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Niniejszy komunikat prasowy stanowi streszczenie wprowadzenia do kontroli opracowanego przez Europejski Trybunał Obrachunkowy. 
Pełny tekst dokumentu dostępny jest na stronie eca.europa.eu w języku angielskim. 
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Kontrolerzy przeanalizują 
działania podejmowane przez 
UE w celu zmniejszenia przepaści 
innowacyjnej 
Zdolności podmiotów sektora prywatnego i publicznego w zakresie wdrażania i rozwijania 
najnowocześniejszych technologii różnią się w znacznym stopniu w zależności od państwa 
członkowskiego. Aby zmniejszyć tę przepaść innowacyjną, UE kładzie coraz większy nacisk na 
poszerzenie grona uczestników unijnych programów finansowania badań naukowych 
i innowacji, podejmując w tym celu konkretne działania sprzyjające uwolnieniu potencjału 
krajów o niskim poziomie innowacji oraz wspierając synergię z europejskimi funduszami 
strukturalnymi i inwestycyjnymi. W ramach swojej kontroli Europejski Trybunał Obrachunkowy 
zamierza ocenić kroki poczynione przez Komisję z myślą o osiągnięciu celu polegającego na 
poszerzeniu uczestnictwa w programie „Horyzont 2020”. 

Badania naukowe i innowacje w istotnym stopniu przyczyniają się do wydajności 
i konkurencyjności gospodarki. Innowacje technologiczne odpowiadają za około dwóch trzecich 
wzrostu gospodarczego odnotowanego w Europie w ostatnich dziesięcioleciach, a około jednej 
trzeciej wszystkich miejsc pracy w UE przypada obecnie na sektory oparte na wiedzy. UE za jeden 
z celów w ramach swojej polityki postawiła sobie, by działania w dziedzinie badań naukowych 
i innowacji były realizowane równomiernie we wszystkich państwach członkowskich. 

„Horyzont 2020” to ósmy program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji. 
Zapewnia on dofinansowanie na rzecz opartych na współpracy projektów w dziedzinie 
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nowoczesnych badań naukowych i innowacji, które są realizowane w państwach członkowskich 
i krajach partnerskich. Jest także głównym instrumentem finansowania strategii „Europa 2020” 
i celów europejskiej przestrzeni badawczej – inicjatywy podjętej w 2000 r. z myślą o stworzeniu 
w UE jednolitego, pozbawionego granic rynku w zakresie badań naukowych, innowacji 
i technologii. Począwszy od 2013 r. w ramach programu „Horyzont 2020” coraz większy nacisk 
kładziono na rozpowszechnianie doskonałości i zachęcanie krajów o niskim poziomie innowacji do 
uczestnictwa poprzez zapewnianie im dodatkowego wsparcia na opracowanie odnośnej polityki, 
budowanie zdolności i rozwijanie współpracy między czołowymi instytutami badawczymi a słabiej 
rozwiniętymi regionami. Aby sfinansować te działania, oprócz środków z programu „Horyzont 
2020” wykorzystano również europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne (fundusze ESI), 
które mają za zadanie wzmacniać spójność gospodarczą i społeczną w UE. 

– Pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi istnieje przepaść, jeśli chodzi o osiągnięcia 
podmiotów w sektorze prywatnym i publicznym w dziedzinie badań naukowych i ich zdolności do 
innowacji. Owa przepaść dzieląca liderów innowacji od krajów o słabszych wynikach sprawia, że 
UE nie jest w stanie w pełni wykorzystać swojego potencjału. Ponadto stanowi ona zagrożenie dla 
wzrostu gospodarczego, dobrobytu i stabilności społecznej – powiedziała Ivana Maletić, członkini 
Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialna za tę kontrolę. – W toku niniejszej 
kontroli Trybunał zamierza ocenić, czy działania Komisji, na przykład prowadzone w ramach 
programu „Horyzont 2020” lub poprzez wspieranie synergii z funduszami ESI, pomogły 
w zniwelowaniu tych różnic w UE. 

Budżet programu „Horyzont 2020” na lata 2014–2020 wynosił 76,4 mld euro, przy czym około 
1 mld euro przeznaczono na działania zmierzające do poszerzenia uczestnictwa. Z budżetu 
funduszy ESI na badania naukowe i innowacje przydzielono z kolei 43 mld euro. Kontrolerzy 
przeanalizują rezultaty działań podejmowanych od 2014 r., w tym działań na rzecz synergii 
z funduszami ESI, a także przyjrzą się zmianom zaproponowanym w nowych wieloletnich ramach 
finansowych na lata 2021–2027.  

Informacje ogólne 

W ocenie śródokresowej programu „Horyzont 2020” stwierdzono, że postępy w realizacji celu 
polegającego na poszerzeniu uczestnictwa w tym programie zachodziły powoli i nierównomiernie. 
W przypadku części państw członkowskich, które niedawno przystąpiły do UE, oraz niektórych 
sektorów objętych programem nie zauważono większych zmian w tym względzie, co wzbudziło 
zaniepokojenie Parlamentu Europejskiego i Rady. Z tego względu we wniosku w sprawie nowego 
programu ramowego „Horyzont Europa” w dziedzinie badań naukowych i innowacji na lata 2021–
2027 położono jeszcze większy nacisk na działania mające na celu zapewnienie jak najszerszego 
uczestnictwa w programie oraz wypracowanie synergii. W najnowszym rozporządzeniu w sprawie 
wspólnych przepisów ustanawiającym przepisy dotyczące funduszy ESI i innych funduszy również 
podkreślono, że państwa członkowskie i Komisja powinny usprawnić koordynację i dążyć do 
większej synergii w obszarze badań naukowych i innowacji. 

Kontrola dotycząca działań UE na rzecz zmniejszenia przepaści innowacyjnej ma zostać ukończona 
do końca 2021 r. Wprowadzenia do kontroli opierają się na wynikach prac przygotowawczych 
przeprowadzonych przed rozpoczęciem kontroli i nie zawierają uwag, wniosków ani zaleceń 
pokontrolnych. Pełny tekst wprowadzenia dostępny jest w języku angielskim na stronie 
internetowej Trybunału (eca.europa.eu). 

Kontakt dla prasy Claudia Spiti – e-mail: claudia.spiti@eca.europa.eu – tel. kom.: (+352) 
691 553547 
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