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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Žaliosios knygos „Iššūkius paversti galimybėmis. Bendros strateginės ES mokslinių 
tyrimų ir inovacijų finansavimo programos kūrimas“
(2011/XXXX(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 Komisijos žaliąją knygą „Iššūkius paversti galimybėmis. Bendros 
strateginės ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programos kūrimas“ 
(COM(2011) 0048),

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. gegužės 20 d. rezoliuciją dėl moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms skirtų lėšų panaudojimo miestuose, regionuose, valstybėse narėse ir Europos 
Sąjungoje pagal Reglamentą (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir 
Septintąją bendrąją mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programą1,

– 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“,

– atsižvelgdamas į 2010 m. liepos 31 d. nepriklausomų ekspertų grupės ataskaitą „Rizikos
pasidalijimo finansinės priemonės laikotarpio vidurio vertinimas“,

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

– atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 12 d. ekspertų grupės galutinę ataskaitą „Septintosios 
bendrosios programos tarpinis vertinimas“,

– 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 Septintosios bendrosios mokslinių tyrimų programos (BP7) laikotarpio 
vidurio, taip pat į 2011 m. kovo 9 d. Europos Sąjungos Tarybos 3074-osios Konkurencijos 
tarybos (vidaus rinka, pramonė, moksliniai tyrimai ir kosmosas) rizikos pasidalijimo 
finansinės priemonės vertinimo išvadas,

– atsižvelgdamas į savo XXXX rezoliuciją dėl Inovacijų sąjungos. Europos pertvarkymas 

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0189.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0401.
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pasaulyje po krizės1,

– atsižvelgdamas į savo XXXX rezoliuciją dėl ES mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir 
demonstracinės veiklos septintosios programos tarpinio vertinimo2,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir 
Užsienio reikalų komiteto, Biudžeto komiteto, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos
komiteto, Regioninės plėtros komiteto, Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto ir 
Žuvininkystės komiteto nuomones (A7-0000/2011),

A. kadangi Europos Komisija, atsižvelgdama į biudžeto peržiūros rezultatus, nusprendė 
inicijuoti diskusiją, siekdama pagerinti mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo 
nacionaliniu ir ES lygmenimis veiksmingumą,

B. kadangi ES nusistatė tikslą padidinti mokslinių tyrimų ir plėtros finansavimą, kad 2020 m. 
jis siektų 3 proc. ES BVP,

C. kadangi iš dabartinių tendencijų matyti, kad daromas didelis su nacionaliniu išlaidų 
mažinimu susijęs spaudimas, kad nebūtų didinamas arba netgi būtų mažinamas Europos 
biudžetas, ir kadangi moksliniai tyrimai, technologinė plėtra ir inovacijos yra sritis, 
kurioje Europos bendradarbiavimas pasirodė esąs tikrai naudingas, ir dėl to iškilo poreikis 
perskirstyti turimus ES išteklius,

D. kadangi šiuo metu išgyvename ekonomikos ir socialinę krizę (kurios poveikis ES 
valstybėms narėms labai skiriasi) ir kadangi moksliniai tyrimai, švietimas ir inovacijos yra 
labai svarbios ekonomikos atkūrimo ir darbo vietų kūrimo, taip pat tvaraus ir integracinio 
augimo priemonės,

E. kadangi kiti pasaulio regionai ir šalys vis daugiau investuoja į mokslinius tyrimus, 
technologinę plėtrą ir inovacijas ir kadangi atsižvelgiant į tai ES investicijos šioje srityje 
turėtų būti nukreipiamos į mokslinių pajėgumų didinimą ir bendrą ES konkurencingumo 
gerinimą,

F. kadangi nepaisant to, kad ES finansavimas mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir 
inovacijų srityje didėjo, moksliniu ir technologiniu požiūriu labiausiai išsivysčiusios ES 
valstybės narės vis dar įsisavina didžiausią dalį turimų lėšų pagal įvairias finansavimo 
schemas ir programas (įskaitant didelio masto projektus), dėl to kai kurios valstybės narės 
ir Europos regionai neturi pakankamai galimybių gauti finansavimo ir dalyvauti tose 
programose,

G. kadangi Europos Sąjungoje vis dar skiriasi nacionalinio lygmens galimybės skirti 
finansavimą moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai, pramonės struktūroms ir 
aukštojo mokslo sistemoms,

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0000 (A7-0162/2011 – bus pateikti priimti per gegužės mėn. plenarinę sesiją).
2 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0000 (A7-0160/2011 – bus pateikti priimti per birželio mėn. plenarinę sesiją).
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H. kadangi didelė MVĮ svarba ES ekonomikai ir užimtumui nėra proporcinga jų galimybėms 
gauti ES finansavimą mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų srityje,

1. palankiai vertina Europos Komisijos žaliąją knygą, kuria nustatoma bendra strateginė 
mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programa, ir mano, kad naujoje bendroje 
strateginėje programoje pagrindinis dėmesys turėtų būti skiriamas ES mokslinių tyrimų 
programoms ir finansavimo schemoms;

2. mano, kad ES mokslinių tyrimų lėšomis ir programomis bei struktūrinių fondų ir 
Sanglaudos fondo lėšomis siekiama skirtingų tikslų ir todėl juos reikėtų atskirti, tačiau 
papildant vienus kitais;

3. atkreipia dėmesį į tai, kaip svarbu išsaugoti konvergencijos politiką, ir prašo Komisijos 
sudaryti toms valstybėms narėms ir regionams, kuriems bendrąja programa suteikiama 
nepakankamai galimybių, įgyti kompetenciją, sukuriant tinkamas valstybių narių, kurios 
bendrojoje programoje dalyvauja aktyviai ir taip pat kurios dalyvauja ne taip aktyviai, 
tarpusavio bendradarbiavimo glaudinimo priemones ir pastarosiose valstybėse iš esmės 
padidinti žmogiškųjų gebėjimų ir infrastruktūros gerinimo mastą;

4. primena, kad nepaisant to, jog kompetencija laikoma pagrindiniu bendruoju finansavimo 
skyrimo kriterijumi, reikia atsižvelgti į tai, kad skiriasi dalyvių kompetencijos pobūdis 
arba pats mokslinių tyrimų ir inovacijų projekto pobūdis (mokslinių tyrimų įstaigai 
taikomas ne toks pat kompetencijos kriterijus kaip atskiram mokslininkui arba MVĮ, jis 
taip pas skiriasi fundamentinių ir taikomųjų mokslų projektuose);

5. ragina geriau išreikšti vietinės reikšmės ir regionines, nacionalines ir Europos mokslinių 
tyrimų ir inovacijų strategijas, atsižvelgiant į skirtingų aplinkybių savitumą ir kartu 
suteikiant geresnes galimybes jų tarpusavio bendradarbiavimui ir papildomumui; mano, 
kad šiuo atveju svarbiausia yra dalijimasis informacija ir rezultatai;

Bendros strateginės programos kūrimas

6. pabrėžia, kad bendros strateginės programos pagrindu turėtų būti laikoma mintis, kad 
skirtingas mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų projektų pobūdis ir mastas 
kartu su finansavimo schemų gausa turi būti suvaldomi taip, kad būtų užtikrintas 
nuoseklumas, darna ir papildomumas;

7. yra įsitikinęs, kad skirtingi bendros strateginės programos uždaviniai turėtų būti 
įgyvendinami atskirai, tačiau užtikrinant glaudų derinimą: Europos inovacijų ir 
technologijų institutas (EITI) turi iš esmės atlikti žinių ir inovacijų bendrijų tinklo 
funkciją; Konkurencingumo ir inovacijų bendrąja programa (KIBP) turėtų būti siekiama 
išnaudoti jos stipriąsias puses remiant inovacijas diegiančias MVĮ ir todėl nebūtina jos 
įtraukti į kitą bendrąją programą; kitoje bendrojoje programoje turėtų būti įtraukti visi 
moksliniai tyrimai; o struktūrinių fondų (Sanglaudos fondo) lėšos turėtų būti naudojamos 
atskirai, tačiau užtikrinant glaudų jų tarpusavio bendradarbiavimą;

8. ragina aiškiau išdėstyti, supaprastinti ir pertvarkyti įvairias esamas ES programas ir 
priemones, kad siekiant tinkamai kovoti su dabartine ekonomikos krize ir spręsti svarbius 
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bendrus uždavinius būtų aiškiai apibrėžta bendra finansavimo sistema ir kad nuo 2014 m. 
būtų skirta dvigubai daugiau lėšų ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programoms kitame 
finansavimo laikotarpyje (neįtraukiant struktūriniams fondams ir EIB skirtų lėšų); todėl 
siūlo naują organizacinį modelį, grindžiamą trimis skirtingais finansavimo lygiais, kuriais 
siekiama stabilumo ir konvergencijos;
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1 lygis. Gebėjimų stiprinimas ir infrastruktūra

9. šis lygis apima ES lėšas, susijusias su infrastruktūra (platesniąja prasme įskaitant 
ir institucinę infrastruktūrą) ir gebėjimų stiprinimą;

10. šiuo lygiu finansavimo schema apima lėšas, skiriamas per EITI, dalį bendrosios 
programos, susijusios su gebėjimų programa ir Marie-Curie iniciatyvomis, 
didelio masto projektų Europos finansavimo šaltinius, galimybę gauti EIB 
teikiamas paskolas (teikiamas 50 mln. EUR vertę viršijantiems projektams), su 
minėtais bendrosios programos finansavimo šaliniais susijusias dotacijas ir 
bendradarbiavimą su struktūriniais fondais, susijusį su infrastruktūra;

11. pabrėžia būtinybę finansuoti didelius projektus, pvz., ITER, „Galileo“ ir 
Pasaulinę aplinkos ir saugumo stebėsenos sistemą, kuri nefinansuojama pagal 
bendrąją programą, jiems sukuriant atskiras biudžeto eilutes, siekiant užtikrinti 
skaidrią ir patikimą finansavimo struktūrą; siūlo, kad jie būtų iš dalies 
finansuojami EIB išduodamomis obligacinėmis paskolomis;

2 lygis. Galimybės ir konsolidavimas

12. šis lygis skirtas apskritai bendriems moksliniams tyrimams, fundamentiniams, 
taikomiesiems ir socialiniams bei humanitariniams mokslams; už koordinavimą 
atsakingi dalyviai – universitetai ir mokslinių tyrimų centrai (institutai), tačiau 
turėtų būti skatinama dalyvauti ir pramonės sektorių;

13. svarbiausia originalumas, kokybė ir galimi projektai, o ne tik galimi realizuoti 
rezultatai;

14. šio lygio finansavimo schema patenka į ES bendrosios programos dotacijų 
schemą ir jai teikiama struktūrinių fondų, susijusių su moksliniais tyrimais, 
technologine plėtra ir inovacijomis, parama;

15. primena, kad Europos mokslinių tyrimų taryba (EMTT) pasiteisino kaip 
sėkminga ir Europos mokslinių tyrimų erdvę stiprinanti (EMTA) sudedamoji 
dalis; pabrėžia, kad būtina skirti daugiau lėšų paramai jauniesiems 
mokslininkams ir stiprinti Marie Curie veiksmus ir iniciatyvas, taip gerinant 
judumą; ragina imtis reikiamų priemonių problemai dėl sudėtingos mokslinių 
darbuotojų padėties ES spręsti, taip siekiant pritraukti ir išlaikyti mokslininkus, 
atsižvelgiant į tai, kad sudėtingos darbo sąlygos (tai vis dar labiau būdinga 
moterų atveju) yra kliūtis, trukdanti ugdyti kompetenciją Europoje;

3 lygis. Rinka ir inovacijos siekiant bendrų tikslų 

16. šis lygis apima prekybą produktais ir paslaugomis bei visuomenės gerovės 
kūrimą; šiuo atveju kuriant naujus produktus ir paslaugas svarbiausios yra 
inovacijas diegiančios MVĮ;

17. pripažįsta, kad ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas MVĮ įtraukimui, kad 
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būtų sudarytos sąlygos lanksčiai ir veiksmingai išnaudoti naujas atsirandančias 
idėjas ir galimybes, kuriomis sudaromos naujos sąlygos diegti inovacijas;

18. šiuo lygiu finansavimas teikiamas ES lėšomis, susijusiomis su KIBP, geresne 
galimybe gauti EIF teikiamą paskolą ir specifines EIB teikiamas paskolas 
(daugiausia suteikiamos projektams, kurių vertė nesiekia 50 mln. EUR), taip pat 
struktūrinių fondų parama, susijusia su verslumu; be to, siūloma sukurti naują 
finansavimo priemonę – ES MVĮ banką, – kuri savo veiklą turėtų derinti su 
valstybių narių paskirtais nacionaliniais informacijos centrais ir finansų 
institucijomis;

19. mano, kad sukurti ES MVĮ banką būtų labai naudinga EMTE siekiant sustiprinti 
ES inovacijų politiką, užpildant trūkstamą spragą: menką MVĮ dalyvavimą ES 
programose;

20. pabrėžia, kad aktyvesniam MVĮ dalyvavimui reikalingos tinkamos finansavimo 
priemonės, kuriomis būtų atsižvelgta į jų savitumą, įskaitant didesnę toleruotiną 
klaidų rizikos ribą; esant tokioms aplinkybėms reikėtų apsvarstyti lengvatinių 
paskolų, kurios pasisekus būtų grąžinamos, išskyrus administracinio pobūdžio 
išlaidas, suteikimo klausimą;

*****

21. mano, kad ne visos inovacijos grindžiamos moksliniais tyrimais ir ne visų mokslinių 
tyrimų tikslas yra inovacijos; todėl mano, kad pasiūlyta pertvarka turėtų būti vykdoma 
visame inovacijų cikle, pradedant rinkos sąvoka, įskaitant netechnologines, ekologines ir 
socialines inovacijas;

22. primena, kad pats mokslinio, technologinio ir inovacinio darbo konkurencingumas ir 
vietinių mokslinių ir inovacijų gebėjimų stiprinimas priklauso nuo tam tikro lygmens 
dubliavimosi ir susiskaldymo, kurių trūkumas pakenktų bendriems moksliniams 
tyrimams;

23. ypač ragina vykdyti mokymo programas visiems galimiems dalyviams, visų pirma 
valdymo taisyklių taikymo klausimais, ir ragina Komisiją parengti projektų atrankos ir 
vertinimo kriterijus atsižvelgiant į kompetencijos ugdymo priemones;

Kai kurios kitos bendrosios programos gairės

24. teikia pirmenybę tam, kad būtų pereita prie mokslu paremto požiūrio, ir ragina visuose 
finansavimo sistemos etapuose dalyvių atžvilgiu laikytis pasitikėjimu ir tolerancija rizikai 
paremto požiūrio;

25. daugiausia dėmesio bendrojoje programoje ragina skirti bendradarbiavimo programai, 
stiprinant bendrus tarpvalstybinius mokslinius tyrimus;

26. ragina stiprinti daugiadalykius mokslinius tyrimus ir pripažinti socialinį mokslinių tyrimų 
aspektą; šiomis aplinkybėmis primena, kad didelės socialinės problemos (pvz., klimato 
kaita, demografinis senėjimas ir išteklių tvarumas) negali būti sprendžiamos tik 



PR\866690LT.doc 9/14 PE464.836v01-00

LT

pasitelkiant technologijas ir kad todėl Europos moksliniai tyrimai socialinių ir 
humanitarinių mokslų srityje yra pagrindinis veiksnys norint jas sėkmingai spręsti;

27. ragina išlaikyti pusiausvyrą tarp inicijuojamų iš apačios (bendri) ir inicijavimo iš viršaus 
(„didelės socialinės problemos“) projektų, taip pat palengvinti mažesnių inicijuojamų iš 
apačios projektų įgyvendinimą;

28. ragina stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą veiksmingai gerinant gebėjimų stiprinimą ir 
užmezgant sąžiningos partnerystės santykius su besivystančiomis šalimis, kad būtų geriau 
sprendžiamos visuotinės problemos;

29. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

1. Bendrosios aplinkybės
Europos Komisija ėmėsi iniciatyvos priimti žaliąją knygą, kurioje siekiama apibrėžti 
mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo strateginę programą laikotarpiui po 2013 m. Šioje 
bendroje strateginėje programoje Europoje vykdomos programos – konkrečiai Bendroji 
mokslinių tyrimų programa, Europos inovacijų ir technologijų institutas (EITI) ir 
Konkurencingumo ir inovacijų bendroji programa (KIBP) – derinamos su struktūriniais 
fondais ir (arba) Sanglaudos fondu, skirtais mokslinių tyrimų ir inovacijų sritims.

Įvairioms priemonėms ir finansavimo programoms, nepaisant jų finansavimo ir įgyvendinimo 
Europoje lygio skirtumų, pasiūlyta bendra programa, mano nuomone, suteikia progą 
sustiprinti Europos mokslinių tyrimų erdvę ir apibrėžti pasiūlymą veiksmingai susiejant šias 
pastangas su aiškia konvergencijos strategija.

Šiame pranešime siūloma pertvarkyti esamas priemones ir programas, siekiant įveikti Europai 
iškilusius iššūkius. Be to, konkrečiai taip pat siūloma sukurti naują priemonę – mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) Europos investicinį banką – ir, papildant Komisijos pateiktą 
programą, pasinaudoti obligacinėmis paskolomis (angl. project bonds) projektams finansuoti.

Pagrindiniai pasiūlymo tikslai – stabilumas ir konvergencija. Nė viena bendra programa 
negali pasisekti, jei ir toliau kiekvieną akimirką keisime žaidimo taisykles; nė pagal vieną 
reagavimo į dabar išgyvenamą ekonomikos krizę programą investicijos į mokslinius tyrimus, 
technologinę plėtrą ir inovacijas negalės būti laikomos saugiomis, jei ir toliau išliks skirtumai 
ir asimetrija keisti galimybę pasinaudoti turimais Europos Sąjungos fondais.

2. Visuma ir pagrindas

Europa yra turtingiausias pasaulio regionas, tačiau ji netapo tokių aplinkybių vertų investicijų 
į mokslinius tyrimus, technologinę plėtrą ir inovacijas sinonimu. Jungtinių Valstijų, Japonijos 
ir BRIC valstybių investicijos yra didesnės. Tiesa, kad pastaraisiais metais bendrosios 
Europos investicijos padidėjo, bet dėl to Europa netapo glaudesnė, o esantys reikšmingi 
skirtumai tarp įvairių valstybių išliko. Šie skirtumai pasireiškia dviem pagrindiniais būdais. 
Pirma – moksliškai ir technologiškai labiau išsivysčiusios valstybės ir toliau daugiau 
naudojasi esamomis Europos programomis. Kaip pavyzdį galima pateikti 50 didžiausių 
paramos gavėjų, pasinaudojusių Septintosios bendrosios programos lėšomis, sąrašus. Šie 
sąrašai parodo, kad tiek mokslinių institucijų, tiek gamybos srityje ir toliau yra labai mažai 
naujųjų valstybių narių ir periferinių valstybių, jei jų iš viso yra. Antrasis būdas – tai didžiuliai 
valstybių investicijų skirtumai. Nors Europa paskelbė tikslą, kad 2020 m. jos bendrosios 
investicijos sudarytų 3 proc., šiuo metu tik 6 valstybės (Vokietija, Danija, Suomija, Prancūzija 
ir Švedija) investuoja daugiau kaip 2 proc. savo BVP į mokslinius tyrimus ir inovacijas, 10 
valstybių investicijos yra mažesnės nei 1 proc. BVP, 12 – svyruoja tarp 1 ir 2 proc. Jei 
kriterijus būtų investicijos vienam gyventojui, pirmosiose sąrašų vietose liktų tos pačios 
valstybės, kuriose investicijų procentinė dalis didžiausia. Kitos šalys, kurių investicijos 
mažesnės tiek absoliučia išraiška, tiek BVP procentine dalimi – kaip tai yra Liuksemburgo 
atveju, – užima aukščiausias vietas vertinant pagal investicijas vienam gyventojui. 
Žemiausiose vietose lieka naujosios valstybės narės ir periferinės valstybės.
Taigi, tokioje Europoje, kur prie esamos nelygybės pridedama dar viena, būtina užtikrinti, kad 
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pasirinktinas kelias – artėjimas prie jau dabar užimančių geresnes vietas ir bendradarbiavimo 
stiprinimas, o kad tai įvyktų, į šią bendrąją programą kaip papildomus fondus taip pat būtina 
įtraukti ir sanglaudos fondus, tačiau išsaugant jų autonomiškumą.
Pateiktu pasiūlymu siekiama atspindėti bendrąją programą, kurioje atsižvelgiama į tai, kad 
žinios neturi būti laikomos vien parduodama preke, užtikrinti viešąsias vertybes atitinkantį jų 
mastą ir į tai, kad inovacijos sukuriamos ne vien moksliniais tyrimais, kaip kad ne visais 
moksliniais tyrimasis sukuriamos inovacijos, kad būtina sukurti įvairias esamas priemones 
jungiančią bazę, kad turėtume programą, sklandžiai įgyvendinamą palaikant santykius, 
susiklosčiusius tarp finansavimo šaltinių ir projektų pobūdžio bei masto. Be to, būtina 
atsižvelgti į socialinį mokslinių tyrimų ir inovacijų mastą ir jų socialinį poveikį, taip pat reikia 
šiuos veiksnius ištirti, nes neįmanoma veiksmingai bendrauti su visuomene, kuri nėra 
pažįstama.

Nesvarbu, kaip suprantame patį gamybinį projektą, projektas „Airbus“ yra aiškus Europos 
pajėgumo aptariamose srityse stiprėjimo pavyzdys. Tai – įvairius išteklius vienijantis 
ilgalaikis aukšto lygio inovacijų projektas, kuriam pavyko sėkmingai įsitvirtinti pasauliniu
mastu. Mano supratimu, Komisijos pateikto pasiūlymo performulavimas priklausys nuo 
galimybių suderinti tokio pobūdžio projektus su kitais skirtingo masto ir pobūdžio projektais, 
kuo labiau išplečiant bendradarbiavimą, tačiau kartu atsižvelgiant į vietos, regioninius ir 
nacionalinius skirtumus ir juos išsaugant.

3. Lipniųjų lapelių efektas

1968 m. Spencer Silver išrado ypatingą lipduką: jį buvo galima priklijuoti nepaliekant žymių 
ir panaudoti kelis kartus. Tokios gaminio savybės lėmė jo nesėkmę. Penkerius metus gaminio 
kūrėjas dėjo visas pastangas, norėdamas parodyti savo inovacijos pranašumus, tačiau 
nesėkmingai. Ir tiktai 1974 m. bažnyčios choro narys Art Fry nusprendė pabandyti panaudoti 
savo draugo sukurtą „nevykusį“ lipduką, nes jam pabodo, kad kaskart, vos atvertus norimą 
giesmyno puslapį, žymekliai vis iškrisdavo. Tik 1977 m. Spencerio Silverio sukurtas gaminys 
buvo pradėtas pardavinėti, o rinka jį priėmė tik dar po metų. Šiandien žinome, kas yra lipnieji 
lapeliai ir kokie jie populiarūs. Taigi buvo praėję dešimt metų. Lipniųjų lapelių pavyzdys 
mums aiškiai parodo, kad negalima finansuoti tik tų inovacijų arba projektų, kurie žada 
užtikrintą sėkmę.

Būtent todėl būtina gebėti aiškiai atskirti paramos ir projektų pobūdį: kuo skiriasi parama 
bendradarbiavimo tinklams arba projektams, turintiems aiškias struktūras, nuo paramos 
infrastruktūroms, kurias reikia sustiprinti, arba kuo skiriasi gebėjimų stiprinimo ir mokslinių 
tyrimų projektų parama. Gebėdami tai atskirti galime vėl aiškiai ir strategiškai susivienyti. 
Pirmiau pateiktas pavyzdys taip pat rodo būtinybę mąstyti apie bendras pastangas, 
peržengiančias trumpojo ir vidutinio laikotarpio ribas.

Tobulumo siekis – kurio kriterijai priklauso nuo čia aptariamų dalyvių – negali būti 
įgyvendintas neturint tam būtinų išteklių (iš to ir kyla poreikis gerokai padidinti investicijoms 
skiriamas sumas) ir nesistengiant supaprastinti ir sumažinti biurokratinių bei administracinių 
išlaidų. Dėl nuolatinių problemų dažnai nutinka taip, kad paskatinamas pasiūlymų aprašymas, 
bet ne pats pasiūlymas. Taigi, abi pirmiau nurodytos sąlygos yra esminės norint išplėsti 
Europos programų dalyvių geografinę įvairovę ir pobūdį. Lygiai taip pat šis siekis negali būti 
įgyvendintas neatsižvelgiant į mokslo šakų įvairovę, skirtingą inovacijų pobūdį, galimybes 
siūlyti originalias idėjas ir patirti nesėkmę, kai tai būtina, į mokslo ir inovacijų socialinį 
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vaidmenį bei į skirtingus paramos laikotarpius, būtinus atsižvelgiant į skirtingas projektų rūšis 
ir mastą.

Pagaliau taip pat svarbu išsaugoti pusiausvyrą tarp projektų, skirtų spręsti svarbias 
visuomenines problemas, ir principu „iš apačios į viršų“ grindžiamų projektų, kad būtų 
sudarytos sąlygos smalsumui – būtinai mokslinės veiklos sąlygai. Lipniųjų lapelių pavyzdys 
mums taip pat primena, kad kai galutinis žinių kūrimo tikslas nėra rinka, kartais visai netikėtai 
gali kilti puikių rinkos galimybių.

4. Europa, kurią turime

Šiuo pasiūlymu siekiama paskatinti pertvarkyti esamas priemones ir programas, jas suderinant 
su naujomis priemonėmis, siekiant sukurti įvairiems dalyviams palankią programą. 
Suprantama, kad moksliniai tyrimai ir inovacijos yra ypač svarbios augimo strategijos, kurią 
norima sukurti tvarią ir įtraukią, stiprinimo priemonės. Atsižvelgus į dabartinę ekonomikos ir 
socialinę krizę tai tampa dar svarbiau. 
Konvergencijos stiprinimas ir bendrasis Europos Sąjungos – įkurtos remiantis 
bendradarbiavimo modeliu – konkurencinio pajėgumo didinimas iš dalies pateikia atsakymą 
sprendžiant ekonomikos atsigavimo klausimą ir kuriant vystymosi modelį, pagrįstą tvaria 
plėtra ir darbo vietų kūrimu. 
Europos, kurią turime, valstybės labai skiriasi mokslinių tyrimų ir technologijų pajėgumo bei 
gamybinio lygmens atžvilgiu. Tačiau yra ir kai kas bendra: didžiausią ir labiausiai prie darbo 
vietų kūrimo prisidedančią Europos pramonės dalį sudaro mažosios ir vidutinės įmonės. 
Būtent todėl pastaraisiais metais padaugėjo priemonių, skirtų tokių įmonių dalyvavimui 
ekonominėje veikloje užtikrinti. Tačiau padidinus priemonių skaičių norimas rezultatas 
nebuvo pasiektas, ir tai yra viena svarbiausių dabartinių aktualijų. Viena menko dalyvavimo 
priežasčių – ta, kad esamos priemonės yra netinkamos ir palankesnės mokslinėms 
institucijoms bei svarbiausioms pramonės šakoms. Taigi, būtina užtikrinti, kad esamose 
priemonėse ir programose neliktų vienodo požiūrio į tai, kas iš esmės skirtinga. To siekdama, 
pateikiu į tris dalis suskirstytą modelį, kuris toliau pavaizduotas grafiškai.
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3rd Layer – Structural Funds and Entrepreneurship; Market and innovation; EU funding –
CIP; EIF; EIB loans ≤ 50 M€; EU-SME bank – 3. lygis – Struktūriniai fondai ir verslumas; 
rinka ir inovacijos; ES finansavimas – CIP; EIF; EIB paskolos ≤ 50 M€; ES MVĮ bankas.

2nd Layer – Structural Funds R&D&I; Potential and consolidation; FP – grants system (FP 
financing should be concentrated in this layer) – 2. lygis – Struktūriniai fondai. Moksliniai 

tyrimai, technologinė plėtra ir inovacijos; potencialas ir konsolidavimas; BP – subsidijų 
sistema (BP finansavimas turėtų būti sutelktas šiame lygyje).

1st Layer – Structural Funds infrastructures; Infrastructures and capacity building; EIT; FP –
Capacities + Marie Curie; EU funds – large-scale projects; EIB loans > 50 M€; EIB project 
bonds – 1. lygis – Struktūrinių fondų infrastruktūros; infrastruktūros ir gebėjimų stiprinimas; 

ETI; BP – gebėjimai + programa Marie Curie; ES lėšos – didelio masto projektai; 
EIB paskolos > 50 M€; EIB projektų obligacijos.

MS Structural funds; Project consolidation stage; Funding scheme EU instruments –
VN struktūriniai fondai; projektų konsolidavimo etapas; finansavimo sistema, ES priemonės.

Member States; European Union – valstybės narės; Europos Sąjunga.

Iš tiesų, ir pateikiant kaip pavyzdį – akademinėje institucijoje kurio nors projekto rezultatai 
vertinami pagal paskelbtų straipsnių skaičių arba pagal tai, kiek kartų jos moksliniai 
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darbuotojai buvo cituojami ir kiek jie yra pripažinti, o mažojoje ir vidutinėje įmonėje 
rezultatas labiau suprantamas kaip pajėgumas pateikti savo gaminį arba paslaugą į rinką.

Apibendrinant, pateiktu modeliu siekiama sustiprinti esamų programų ir priemonių derinimą 
su naujomis priemonėmis ir panaikinti esamus skirtumus galimybės gauti finansavimą ir juo 
pasinaudoti atžvilgiu.
Taigi, galima apibendrinti, kad šiame pranešime pateikti pasiūlymai susiję su Europos 
mokslinių tyrimų ir inovacijų sistemos vientisumu ir garantijomis, pradedant universitetais ir 
baigiant rinka, taip pat aktyviau įtraukiant gyventojus ir tradiciškai šiuose procesuose 
nedalyvaujančius veikėjus, skaidrumu ir aiškiu taisyklių apibrėžimu.


