;

7. siūlo greičiau vykdyti mokslinius tyrimus sektoriuose, nustatytuose Septintosios 
bendrosios programos skyriuje „Bendradarbiavimas“: sveikatos priežiūros, vaistų, žemės 
ūkio ir maisto pramonės, biotechnologijos, informacinių ir ryšių technologijų, nanomokslų 
ir nanotechnologijų, medžiagų, taršos, energetikos, aplinkos (įskaitant klimato kaitą ir 
miškus), ekologiškų technologijų, anglies dioksido surinkimo, transporto, ekonomikos, 
socialinių ir humanitarinių mokslų, kosmoso ir saugumo sektoriuose; vandens tyrimams 
taip pat turėtų būti teikiama pirmenybė;

8. palankiai vertina tai, kad pagal programos dalį „Idėjos“ Europos mokslinių tyrimų taryba 
(angl. ERC) pasiekė daug žadančių rezultatų ir kad ši taryba atlieka svarbų vaidmenį 
didinant Europos mokslinių tyrimų įstaigų žinomumą ir patrauklumą; pabrėžia, kad ERC 
turi tapti nepriklausomu juridiniu asmeniu, galinčiu priimti sprendimus ir tiesiogiai 
atsakingu už ERC mokslinės strategijos įgyvendinimą ir šios tarnybos administravimą;

9. remia pagal programos dalį „Žmonės“ įgyvendinamus veiksmus „Marie Curie“, 
naudingus mokslininkų karjerai;

10. nepalankiai vertina programos dalies „Pajėgumai“ tikslų įvairovę ir su tuo susijusius 
įvairius sunkumus, visų pirma patiriamus įgyvendinant tarptautinį bendradarbiavimą ir 
veiksmus, skirtus MVĮ bei inovacijas diegiančioms MVĮ; tačiau mano, kad projektai 
ERA-NET bei ERA-NET PLUS ir SESV 185 straipsniu grindžiamos iniciatyvos yra 
naudingos siekiant formuoti Europos mokslinių tyrimų erdvę (EMTE);

11. pripažįsta, kad bendros technologijų iniciatyvos naudingos užtikrinant Europos pramonės 
konkurencingumą; tačiau apgailestauja, kad yra sudarytos teisinės bei administracinės 
kliūtys (teisinis subjektiškumas, intelektinė nuosavybė, finansinės taisyklės) ir kad veiklos 
išlaidos, susijusios su bendrų technologijų iniciatyvų įgyvendinimo pradžia, yra didelės; 
ragina aktyviau dalyvauti vykdant politinę šių priemonių kontrolę;

12. reiškia abejonę dėl sistemingesnio kvietimų teikti paraiškas, kurie yra per daug vieši, 
rengimo (metodas „iš apačios į viršų“) ir pirmenybę teikia tam, kad būtų išlaikyta abiejų 
metodų („iš apačios į viršų“ ir „iš viršaus į apačią“), atitinkančių konkrečius poreikius, 
pusiausvyra;

13. ragina Komisiją išnagrinėti padėtį, kad būtų geriau derinami ES ir nacionaliniai veiksmai; 
ragina, kad kvietimai teikti paraiškas, įskaitant 2011 m. liepos mėn. kvietimus, būtų 
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skelbiami suderinus su valstybėmis narėmis, nedubliuojant nacionalinių iniciatyvų ar 
nekonkuruojant su jomis, bet jas papildant; siūlo, kad įgyvendinant Septintąją bendrąją 
programą dalyvautų nacionalinių programų administratoriai, dalyvaujantys vykdant 
bendrą programavimą, kad mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros bendrosioms 
programoms būtų taikomas nebe projekto valdymo, o programos valdymo metodas; ragina 
paskutiniuosius trejus Septintosios bendrosios programos įgyvendinimo metus skirti 
Europos mokslinių tyrimų erdvei formuoti;

14. siūlo, kad ES ir valstybės narės priimtų plataus užmojo Europos mokslinių tyrimų, 
vykdomų technologijų ir gynybos srityje, planą ir kad pagal ES sutarties 45 straipsnio d 
punktą šis planas būtų pradėtas finansuoti skiriant dideles lėšas iš Septintosios bendrosios 
programos ir Europos gynybos agentūros biudžetų, siekiant sustiprinti gynybos 
sektoriaus technologinę bei pramoninę bazę ir kartu padidinti viešųjų karinių išlaidų 
veiksmingumą;

Dalyvavimas Septintojoje bendrojoje programoje

15. pabrėžia, kad, palyginti su ankstesnėmis bendrosiomis programomis, pramonės atstovai 
aktyviau nedalyvauja, ypač įgyvendinant programos dalį „Bendradarbiavimas“; todėl 
ragina Komisiją išsamiai išnagrinėti galimybę įgyvendinant šią dalį pritraukti privačiojo 
sektoriaus investicijų;

16. palankiai vertina MVĮ naudingus rezultatus, pasiektus įgyvendinant Septintąją bendrąją 
programą, – tiek susijusius su programos dalyje „Bendradarbiavimas“ nustatytu tikslu 
skirti 15 % lėšų, tiek su programa EUROSTARS; mano, kad valstybėms narėms, kurioms 
nepakankamai atstovaujama, dalyvauti būtų lengviau, Septintąją bendrąją programą geriau 
derinant su struktūriniais fondais;

17. siūlo, kad mokslinių tyrimų ir plėtros politika būtų įgyvendinama teritoriniu pagrindu;

18. mano, kad turėtų būti patvirtinti Septintosios bendrosios programos prioritetai, susiję su 
tarptautiniu bendradarbiavimu, ir kad šalys bei subjektai, su kuriais numatoma 
bendradarbiauti tarptautiniu mastu, turi būti pasirenkami susitarus su valstybėmis narėmis, 
siekiant patikrinti, ar valstybėms narėms šis bendradarbiavimas yra tinkamas ir ar jos 
suinteresuotos jį vykdyti;

Finansavimas

19. mano, kad Septintosios bendrosios programos finansavimo dydis turi būti išlaikytas; 
primena, kad investicijos į mokslinius tyrimus, technologinę plėtrą ir inovacijas yra 
ilgalaikės ir svarbiausios siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų;

20. pabrėžia, kad finansuojant mokslinių tyrimų infrastruktūros objektus turėtų būti geriau 
derinama Septintoji bendroji programa, Europos investicijų banko (EIB) priemonės, 
struktūriniai fondai ir nacionalinė bei regioninė politika;

21. ragina valstybes nares ir Europos Sąjungą laikytis finansinių įsipareigojimų, prisiimtų 
pagal tarptautinius mokslinių tyrimų susitarimus;
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Inovacijų vaidmuo

22. mano, kad prekyba turėtų būti įtraukta į kvietimus teikti paraiškas Septintosios bendrosios 
programos projektams įgyvendinti, kurie ateityje bus skelbiami inovacijų srityje;

23. pripažįsta, kad Europos technologijų programos (bendros technologijų iniciatyvos bei 
viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė) padeda užtikrinti didesnį pramonės sektoriaus 
atstovų dalyvavimą;

Paprastinimo priemonių stebėsena

24. reiškia susirūpinimą dėl per didelės Septintosios bendrosios programos administracinės 
naštos; remia pasiūlymą peržiūrėti Finansinį reglamentą, siekiant supaprastinti procedūras;

25. dar kartą pakartoja, kad valdant dabartinę Septintąją bendrąją programą svarbu nedelsiant 
įdiegti procedūrų, administravimo ir finansavimo paprastinimo priemones, nustatytas 
2010 m. lapkričio 11 d. Parlamento rezoliucijoje; ragina Komisiją pateikti pasiūlymų dėl 
šių paprastinimo priemonių, susijusių su dabartine Septintąja bendrąja programa, 
papildant pirmuosius pasiūlymus; dar kartą pakartoja savo pageidavimą, kad šiuo metu 
nagrinėjami Komisijos ir naudos gavėjų ginčai dėl visų bendrųjų programų būtų greitai 
išspręsti, laikantis griežto viešųjų finansų valdymo principo;

26. pritaria rekomendacijoms sutrumpinti konkursų laiką ir skelbti naujų priemonių rengimo 
įgyvendinant Septintąją bendrąją programą moratoriumą;

Rizikos pasidalijimo finansinė priemonė

27. mano, kad rizikos pasidalijimo finansinė priemonė buvo svarbiausias svertas siekiant 
padidinti investicijas į mokslinius tyrimus, technologinę plėtrą ir inovacijas krizės metu, 
kai bankai nebegalėjo daug investuoti, – pirmaisiais metais pagal šią priemonę suteikta 
8 mlrd. EUR paskolų, padėjusių investicijoms skirti daugiau negu 20 mlrd. EUR;

28. rekomenduoja šią inovacinę finansinę priemonę toliau taikyti ir stiprinti įgyvendinant 
Aštuntąją bendrąją programą, nes ji padeda gerinti galimybes gauti finansavimą ir skatinti 
privačias investicijas;

29. tačiau reiškia susirūpinimą dėl nedidelių sumų, skirtų mokslinių tyrimų infrastruktūrai, 
mokslinius tyrimus atliekantiems universitetams ir organizacijoms bei MVĮ, ypač 
inovacinėms MVĮ, ir dėl to, kad pastebimas akivaizdžiai nevienodas suteiktų paskolų 
pasiskirstymas geografiniu ir sektoriniu požiūriu; todėl palaiko konkrečias ekspertų grupės 
rekomendacijas, kuriomis siekiama gerinti tam tikrų tikslinių grupių, kurioms 
nepakankamai atstovaujama, dalyvavimą;

Bendra išvada

30. ragina įgyvendinant Septintąją bendrąją programą atsižvelgti į ekonomikos krizės poveikį 
baigiamiesiems programos įgyvendinimo metams (2011–2013 m.), nes lieka didelės 
sumos (28,8 mlrd. EUR per trejus metus), kurių panaudojimas turi būti suplanuotas, turi 
būti pasiekti strategijos „Europa 2020“ tikslai ir pasirengta įgyvendinti Europos mokslinių 
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tyrimų erdvę bei iniciatyvą „Inovacijų sąjunga“;

31. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybėms narėms.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Mokslo artinimas prie piliečių

„XXI amžiuje matome keistą paradoksą: nors kyla labai svarbių mokslinių iššūkių, o 
mokslo ir technikos poveikis mūsų kasdieniame gyvenime visur pastebimas, mokslas 
niekada nebuvo toks tolimas ir neprieinamas ir niekada nekėlė tiek nerimo.“ Claudie 
Haigneré, įstaigos UNIVERSCIENCE prezidentė, buvusi Prancūzijos Respublikos mokslinių 
tyrimų ministrė (2002–2004 m.) ir Europos reikalų ministrė (2004–2005 m.), gydytoja ir 
kosmonautė.

2000 m. kovo 23 ir 24 d. Europos Vadovų Taryba Lisabonoje vykusiame susitikime nustatė 
plataus užmojo strateginį Europos Sąjungos (ES) tikslą: 2010 m. tapti konkurencingiausia ir 
dinamiškiausia žiniomis grindžiama ekonomika pasaulyje. Šioje strategijoje pripažįstamas 
pagrindinis mokslinių tyrimų vaidmuo.
Šis tikslas atrodė pasiekiamas penkiolikai žymių ES valstybių; kai kurioms iš jų, su nostalgija 
prisimenančioms pasibaigusį savo dominavimą, Europos Sąjunga teikė viltį, kad bus sukurta 
nauja visuomenė.
Ši strategija, vadinama „Lisabonos strategija“, nebuvo sėkmingai įgyvendinta, o ES iš tikrųjų 
neišnagrinėjo tos nesėkmės priežasčių.
Ar dėl to kaltos valstybės, nesilaikiusios ES įsipareigojimų, kuriuos jos prisiėmė?
Ar kalti gyventojai, besijaučiantys nepakankamai įtraukti į ES gyvenimą ir dėl to priversiantys 
brangiai sumokėti elitą?
Ar kaltas elitas, nesuvokęs gyventojų troškimo suprasti jiems siūlomų idėjų prasmę?
Ar tam poveikį darė nepalankūs politiniai įvykiai, kurių įtaka didesnė negu ES ir jos valstybių 
narių?
Istorikai turės išsiaiškinti tai, kas įvyko šiuo sudėtingu dešimtmečiu nuo 2000 iki 2010 m., su 
kuriuo tikriausiai baigėsi taikos, klestėjimo ir Europos tautų brolybės laikotarpis, prasidėjęs 
po Antrojo pasaulinio karo ir pasibaigęs sugriovus Berlyno sieną ir patyrus šio sugriovimo 
padarinius.
Šis dešimtmetis prasidėjo euro įvedimu; tai teikė didelių vilčių užtikrinti valiutos stabilumą, 
virtusių didžiule nesėkme, patirta biudžeto srityje, nes pamiršome, kad pinigų sąjunga negali 
gyvuoti be ekonominės sąjungos, o valstybės nesilaikė savo pasirašyto stabilumo pakto.
Paskui pasirašyta Nicos sutartis, įsigaliojusi 2003 m. vasario 1 d.; ji buvo tokia paini ir 
sudėtinga, kad signatarai nedelsdami pradėjo diskusijas dėl ES ateities, kurioms pasibaigus 
patvirtintas naujas tekstas.
Šį dešimtmetį patirta daug džiaugsmo, kai žemynas 2004 ir 2007 m. galiausiai susivienijo, į 
ES įstojus dvylikai valstybių, iš kurių dešimt – buvusios komunistinės šalys, bet prasidėjusi 
krizė pažadino šalių egoizmą, kuris turėjo įtakos tam tikrai viešajai nuomonei.
Šiuo laikotarpiu kilo gyventojų nepasitenkinimas – nuo 2005 m. jie, kartu su Prancūzija ir 
Nyderlandais, reiškė savo siekį suprasti ir nebūti pamiršti kuriant jiems nebesuprantamą 
Europos Sąjungą. Prancūzija ir Nyderlandai neturėtų jausti kaltės: nors 2005 m. surengti 27 
referendumai, juose nepritarimą pareiškė daugiau negu dvi valstybės.
Dešimtmetis baigėsi finansų ir ekonomikos krize, prasidėjusia 2008 m.
Paskutiniaisiais 2009 metais įsteigta naujų institucijų, paskirta nauja Europos Komisija, 
išrinktas naujas Europos Parlamentas.
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Tuo metu ES įsipareigojo įgyvendinti du didelius projektus: GALILEO ir ITER, o siekiant 
sėkmingai juos įgyvendinti svarbiausia – mokslas ir moksliniai tyrimai; iš įgyvendinant 
projektus patirtų sunkumų matyti, kad tikroji Europos Sąjungos padėtis sudėtinga.
Kaip vykstant tokiems politiniams įvykiams galima tikėtis tapti pirmaujančia 
konkurencingiausia žiniomis grindžiama ekonomika pasaulyje?
Praėjus šiam dešimtmečiui ES ir valstybės narės susiduria su didžiuliu iššūkiu: užtikrinti 
gyventojų gerovę ir socialinę pažangą greitai besivystančioje planetoje, kurioje gyvenimas vis 
sudėtingesnis.
Pamiršus nostalgiją dėl pasibaigusio dominavimo valstybėms reikėjo laiko suprasti, kad jos 
per mažos ir turi vienytis.
Europai reikės laiko suprasti, kad ji nebėra didelis žemynas.
Europa turi suvokti, kad jos konkurentai – tai valstybės žemynai: Kinija, Rusija, Indija, 
Brazilija, nepamirštant Jungtinių Amerikos Valstijų ir Australijos.
Tačiau Europos Sąjunga nėra valstybė: tai valstybių sąjunga.
Ji turi vienytis siekdama nustatyti savo prioritetus.
Šiomis aplinkybėmis mokslas tikriausiai yra vienybę skatinanti sritis, nes mokslinė veikla 
vykdoma remiantis žiniomis ir, be abejo, nepriklauso nuo ES svetimų interesų.
Šis pranešimas pateiktas siekiant išnagrinėti, ar peržiūrint Septintąją bendrąją mokslinių 
tyrimų ir technologinės plėtros programą negali būti sustiprintas šis auksinis trikampis: žinios, 
švietimas ir moksliniai tyrimai, kuris yra svarbiausias europiečių ateities garantas.
Kodėl tai daryti siūloma peržiūrint Septintąją bendrąją programą, o nelaukiama, kol bus 
tvirtinama Aštuntoji bendroji programa?
Nes nuo 2006 m., kai Europos Parlamentas ir Taryba priėmė galutinį sprendimą dėl 
Septintosios bendrosios programos, iškilo keturios naujos aplinkybės:

 2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai pradėjo veikti naujos institucijos;
 paskirta nauja Europos Komisija ir išrinktas naujas Europos Parlamentas;
 priimtas naujas strategijos „Europa 2020“ planas;
 tęsiasi labai didelė finansų ir ekonomikos krizė, prasidėjusi 2007 m. pabaigoje baigus 

derybas dėl Septintosios bendrosios programos ir 2008 m., o baigiamieji programos 
įgyvendinimo metai (2011–2013 m.) yra sudėtingi siekiant užtikrinti augimą ir įveikti 
krizę: todėl nė viena problema neišsispręs netyčia.

Įgyvendindama Septintąją bendrąją programą Europos Sąjunga mokslinių tyrimų politiką gali 
iškelti aukščiau savo ekonominių ir socialinių siekių, visų pirma stiprindama Europos 
mokslinių tyrimų erdvę (EMTE). Septintoji bendroji programa, kurios 2007–2013 m. 
biudžetas – 54 mlrd. EUR, bėgant metams tapo viena svarbiausių paramos moksliniams 
tyrimams programų pasaulyje ir yra pagrindinė ES mokslinių tyrimų politikos priemonė. 
Nustatyti keturi pagrindiniai tikslai, atitinkantys keturias konkrečias programos dalis, pagal 
kurias turi būti organizuojama Europos mokslinių tyrimų veikla: „Bendradarbiavimo“, 
„Idėjų“, „Žmonių“ ir „Pajėgumų“ dalis. Tikslas – sudaryti sąlygas Europos Sąjungai reaguoti 
į pagrindinius visuomenei kylančius iššūkius, kurie susiję su visomis valstybėmis narėmis ir 
kurių valstybės narės vienos negali įveikti (senėjanti visuomenė ir sveikata, energijos ir 
vandens tiekimas arba aprūpinimas maistu, tvarus vystymasis, kova su klimato kaita ir pan.), 
taip pat plėsti žinias, suteikiant galimybes įmonėms diegti daugiau inovacijų ir didinti savo 
konkurencingumą.

Siekiant užtikrinti, kad Septintoji bendroji programa visada atitiktų ES politikos poreikius, 
numatyta iki 2010 m. pabaigos atlikti tarpinį vertinimą, grindžiamą konkrečiais duomenimis 
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pagal 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 1982/2006/EB 
7 straipsnio 2 dalį.
Europos Parlamento pranešėjas palankiai vertina gerai atliktą ekspertų grupių darbą –
Septintosios bendrosios programos ir rizikos pasidalijimo finansinės priemonės tarpinį 
vertinimą, nors šioms grupėms suteiktas labai platus įgaliojimas, pagal kurį būtų buvę galima 
laikytis daug techniškesnio požiūrio, todėl jis tikisi, kad tai bus padaryta vertinant būsimas 
bendrąsias programas. Tačiau pranešėjas apgailestauja, kad pavėluota paskelbti Europos 
Komisijos komunikatą šia tema: iš tikrųjų komunikato buvo laukiama 2010 m. pabaigoje, bet 
jis galiausiai paskelbtas tik 2011 m. vasario mėn.
Pranešėjas ypač apgailestauja, kad šiame vertinime nepakankamai atsižvelgiama į bendrus ES 
ir valstybių narių vykdomų mokslinių tyrimų aspektus.

Šiame vertinime turi būti lyginamos likusios didelės sumos, panaudotinos įgyvendinant 
programą: trejiems metams (2011–2013 m.) skirta 28,8 mlrd. EUR suma turi būti palyginta su 
pirmiesiems ketveriems Septintosios bendrosios programos įgyvendinimo metams (2007–
2010 m.) skirta 25,8 mlrd. EUR suma ir su Šeštajai bendrajai programai (2002–2006 m.) 
skirta 17 mlrd. EUR suma. 2011 m. numatyta daugiau kaip 8,5 mlrd. EUR, 2012 m. – daugiau 
kaip 9,5 mlrd. EUR, o 2013 m. – daugiau kaip 10,5 mlrd. EUR, kurie turėtų būti skirti 
moksliniams tyrimams. Tokios sumos turi būti konkrečiai išnagrinėtos siekiant skatinti 
atitinkamų veikėjų dalyvavimą ir užtikrinti, kad lėšos nebūtų išeikvotos netinkamai 
įgyvendinamoms arba poreikių neatitinkančioms programoms. Europos Parlamento 
pranešėjas mano, kad būtina patikimai administruoti viešuosius finansus neatsižvelgiant į tai, 
ar kilusi krizė, tačiau bet koks pakeitimas arba perorientavimas turi būti atliekamas laikantis 
stabilumo, bendro nuoseklumo ir teisinio tikrumo principų, kurie yra suinteresuotųjų šalių 
tarpusavio pasitikėjimo pagrindas.

Štai kelios pagrindinės šios laikotarpio vidurio peržiūros gairės:
– paprastinimas: prie šio klausimo, kuris jau aptartas 2010 m. lapkričio 11 d. rezoliucijoje dėl 
mokslinių tyrimų bendrųjų programų įgyvendinimo paprastinimo, būtina grįžti siekiant 
apžvelgti, kokių veiksmų imtasi Europos Parlamentui pateikus savo pageidavimus. Iš tikrųjų 
vienas nustatytų sunkumų yra sudėtingos ir veiklą apsunkinančios administracinės 
procedūros, dėl kurių mokslininkams lengviau gauti ne Europos Sąjungos, o nacionalinį 
finansavimą ir mokslinių tyrimų srityje Europa tampa nepopuliari. Ši problema tapo dar 
didesnė dėl naujausios Europos Komisijos finansų audito politikos. Šiuo metu atrodo daugiau 
negu būtina išspręsti praeities problemas, visų pirma susijusias su Šeštąja bendrąja programa, 
ir neleisti, kad jos pasikartotų įgyvendinant Septintąją bendrąją programą arba būsimas 
bendrąsias programas. Išspręsti kilusius ginčus nesikreipiant į Teisingumo Teismą ir šiuo 
metu bei ateityje atlikti paprastinimą laikantis patikimo viešųjų finansų valdymo principo – tai 
būtina sąlyga, kad mokslo, mokslinių tyrimų ir inovacijų klausimas galėtų būti svarstomas 
Europos mastu, visų pirma ateityje derantis su valstybėmis narėmis dėl Aštuntosios 
bendrosios programos, jeigu moksliniams tyrimams norime suteikti europinę plotmę ir 
galiausiai įgyvendinti Europos mokslinių tyrimų erdvę;
– MVĮ dalyvavimas: šis klausimas dažnai laikomas viena silpniausių bendrųjų programų vietų 
ir šioje srityje dar reikia įdėti pastangų, tačiau pastebimas pagerėjimas, pavyzdžiui, beveik 
pasiektas programos dalies „Bendradarbiavimas“ tikslas MVĮ skirti 15 % lėšų;
– inovacijos: šiuo metu pastebima, kad inovacijų svarba išaugo, todėl paskutiniaisiais 
programos įgyvendinimo metais dėmesį svarbu skirti šio tipo projektams. Vis dėlto Europos 
Parlamento pranešėjas nori pabrėžti, kad Europoje mokslinius tyrimus ir inovacijas 
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atsisakoma sieti su prekyba, tačiau į prekybos potencialą visada turėtų būti atsižvelgiama;
– rizikos pasidalijimo finansinė priemonė: šios priemonės sukūrimas turėjo labai teigiamą 
poveikį ir baigiant įgyvendinti Septintąją bendrąją programą bei pagal būsimąsias programas 
ši priemonė turėtų būti toliau įgyvendinama ir stiprinama;
– pranešėjas siūlo, kad mokslinių tyrimų ir plėtros politika būtų įgyvendinama teritoriniu 
pagrindu, siekiant mokslinius tyrimus darniai paskirstyti visiems universitetams. Kokybę, kuri 
dažnai pasiekiama miestuose, būtų galima užtikrinti stiprinant nematerialius ryšius, 
pavyzdžiui, rengiant nuolatines vaizdo konferencijas ir sumaniai sujungiant teritorinius 
mokslinių tyrimų centrus su kompetencijos centrais;
– pranešėjas taip pat siūlo, kad ES ir valstybės narės priimtų plataus užmojo Europos 
mokslinių tyrimų, vykdomų technologijų ir gynybos srityje, planą taikydamos ES sutarties 45 
straipsnio d punktą, kad būtų sustiprinta gynybos sektoriaus technologinė bei pramoninė bazė 
ir kartu padidintas viešųjų karinių išlaidų veiksmingumas. Šiuo planu turėtų būti siekiama 
stiprinti Europos gynybos pramonę.

Apskritai pranešėjas siūlo, kad kvietimais teikti paraiškas projektams įgyvendinti, kurie turi 
būti paskelbti, būtų pasinaudota siekiant stiprinti Europos mokslinių tyrimų erdvę ir įrodyti, 
kad gali būti suteikta papildoma nauda Europos lygmeniu; viso to reikia ateityje derantis su 
valstybėmis narėmis ir moksliniams tyrimams finansinėse perspektyvose, kurios bus 
įgyvendinamos nuo 2014 m., suteikti europinę plotmę.


