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Poznañ

Europejska polityka naukowa i Strategia „Europa
2020” w dziedzinie badañ naukowych i rozwoju.
Analiza politologiczno-instytucjonalna

Wstêp. Cele merytoryczne i metodologiczne
Podstawy merytoryczne niniejszego artyku³u dotycz¹ Strategii „Europa 2020”
w dziedzinie badañ naukowych i rozwoju, która nawi¹zuje do treœci art. 179 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej: „Unia ma na celu wzmacnianie swojej bazy naukowej i technologicznej przez utworzenie europejskiej przestrzeni badawczej, w której
naukowcy, wiedza naukowa i technologie podlegaj¹ swobodnej wymianie”.
Baz¹ paradygmatyczn¹ dla niniejszego artyku³u jest instytucjonalizm zwany historycznym, który skupia siê na temporalnej perspektywie instytucjonalnego kszta³towania polityk wspólnotowych w systemie w³adzy Unii Europejskiej. Jedn¹ z tych polityk
jest europejska polityka naukowa, która kreuje wzorce, modele i formy wspó³pracy badawczej, przyczyniaj¹c siê do wspólnych uzgodnieñ i kompromisów na rzecz spójnoœci
i wzrostu cywilizacyjnego, spo³ecznego i gospodarczego UE. Dotyczy to g³ównie oddzia³ywañ z udzia³em pañstw cz³onkowskich i Komisji Europejskiej, które od pocz¹tku
istnienia Unii Europejskiej podjê³y próbê osi¹gniêcia przewagi konkurencyjnej w relacji do USA, „azjatyckich tygrysów” oraz Chin (Trzaskowski, 2005, s. 48).
Analiza instytucjonalno-historyczna ³¹czy w sobie elementy neo-funkcjonalizmu
i intergovernmentalizmu. Podkreœla siê w niej rolê nieuchronnoœci w zakresie konsekwencji wczeœniejszych zobowi¹zañ i wyborów. Dawne (poprzednie) decyzje stanowi¹ funkcjonaln¹ podstawê, na której podejmowane s¹ nowe „zwi¹zane histori¹” akty
instytucjonalne/polityczne. W tym kontekœcie histori¹ jest bez w¹tpienia ambicja uczynienia Europy najbardziej dynamicznym i konkurencyjnym regionem na œwiecie, rozwijaj¹cym siê jeszcze szybciej ni¿ Stany Zjednoczone.

I. Podstawowe pojêcia w zakresie nauki, badañ i rozwoju
1. Nauka i polityka naukowa
Jedn¹ z podstawowych funkcji nauki jest dzia³alnoœæ poznawcza, co wi¹¿e siê z jej
funkcj¹ cywilizacyjn¹ i kulturotwórcz¹, ale tak¿e edukacyjn¹ i informacyjn¹. Postêp
naukowy jest nie do przecenienia w kontekœcie budowania spo³eczeñstwa opartego na
wiedzy i przygotowania go do ¿ycia w coraz bardziej z³o¿onym i skomplikowanym
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œwiecie coraz bardziej nasyconym technologiami i sieciami w³adzy, ekonomii i komunikacji (Za³o¿enia, s. 12–13).
Dynamika zmian dotyczy tak¿e polityki naukowej, któr¹ definiuje siê jako zbiór aktywnoœci (dzia³añ) o charakterze publicznym ze strony instytucji pañstwa i/lub Unii
Europejskiej maj¹cych na celu:
– powi¹zanie badañ naukowych z rozwojem gospodarczym (technicznym i technologicznym) i spo³ecznym (wytyczanie celów, które maj¹ zostaæ osi¹gniête przez œrodowisko naukowe);
– wzmacnianie potencja³u naukowo-badawczego w rozumieniu podmiotowym i przedmiotowym;
– optymalizacjê wykorzystania œrodków finansowych przeznaczanych na badania naukowe;
– wp³ywanie na kreatywnoœæ, innowacyjnoœæ i efektywnoœæ badawczo-rozwojow¹;
– dokonywanie zmian (dostosowañ do wyzwañ krajowych i miêdzynarodowych)
w strukturze organizacyjnej nauki;
– wdra¿anie i komercjalizacjê osi¹gniêæ naukowych;
– okreœlenie statusu pracowników nauki.
Polityka naukowa jak siê okazuje jest pojêciem wieloznacznym. Najczêœciej uto¿samia siê j¹ z nauczaniem i poznawaniem. Czêsto jednak rozszerza siê j¹ o edukacjê
zwi¹zan¹ z przekazywaniem konkretnych sposobów myœlenia o funkcjonowaniu w œwiecie i kszta³towaniu postaw badawczych. Tym samym nale¿y wydzieliæ dwa pojêcia:
– naukê, rozumian¹ jako dociekanie i poznawanie œwiata;
– europejski wymiar nauki, rozumiany jako zestaw pewnych treœci zmierzaj¹cych ku
wzmocnieniu poczucia badawczej to¿samoœci europejskiej.
Z metodycznego punktu widzenia w polityce naukowej powinny znaleŸæ siê nastêpuj¹ce elementy:
– „naukowe myœlenie” – pojmowane tu jako nauka o fundamentalnych wartoœciach
i zasadach nauki;
– „naukowe kompetencje” – charakteryzowane jako narzêdzia niezbêdne do funkcjonowania badacza. Wœród nich wyró¿niæ nale¿y: znajomoœæ jêzyków oraz korzystanie z technologii informatycznych i badawczych;
– adaptacjê do ci¹gle zmieniaj¹cych siê uwarunkowañ badañ naukowych.

2. Europejska polityka naukowa
Z pojêciem „europejskiej polityki naukowej” wi¹¿¹ siê najwa¿niejsze cele wspólnotowej aktywnoœci badawczej takie jak:
– kszta³towanie transnarodowych postaw w dociekaniu prawdy obiektywnej;
– pozyskiwanie wiedzy;
– kreowanie otwartych na krytykê pogl¹dów naukowych.
W zakresie nauki i badañ naukowych Unia Europejska respektuje odpowiedzialnoœæ pañstw cz³onkowskich za system nauki, jej organizacjê, a tak¿e jej ró¿norodnoœæ
profilow¹ i tematyczn¹. Unijna wspólna polityka w tej dziedzinie ma przede wszystkim
na celu rozwój i wspieranie nauki, wymianê studentów i badaczy, wspó³pracê pomiê-
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dzy instytucjami naukowymi, wymianê informacji i doœwiadczeñ, rozwój instrumentów badawczych oraz rozwój kszta³cenia naukowego. Istotny w tym zakresie jest
Proces boloñski, który zapocz¹tkowali ministrowie szkolnictwa wy¿szego z 29 krajów
europejskich, podpisuj¹c 19 czerwca 1999 r. Deklaracjê Boloñsk¹. Sformu³owali
w niej wspólne cele, maj¹ce sprzyjaæ utworzeniu wewnêtrznie spójnego Europejskiego
Obszaru Szkolnictwa Wy¿szego – sprzyjaj¹cego wiêkszej porównywalnoœci, kompatybilnoœci, jakoœci oraz przejrzystoœci systemów szkolnictwa akademickiego. W Deklaracji Boloñskiej znalaz³y siê tak¿e postulaty wprowadzenia:
– systemu „³atwo czytelnych” i porównywalnych stopni i dyplomów (m.in. wdro¿enie
suplementu do dyplomu);
– studiów dwustopniowych, tj. przyjêcie systemu kszta³cenia opartego na dwóch
g³ównych poziomach: licencjackim i magisterskim;
– punktowego systemu rozliczania osi¹gniêæ studentów (system punktów kredytowych ECTS – ang.: European Credit Transfer System);
– zaawansowanego systemu mobilnoœci studentów, nauczycieli akademickich, naukowców oraz personelu administracyjnego;
– jasnych zasad oceny jakoœci kszta³cenia;
– europejskiego wymiaru szkolnictwa wy¿szego, szczególnie w zakresie rozwoju
zawodowego, mobilnoœci oraz zintegrowanych programów nauczania, szkolenia
i badañ;
– dzia³añ na rzecz rozwoju kszta³cenia ustawicznego (Has³o: Proces boloñski, s. 68).

3. Rozwój strategiczny w Unii Europejskiej a nauka i badania naukowe
Rada Europejska ju¿ w marcu 2000 r. w ramach Strategii Lizboñskiej skoncentrowa³a siê na uczynieniu z Unii Europejskiej wiod¹cej gospodarki œwiata opartej na wiedzy. Postawiono wtedy na rozwój strategiczny poprzez:
– szybkie przechodzenie do gospodarki opartej na wiedzy, rozwój spo³eczeñstwa informacyjnego oraz rozwój badañ i innowacji;
– liberalizacjê i integracjê tych rynków, których Rynek Wewnêtrzny de facto nie obj¹³:
telekomunikacji, energetyki, transportu, poczty, a tak¿e us³ug finansowych;
– rozwój przedsiêbiorczoœci: deregulacjê i lepsze wsparcie ze strony administracji (likwidacja barier administracyjnych), ³atwiejszy dostêp do kapita³u i technologii, tworzenie równych warunków konkurencji;
– wzrost zatrudnienia i uelastycznienie rynku pracy, poprawê edukacji oraz unowoczeœnienie systemu zabezpieczeñ spo³ecznych;
– troskê o œrodowisko: ograniczanie zmian klimatycznych, zachowanie zasobów naturalnych.
Obecny system nauki, który ukszta³towa³ siê przez ostatnie lata charakteryzuje siê
znacznym rozdrobnieniem (organizacyjnym i tematycznym), podzia³ami sektorowymi
(jednostki badawczo-rozwojowe, placówki naukowe i szko³y wy¿sze) oraz przewag¹
badañ poznawczych nad badaniami przemys³owymi. Wyzwania zwi¹zane z globalizacj¹, kryzysem finansowym i politycznym Unii Europejskiej, polityk¹ spójnoœci oraz
zmian¹ hierarchii celów w ramach poszczególnych funkcji nauki spowodowa³y ko-
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niecznoœæ przeprowadzenia szeregu zmian w systemie badawczym zarówno na poziomie UE, jak i pañstw cz³onkowskich. W zwi¹zku z tym, tworz¹c optymalne warunki
dla rozwoju spo³eczeñstwa i gospodarki opartej na wiedzy, nale¿y skupiæ siê na strategicznym rozwoju nauki, a tym samym wykorzystaniu nauki dla podniesienia poziomu cywilizacyjnego, w szczególnoœci przez pe³niejsze jej wykorzystanie w edukacji,
gospodarce i kulturze.

II. Instytucjonalizm historyczny w dziedzinie badañ i rozwoju

1. Perspektywa Unii Europejskiej
25 marca 1957 r. wraz z ustanowieniem Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej
(EWG) i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) polityka w zakresie
badañ naukowych i rozwoju technicznego i technologicznego zosta³a podniesiona do
rangi polityki wspólnotowej. Znalaz³o to szczególnie wyraŸne odzwierciedlenie w dziedzinie europejskiej polityki atomowej, która zmierza³a (m.in. poprzez wspólnotowe badania i sterowanie zaopatrzenia w uran) do intensywnego rozwoju produkcji energii
atomowej, konkurencyjnej na rynkach miêdzynarodowych. W tym celu utworzono
Wspóln¹ Placówkê Badawcz¹ i Agencjê Zaopatrzeniow¹ Euratomu. Mimo tych po³¹czonych dzia³añ, badania naukowe i rozwój nowych technologii pozostawa³y do koñca lat 60. przede wszystkim w gestii krajów cz³onkowskich. Kryzys gospodarczy
w po³owie lat 70. oraz pog³êbienie siê luki technologicznej w odniesieniu do Japonii
i USA sta³y siê g³ównymi przes³ankami zacieœniania wspó³pracy krajów Wspólnot Europejskich w zakresie wspierania badañ i rozwoju technicznego i technologicznego.
W roku 1974 Rada Ministrów EWG podjê³a decyzjê o wypracowaniu, a nastêpnie realizacji wspólnej strategii w dziedzinie nauki i technologii. Od tego czasu dzia³alnoœæ badawczo-rozwojowa na p³aszczyŸnie wspólnotowej by³a realizowana na cztery sposoby:
– dzia³añ bezpoœrednich, zwi¹zanych z badaniami prowadzonymi w laboratoriach
Wspólnego Oœrodka Badawczego;
– dzia³añ poœrednich, pozostaj¹cych w zwi¹zku z badaniami prowadzonymi przez instytucje pañstw cz³onkowskich, lecz inspirowanych, koordynowanych i finansowanych (przynajmniej w czêœci) przez Komisjê Europejsk¹;
– uzgodnionych badañ wspólnotowych, prowadzonych na p³aszczyŸnie wewnêtrznej
bez interwencji finansowej Wspólnoty, ale planowanych na poziomie wspólnotowym i koordynowanych przez Komisjê Europejsk¹;
– uzgodnionej wspólnie polityki badawczej, prowadzonych na p³aszczyŸnie wewnêtrznej z pomoc¹ finansow¹ Wspólnoty, planowan¹ na poziomie wspólnotowym,
koordynowan¹ przez Komisjê Europejsk¹ i kontrolowan¹ przez Parlament Europejski (Has³o: Badania, s. 21–24).
Realizuj¹c za³o¿on¹ w 1974 r. strategiê, pañstwa cz³onkowskie Wspólnot zdecydowa³y siê powo³aæ w 1978 r. Program FAST – Prognozowanie i Ocenianie w Nauce
i Technologii (ang.: Forecasting and Assessment in Science and Technology). Jednak zasadnicz¹ i jakoœciow¹ zmian¹ by³ przyjêty w lipcu 1983 roku Pierwszy Ogólny Program
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Ramowy wspólnotowej dzia³alnoœci naukowej i technologicznej na lata 1984–1987.
Rezultatem tego by³a decyzja pañstw cz³onkowskich Wspólnot Europejskich o zmianach w traktatowych podstawach zacieœniania wspó³pracy badawczo-rozwojowej.
Dosz³o do tego w wyniku przyjêcia Jednolitego Aktu Europejskiego (wszed³ w ¿ycie
1 lipca 1987 roku). Pozwoli³ on organom wspólnotowym (g³ównie Komisji i Radzie,
ale tak¿e z czasem Parlamentowi Europejskiemu) na wyraŸne zwiêkszenie kompetencji w zakresie dzia³añ na rzecz wzmocnienia potencja³u badawczo-rozwojowego Wspólnoty, a tak¿e zdefiniowa³ cele takiej wspó³pracy i sposoby ich realizacji. Zasadniczy
prze³om w tej kwestii nast¹pi³ po wejœciu w ¿ycie Traktatu o Unii Europejskiej z Maastricht oraz kolejnych: Traktatu amsterdamskiego, nicejskiego i lizboñskiego.
Bior¹c pod uwagê konsekwencje paradygmatyczne wynikaj¹ce z instytucjonalizmu
historycznego, Unia Europejska i jej instytucje w procesie uzale¿nienia od raz przyjêtego modelu badañ naukowych i rozwoju postawi³a sobie za cel:
– wzmacnianie bazy naukowej i technologicznej przemys³u oraz sprzyjanie za wszelk¹
cenê zwiêkszaniu jego miêdzynarodowej konkurencyjnoœci (w relacji do USA i pañstw
regionu Azji), przy jednoczesnym promowaniu intensywnej dzia³alnoœci badawczej;
– pomaganie przedsiêbiorstwom, w tym ma³ym i œrednim firmom, oœrodkom badawczym i uniwersytetom w ich wysi³kach badawczych i rozwoju technologicznym wysokiej jakoœci;
– realizacjê ramowych programów badañ, rozwoju technologicznego i demonstracji;
– popieranie wspó³pracy, upowszechnianie i optymalizacjê wyników dzia³añ w dziedzinie wspólnotowych badañ, rozwoju technologicznego i demonstracji w ramach
Unii, a tak¿e z pañstwami trzecimi i organizacjami miêdzynarodowymi;
– wzmacnianie kszta³cenia i mobilnoœci naukowców (Has³o: Badania, s. 23).
W odpowiedzi na Strategiê Lizboñsk¹ powo³ana zosta³a Europejska Przestrzeñ Badawcza (European Research Area – ERA) jako program i strategia ukierunkowana na:
– zwiêkszenie miêdzynarodowej roli wspólnotowych badañ naukowych;
– wzmocnienie polityki UE w dziedzinie badañ, rozwoju technologii sprzyjaj¹cych
zwiêkszaniu konkurencyjnoœci przemys³u europejskiego;
– koordynacjê badañ naukowych na poziomie europejskim z badaniami na poziomie
pañstw cz³onkowskich;
– promowanie wspó³pracy naukowo-technicznej miêdzy instytucjami z krajów UE
a instytucjami z krajów z innych regionów Europy i œwiata;
– uœwiadamianie roli nauki w ¿yciu wspó³czesnego spo³eczeñstwa i inicjowaniu spo³ecznej debaty wokó³ zagadnieñ zwi¹zanych z badaniami na poziomie europejskim.
Do obszarów priorytetowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej nale¿a³y wtedy: genomika i biotechnologie w dziedzinie zdrowia; technologie w spo³eczeñstwie informacyjnym; nanotechnologie, wielofunkcyjne materia³y oraz nowe procesy
i urz¹dzenia produkcyjne; aeronautyka i przestrzeñ kosmiczna; jakoœæ i bezpieczeñstwo ¿ywnoœci; zrównowa¿ony rozwój, globalne zmiany i ekosystemy; energia i zrównowa¿ony rozwój; obywatele i system rz¹dzenia w spo³eczeñstwie opartym na wiedzy
(spo³eczeñstwie informacji).
Rok 2007, wraz z opublikowaniem przez Komisjê Europejsk¹ Zielonej Ksiêgi na
temat nowych perspektyw dla ERA, przyniós³ zmianê za³o¿eñ Europejskiej Przestrzeni
Badawczej. Wœród nich znalaz³y siê:
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– w³aœciwy przep³yw wykwalifikowanej kadry naukowej o wysokim stopniu mobil-

noœci pomiêdzy poszczególnymi instytucjami, dziedzinami naukowymi, sektorami
gospodarki i pañstwami;
– œwiatowej klasy infrastruktura naukowo-badawcza, zintegrowana, zorganizowana
w sieæ i dostêpn¹ dla zespo³ów naukowców pracuj¹cych w Europie i na ca³ym œwiecie,
w du¿ej mierze dziêki nowym generacjom infrastruktury ³¹cznoœci elektronicznej;
– wysokiej klasy instytucje naukowo-badawcze dzia³aj¹ce w ramach efektywnej
wspó³pracy sektora publicznego i prywatnego oraz spó³ek prywatno-publicznych,
stanowi¹ce trzon „klastrów” badawczych i innowacyjnych, w tym „wirtualne spo³ecznoœci badawcze” specjalizuj¹ce siê przede wszystkim w dziedzinach interdyscyplinarnych i przyci¹gaj¹ce krytyczn¹ masê zasobów ludzkich i finansowych;
– skuteczny przep³yw wiedzy, w szczególnoœci pomiêdzy publicznym sektorem badañ
naukowych a sektorem przemys³owym, a tak¿e w spo³eczeñstwie;
– skoordynowane programy i priorytety naukowo-badawcze, w tym znacz¹ce nak³ady
na badania naukowe w sektorze publicznym w ramach wspólnych programów na poziomie europejskim uwzglêdniaj¹cych wspólne priorytety, skoordynowane programy wdro¿eniowe i ich wspóln¹ ocenê; oraz
– otwarcie Europejskiej Przestrzeni Badawczej na resztê œwiata, ze szczególnym
uwzglêdnieniem krajów s¹siaduj¹cych oraz wspó³pracy z partnerami Europy na
rzecz rozwi¹zywania problemów globalnych (Zielona Ksiêga).
W konsekwencji niesatysfakcjonuj¹cych efektów Strategii lizboñskiej i zbyt wolnego
tempa wdra¿ania ERA na pocz¹tku 2010 r. Komisja Europejska przedstawi³a wniosek
w sprawie strategii „Europa 2020”, któr¹ nastêpnie wprowadzono w ¿ycie jako unijn¹
strategiê na rzecz inteligentnego, trwa³ego wzrostu gospodarczego sprzyjaj¹cego
w³¹czeniu spo³ecznemu. Ponownie celem by³o podniesienie konkurencyjnoœci UE
wobec potêg œwiatowych, przy jednoczesnym zachowaniu jej modelu spo³ecznej gospodarki rynkowej i znacznej poprawie efektywnej gospodarki zasobami. Strategia
„Europa 2020” jako pierwsza popiera³a model wzrostu gospodarczego wykraczaj¹cy
poza zwyk³e zwiêkszenie PKB. Inteligentny i zrównowa¿ony rozwój sprzyjaj¹cy
w³¹czeniu spo³ecznemu jest dziœ promowany przez wiele organów jako podstawowy
czynnik rozwoju gospodarczego. Strategiê przyjêto jako partnerstwo miêdzy UE i jej
pañstwami cz³onkowskimi, ustalaj¹c cele dotycz¹ce priorytetów w zakresie inteligentnego, trwa³ego wzrostu gospodarczego sprzyjaj¹cego w³¹czeniu spo³ecznemu oraz
specjalny system ich osi¹gniêcia. Okreœlono w niej piêæ nadrzêdnych, wzajemnie
powi¹zanych celów, które UE powinna osi¹gn¹æ do 2020 r. w obszarach zatrudnienia,
badañ i rozwoju, zmian klimatu i energii, edukacji oraz walki z ubóstwem i wykluczeniem spo³ecznym (Komunikat, s. 2).
Z uwagi na przytoczone powy¿ej wyznaczniki Strategii „Europa 2020” warto
odwo³aæ siê do paradygmatu instytucjonalizmu historycznego, aby udowodniæ za³o¿on¹ w artykule hipotezê, ¿e Unia Europejska i kreuj¹ce jej politykê instytucje uzale¿ni³y siê od „misji” przeœcigniêcia konkurencyjnego Stanów Zjednoczonych i pañstw
azjatyckich, co od pocz¹tku by³o celem utopijnym i zgo³a szkodliwym dla procesu integracji europejskiej. W konsekwencji pomimo nieznacznego wzrostu wydatków na badania i rozwój w UE w ostatnim czasie nadal utrzymuj¹ siê one poni¿ej za³o¿onego
w strategii „Europa 2020” poziomu 3%. W latach 2000–2007 wydatki krajowe brutto
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na badania i rozwój w UE utrzymywa³y siê na sta³ym poziomie ok. 1,85% PKB, a w roku 2009 r. wzros³y do 2,01% PKB. Od tamtej pory ich wzrost jest zaledwie umiarkowany. W 2012 r. udzia³ procentowy wydatków krajowych brutto UE na badania i rozwój
w PKB wyniós³ 2,06%, co oznacza wynik o blisko 1 punktów procentowych poni¿ej
za³o¿onego celu 3% i wyraŸnie poni¿ej wyników Stanów Zjednoczonych (Za³¹czniki,
s. 3).
Unia Europejska zamiast skupiæ siê na swych problemach spo³ecznych, takich jak
np. walka z bezrobociem wœród ludzi m³odych, uparcie d¹¿y do swego celu. Obecnie
lansuje siê takie pomys³y jak wspieranie inwestycji sektora prywatnego w badania
i rozwój (przede wszystkim dziêki zwiêkszonej dŸwigni za spraw¹ finansowania publicznego, ulepszonym warunkom ramowym oraz zachêtom podatkowym) oraz ochronê i promowanie finansowania badañ i rozwoju ze œrodków publicznych pomimo
kryzysu, zgodnie z zasad¹ konsolidacji bud¿etowej sprzyjaj¹cej wzrostowi.
Europa odstaje od swoich miêdzynarodowych konkurentów, co wynika g³ównie
z niskiego poziomu prywatnych inwestycji. Bior¹c pod uwagê aktualnie panuj¹ce warunki, nale¿y za³o¿yæ, ¿e ma³o prawdopodobne jest osi¹gniêcie celu strategii „Europa
2020” w dziedzinie badañ i rozwoju do 2020 r. Wed³ug ostatnich prognoz i pod warunkiem kontynuowania obecnych reform i wysi³ków finansowych wydatki krajowe brutto na badania i rozwój jako udzia³ procentowy w PKB bêd¹ siê utrzymywaæ poni¿ej
progu 3% do 2020 r. By osi¹gn¹æ za³o¿on¹ wartoœæ, œrednia roczna stopa wzrostu unijnych wydatków w tym obszarze musia³aby wzrosn¹æ dwukrotnie w stosunku do okresu
2007–2012. Szybsze postêpy w kierunku uzyskania wskaŸnika 3% wymagaj¹ bardziej
dynamicznych zmian strukturalnych w kierunku gospodarki jeszcze bardziej opartej na
wiedzy (Za³¹czniki, s. 4).
Nie mo¿na nie zauwa¿yæ, ¿e Unia Europejska to nie jednolity organizm (pañstwo)
taki jak USA czy Chiny. Ró¿nice interesów w skali wydatków na konkurencyjnoœæ, badania i rozwój s¹ ogromne (wystarczy porównaæ Niemcy i Polskê). Z tego powodu skala ambitnych celów oraz postêpy na drodze do osi¹gniêcia celów strategii „Europa
2020” ró¿ni¹ siê w poszczególnych pañstwach cz³onkowskich. Krajowe cele w dziedzinie badañ i rozwoju jasno pokazuj¹ ró¿n¹ skalê ambitnych celów: Finlandia i Szwecja, w których ju¿ zauwa¿a siê najwy¿sze w UE nak³ady na badania i rozwój, za³o¿y³y
najbardziej ambitny cel: 4% PKB zainwestowane w tym obszarze do 2020 r. Najni¿sze
cele za³o¿y³y sobie Cypr i Grecja: odpowiednio 0,50% i 0,67%. Pozosta³e pañstwa
wyznaczy³y sobie cele, które le¿¹ w zasiêgu ich mo¿liwoœci, lecz nie s¹ zbyt ambitne,
np. W³ochy przyjê³y docelowy poziom 1,53%. Grecja osi¹gnê³a swój cel, tj. udzia³
wydatków na badania i rozwój w PKB równy 0,67%, ju¿ w 2012 r. Niemcy, Dania
i Cypr s¹ coraz bli¿ej osi¹gniêcia swoich celów. Rumunii, Portugalii, Malcie i Litwie
wiele jeszcze brakuje do realizacji celu – co najmniej 1 punkt procentowy (Za³¹czniki,
s. 3).
Postêpy poczynione od 2000 r. ró¿ni¹ siê w poszczególnych pañstwach: Estonia
mo¿e poszczyciæ siê wynikami powy¿ej œredniej unijnej w 2012 r. oraz najwy¿szym
wzrostem udzia³u procentowego inwestycji w badania i rozwój w PKB, natomiast
w Chorwacji, Luksemburgu i Zjednoczonym Królestwie nak³ady na badania i rozwój
s¹ poni¿ej œredniej unijnej, a wzrost w tej dziedzinie jest ujemny. RozdŸwiêk miêdzy
pó³noc¹ a po³udniem w zakresie inwestycji w badania i rozwój jest zatem znacz¹cy.

244

Ewa Kociñska

RIE 8 ’14

W ci¹gu ostatnich dziesiêciu lat pog³êbi³a siê ró¿nica w nak³adach, jakie pañstwa
cz³onkowskie ponosz¹ na badania i rozwój: wed³ug dostêpnych danych udzia³ procentowy wydatków krajowych brutto na badania i rozwój w PKB wynosi³ w 2000 r. od
0,37% w Rumunii do 3,35% w Finlandii, co oznacza³o ró¿nicê 2,98 punktów procentowych. Ró¿nica ta pog³êbi³a siê w 2012 r. i wynios³a 3,13 punktów procentowych, gdy
Rumunia odnotowa³a wynik 0,42%, a Finlandia 3,55%. Zasadniczo pañstwa na pó³nocy
Europy ponosz¹ najwy¿sze nak³ady w tej dziedzinie, natomiast pañstwa cz³onkowskie
w Europie Po³udniowo-Wschodniej osi¹gaj¹ ni¿sze wyniki. Na poziomie regionalnym
wyniki pañstw odnotowuj¹cych najni¿sze nak³ady na badania i rozwój s¹ raczej jednolite i w przewa¿aj¹cej mierze pañstwa te sk³adaj¹ siê z regionów o niskich nak³adach
inwestycyjnych na badania i rozwój. W pañstwach cz³onkowskich o najwy¿szych
nak³adach wiele regionów nie osi¹ga ambitnego krajowego celu (Za³¹czniki, s. 5).
W listopadzie 2011 r. Komisja zaproponowa³a, aby kolejny program ramowy „Horyzont 2020” sta³ siê instrumentem finansowym na rzecz wdro¿enia Unii Innowacji,
sztandarowej inicjatywy Europy 2020 maj¹cej na celu zabezpieczenie œwiatowej konkurencyjnoœci Europy. Nowy program ramowy UE na rzecz badañ naukowych i innowacji „Horyzont 2020” (2014–2020) wpisuje siê w wysi³ki na rzecz tworzenia wzrostu
i nowych miejsc pracy w Europie.
W typowym projekcie finansowanym ze œrodków Unii udzia³ bior¹ osoby prawne,
tj. uczelnie wy¿sze, oœrodki badawcze, firmy (równie¿ ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa
(MŒP)), i indywidualni badacze z kilku pañstw cz³onkowskich oraz z pañstw stowarzyszonych i pañstw trzecich. Program ramowy jest realizowany za pomoc¹ programów
szczegó³owych. Wspólnota dysponuje kilkoma œrodkami umo¿liwiaj¹cymi osi¹gniêcie celów okreœlonych w tych programach szczegó³owych:
– dzia³ania bezpoœrednie prowadzone przez Wspólne Centrum Badawcze (JRC), które
w ca³oœci finansowane s¹ ze œrodków Unii;
– dzia³ania poœrednie, którymi mog¹ byæ: a) wspólnie realizowane projekty badawcze
i/lub innowacyjne prowadzone przez konsorcja osób prawnych w pañstwach cz³onkowskich, pañstwach stowarzyszonych i pañstwach trzecich; b) dzia³ania koordynuj¹ce i wspieraj¹ce; c) specjalne projekty dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw
– instrument dla MŒP; d) projekty typu ERA-NET; e) przedkonkurencyjne zamówienia publiczne i zamówienia publiczne na innowacyjne rozwi¹zania; f) instrumenty finansowe – dostêp do kapita³u wysokiego ryzyka; g) projekty indywidualne – wsparcie na rzecz badañ pionierskich; lub h) wsparcie na rzecz kszta³cenia
i rozwoju kariery naukowców, w szczególnoœci wykorzystywane do realizacji dzia³añ Marii Sk³odowskiej-Curie (Rezolucja; Rozporz¹dzenie nr 1290/2013).
„Horyzont 2020” opiera siê na trzech g³ównych filarach:
– doskona³ej bazie naukowej: bêdzie ona s³u¿yæ wspieraniu czo³owej na œwiecie pozycji UE w dziedzinie nauki. Bud¿et na dzia³ania w tej dziedzinie wynosi 24,4 mld euro
i obejmuje zwiêkszon¹ o 77% pulê œrodków dla ERC;
– czo³owej pozycji w przemyœle: dzia³ania w ramach tego priorytetu bêd¹ dotyczy³y
pomocy w zapewnieniu czo³owej pozycji przemys³u w dziedzinie innowacji, a przeznaczony na nie bud¿et wynosi 17,01 mld euro. W tej kwocie uwzglêdniono
13,5 mld euro na kluczowe technologie, a tak¿e na cele zwi¹zane z wiêkszym dostêpem do kapita³u i udzielaniem wsparcia MŒP;
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– wyzwañ spo³ecznych: Na dzia³ania objête priorytetem dotycz¹cym siedmiu wyzwañ

spo³ecznych przeznaczono 29,68 mld euro. Nale¿¹ do nich: Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan; bezpieczeñstwo ¿ywnoœciowe, zrównowa¿one rolnictwo i leœnictwo, badania morskie oraz gospodarka ekologiczna; bezpieczna, ekologiczna
i efektywna energia; inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport; dzia³ania
w dziedzinie klimatu, œrodowiska, efektywna gospodarka zasobami i surowcami;
Europa w zmieniaj¹cym siê œwiecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne
spo³eczeñstwa; bezpieczne spo³eczeñstwa, ochrona wolnoœci i bezpieczeñstwa Europy i ich obywateli (Gouardères, 2014, s. 1–2; Rozporz¹dzenie nr 1291/2013).
Ponadto program zak³ada prowadzenie inicjatyw na rzecz rozpowszechniania doskona³oœci i poszerzania uczestnictwa, skierowanych do krajów, które przyst¹pi³y do UE
w 2004 r. i latach póŸniejszych oraz do Luksemburga i Portugalii. Istotnym dodatkowym elementem s¹ równie¿ dzia³ania wspieraj¹ce pozytywne postrzeganie nauki przez
spo³eczeñstwo.
Nie mo¿na tez zapomnieæ, ¿e w 2008 r. utworzony zosta³ Europejski Instytut Innowacji i Technologii z myœl¹ o stymulowaniu i tworzeniu najlepszych na skalê miêdzynarodow¹ innowacji poprzez utworzenie silnie zintegrowanych wspólnot wiedzy
i innowacji. Zrzeszaj¹ one przedstawicieli szkolnictwa wy¿szego, instytucji badawczych, sfery biznesu i przedsiêbiorczoœci, by tworzyæ nowe innowacje i nowe modele
innowacji mog¹ce staæ siê Ÿród³em inspiracji dla innych podmiotów zaanga¿owanych
w europejsk¹ politykê naukow¹.
Na uwagê zas³uguje ponadto kolejna próba przyspieszenia wdro¿enia Europejskiej
Przestrzeni Badawczej podjêta przez Komisjê Europejsk¹ w po³owie 2012 r. Za³o¿ono
wówczas, ¿e ma ona byæ w pe³ni realizowana do 2014 r., a jej priorytety zdefiniowano
w sposób nastêpuj¹cy:
– zwiêkszenie skutecznoœci krajowych systemów badawczych, miêdzy innymi poprzez pobudzenie konkurencji na poziomie krajowym oraz utrzymanie, a nawet
zwiêkszenie nak³adów na badania naukowe;
– optymalizacja wspó³pracy i konkurencji transnarodowej poprzez opracowanie
i wdra¿anie wspólnych programów badañ w odpowiedzi na g³ówne wyzwania, podnoszenie jakoœci w drodze swobodnej konkurencji na poziomie europejskim oraz
tworzenie i zapewnianie skutecznego funkcjonowania kluczowych infrastruktur naukowo-badawczych na szczeblu paneuropejskim;
– otwarcie rynku pracy dla naukowców – usuniêcie barier dla mobilnoœci i mo¿liwoœci
szkoleniowych naukowców oraz oferowanie atrakcyjnych perspektyw kariery;
– propagowanie równoœci p³ci i uwzglêdniania tego aspektu w dziedzinie badañ naukowych – zapobieganie marnotrawstwu talentów, na które nie mo¿emy sobie pozwoliæ, w celu dywersyfikacji opinii i metod stosowanych w dziedzinie badañ
naukowych oraz propagowania doskona³oœci;
– optymalizacja przep³ywu wiedzy naukowej, dostêpu do niej i jej przekazywania, w tym
za poœrednictwem cyfrowej EPB – zagwarantowanie wszystkim zainteresowanym stronom mo¿liwoœci dostêpu do wiedzy i jej wykorzystywania (Komunikat, 2012).
Komisja Europejska ca³y czas zachêca pañstwa cz³onkowskie do wdra¿ania powy¿szych priorytetów w krajowych politykach naukowych zak³adaj¹c, ¿e wspólne dzia³ania przyczyni¹ siê do zwiêkszenia wydajnoœci i jakoœci prowadzonych badañ. Jest to
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równie¿ okazja dla mniej innowacyjnych pañstw cz³onkowskich do przeprowadzenia
reformy swojego systemu badañ przy uwzglêdnieniu strategii inteligentnej specjalizacji. Dzia³ania zwi¹zane z priorytetami ERA maj¹ otrzymaæ wsparcie z programu „Horyzont 2020” i funduszy strukturalnych.

2. Perspektywa Polski
Polska podziela pogl¹d Komisji Europejskiej, ¿e realizacjê strategii „Europa 2020”
nale¿y oceniaæ z uwzglêdnieniem takich problemów jak:
– starzenie siê spo³eczeñstwa, co rodzi szczególne wyzwania m.in. w zakresie migracji, systemów opieki spo³ecznej i wyd³u¿enia okresu aktywnoœci zawodowej skorelowanego ze wzrostem œredniego trwania ¿ycia w zdrowiu;
– rosn¹ce nierównoœci w rozk³adzie dochodów, pomimo ogólnego wzrostu PKB i poziomu dobrobytu, co wskazuje na potrzebê wzmocnienia systemów redystrybucji,
w warunkach jednoczesnego stawiania czo³a pozosta³ym wyzwaniom, z jakimi borykaj¹ siê europejskie gospodarki;
– powstawanie globalnych ³añcuchów wartoœci, uczestnictwo w których jest warunkiem utrzymania konkurencyjnoœci przez przedsiêbiorstwa UE i czerpania korzyœci
z integracji z gospodark¹ œwiatow¹;
– zmiany w zakresie wydajnoœci oraz wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, w dziedzinach, w których Europa pozostaje w tyle za innymi rozwiniêtymi gospodarkami, co wymaga reform rynków produktów, us³ug i pracy, poprawy
jakoœci kapita³u ludzkiego, systemów kszta³cenia, dzia³alnoœci badawczej i innowacyjnej oraz odpowiedniego poziomu inwestycji w technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT);
– rosn¹ce zapotrzebowanie na zasoby i problemy ochrony œrodowiska, powoduj¹ce
wzrost kosztów podstawowych surowców, energii i minera³ów oraz zagro¿enie ich
Ÿróde³ i brak bezpieczeñstwa dostaw w warunkach systemu gospodarczego wci¹¿
sprzyjaj¹cego nieefektywnemu korzystaniu z zasobów przez ustalanie cen na niektóre z nich poni¿ej rzeczywistych kosztów (Stanowisko, s. 2).
Polska podkreœla potrzebê w³aœciwego skalibrowania celów strategii oraz przywrócenia równowagi miêdzy jej poszczególnymi wymiarami. Kryzys przyczyni³ siê tak¿e
do nasilenia ró¿nic w wydajnoœci miêdzy poszczególnymi krajami cz³onkowskimi. Jeœli
pañstwa cz³onkowskie nie podejm¹ dodatkowych wysi³ków, na podstawie dotychczasowych tendencji Komisja Europejska przewiduje w UE: – wzrost stopy zatrudnienia
do 72% w 2020 r. (cel to 75%); – nak³ady na B+R w wysokoœci 2,2% PKB (przy celu
3%) (Stanowisko, s. 2–6).
W trakcie negocjacji nowego Programu Ramowego „Horyzont 2020” Polska zwróci³a szczególn¹ uwagê na elementy mog¹ce mieæ wp³yw na stopieñ udzia³u zespo³ów
z Polski w og³aszanych w latach 2014–2020 konkursach. Wœród najwa¿niejszych kwestii negocjacyjnych by³y:
– zapewnienie komplementarnoœci i synergii pomiêdzy programami wspólnotowymi
a instrumentami polityki spójnoœci w celu stworzenia instrumentów u³atwiaj¹cych
uczestnictwo w inicjatywach wspólnotowych;
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– uproszczenie i ujednolicenie procedur oraz zasad stosowanych zarówno w progra-

mach wspólnotowych, jak i w programach polityki spójnoœci;
– stworzenie rozwi¹zañ u³atwiaj¹cych uczestnictwo w programach wspólnotowych

mniejszych i mniej doœwiadczonych zespo³ów badawczych oraz ma³ych i œrednich
przedsiêbiorców;
– zapewnienie odpowiedniej informacji oraz doradztwa dla podmiotów aplikuj¹cych
w programach wspólnotowych (Informacja, s. 3).

3. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój: 2014–2020
Zgodnie ze zobowi¹zaniami przyjêtymi w dokumentach polskiego rz¹du, do 2020 r.
Polska powinna kilkukrotnie zwiêkszyæ nak³ady na badania i rozwój (B+R), a w najwiêkszym stopniu powinno dotyczyæ to sektora przedsiêbiorstw. Nikogo nie trzeba
przekonywaæ, ¿e wiêksze zaanga¿owanie biznesu w prowadzenie i finansowanie
dzia³alnoœci badawczo-rozwojowej jest warunkiem budowy gospodarki opartej na
wiedzy. Dlatego te¿ w najbli¿szych latach ró¿ne polityki publiczne realizowane na
poziomie krajowym i regionalnym oraz takie narzêdzia jak programy operacyjne, finansowane ze œrodków UE, bêd¹ wspieraæ projekty zwi¹zane z rozwojem badan i innowacji oraz ich ekonomicznym wykorzystaniem (Informacja o Programie, s. 2).
Nowy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014–2020 (POIR) obejmie
m.in. taki cel jak wspieranie badañ naukowych, rozwoju technologicznego, innowacji
i konkurencyjnoœci polskiej gospodarki poprzez zwiêkszenie nak³adów prywatnych na
B+R. Dotyczy to g³ównie wsparcia przedsiêbiorstw w obszarach innowacyjnoœci
i dzia³alnoœci badawczo-rozwojowej, podniesienia jakoœci i interdyscyplinarnoœci badañ naukowych, zwiêkszenia stopnia komercjalizacji oraz umiêdzynarodowienia badañ naukowych.
W POIR planuje siê po³o¿enie du¿ego nacisku na wspieranie projektów realizowanych we wspó³pracy biznesu i nauki, co ma zapewniæ komercjalizacjê wyników prac
B+R. Wsparcie projektów B+R w POIR skoncentrowane zostanie na obszarach tematycznych zwanych inteligentnymi specjalizacjami. Jest to nowe podejœcie do stymulowania wspó³pracy pomiêdzy biznesem i sektorem nauki w celu dokonania transformacji
spo³eczno-gospodarczej. Koncepcja inteligentnej specjalizacji jest oparta na za³o¿eniu,
¿e kraj lub region mo¿e zbudowaæ swoj¹ przewagê konkurencyjn¹ w oparciu o specyficzne dla danego terytorium potencja³y, które s¹ wspólne dla gospodarki i sektora nauki. Dziêki takiemu podejœciu mo¿liwe bêdzie pobudzenie dialogu pomiêdzy sektorem
nauki, biznesem i administracj¹ oraz bardziej efektywne wykorzystanie ograniczonych
œrodków finansowych s³u¿¹cych wsparciu innowacyjnoœci. Specjalizacje krajowe bêd¹
uzyskiwa³y preferencje przy wsparciu ze œrodków POIR, co oznacza, ¿e wsparcie
w pozosta³ych obszarach bêdzie nadal mo¿liwe, jednak nieco ograniczone (Informacja
o Programie, s. 3).
Oœ priorytetowa IV w ramach POIR, zatytu³owana: Zwiêkszenie potencja³u naukowo-badawczego, ukierunkowana zostanie na podniesienie pozycji polskiej nauki na
arenie œwiatowej oraz wzrost jakoœci badañ prowadzonych w jednostkach naukowych.
Cel ten bêdzie realizowany poprzez finansowanie wspó³pracy badawczej w ramach
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sieci naukowych i naukowo-przemys³owych o zasiêgu krajowym i miêdzynarodowym
oraz rozwój kadr B+R. Du¿y nacisk po³o¿ony zostanie tak¿e na anga¿owanie przedsiêbiorstw w projekty B+R realizowane przez jednostki naukowe. Ponadto w sposób selektywny wspierana bêdzie infrastruktura B+R na podstawie tzw. Polskiej Mapy
Drogowej Infrastruktury Badawczej, jako wk³ad Polski w budowê Europejskiej Przestrzeni Badawczej (Informacja o Programie, s. 5).

Podsumowanie
Stosuj¹c metodologiczne ujêcie naukowe odwo³uj¹ce siê do instytucjonalizmu historycznego, nale¿y uznaæ, ¿e zarówno Strategia Lizboñska, jak i Strategia „Europa 2020”
b³êdnie wyznaczy³y kierunki rozwoju spo³ecznego i gospodarczego Unii Europejskiej.
Unia Europejska nie mia³a i nadal nie ma szans staæ siê najbardziej konkurencyjn¹, dynamiczn¹ opart¹ na wiedzy gospodark¹ na œwiecie. Rozwój nowych technologii i podnoszenie poziomu innowacyjnoœci gospodarki, bêd¹ce konsekwencj¹ bezkrytycznego
i nieskoordynowanego, a co najgorsze partykularnego inwestowania w badania naukowe, s¹ jednymi z najwa¿niejszych czynników prowadz¹cych do problemów konkurencyjnoœci gospodarki ca³ej UE. Zwiêkszenie wielkoœci inwestowanych funduszy
i kierowanie ich w strategiczne dziedziny i obszary nauki nie jest najwa¿niejszym sposobem na przezwyciê¿enie tego instytucjonalnego „b³êdnego ko³a”. Najwa¿niejszym
jest doprowadzenie do syntezy europejskiej polityki naukowej ze strategicznymi celami rozwojowymi UE na poziomie supranarodowym, a nie jak dotychczas miêdzyrz¹dowym. Do tego potrzebna bêdzie zmiana filozofii funkcjonowania w tym zakresie
ca³ej Unii Europejskiej i uczynienie z polityki naukowej/badawczej kompetencji wy³¹cznej UE.
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Streszczenie
W zakresie nauki i badañ naukowych Unia Europejska respektuje odpowiedzialnoœæ pañstw
cz³onkowskich za system nauki, jej organizacjê, a tak¿e jej ró¿norodnoœæ profilow¹ i tematyczn¹. Unijna wspólna polityka w tej dziedzinie ma przede wszystkim na celu rozwój i wspieranie nauki, wymianê studentów i badaczy, wspó³pracê pomiêdzy instytucjami naukowymi,
wymianê informacji i doœwiadczeñ, rozwój instrumentów badawczych oraz rozwój kszta³cenia
naukowego. Wyzwania zwi¹zane z globalizacj¹, kryzysem finansowym i politycznym Unii Eu-
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ropejskiej, polityk¹ spójnoœci oraz zmian¹ hierarchii celów w ramach poszczególnych funkcji
nauki spowodowa³y koniecznoœæ przeprowadzenia szeregu zmian w systemie badawczym zarówno na poziomie UE, jak i pañstw cz³onkowskich. Na uwagê zas³uguje próba przyspieszenia
wdro¿enia Europejskiej Przestrzeni Badawczej podjêta przez Komisjê Europejsk¹ w po³owie
2012 r. Jej priorytety zdefiniowano w sposób nastêpuj¹cy: zwiêkszenie skutecznoœci krajowych
systemów badawczych; optymalizacja wspó³pracy i konkurencji transnarodowej; otwarcie rynku pracy dla naukowców; propagowanie równoœci p³ci i uwzglêdniania tego aspektu w dziedzinie badañ naukowych; optymalizacja przep³ywu wiedzy naukowej. Najwa¿niejszym sposobem
na przezwyciê¿enie problemów z konkurencyjnoœci¹ gospodarki UE jest doprowadzenie do
syntezy europejskiej polityki naukowej ze strategicznymi celami rozwojowymi UE na poziomie
supranarodowym, a nie jak dotychczas miêdzyrz¹dowym. Do tego potrzebna bêdzie zmiana filozofii funkcjonowania w tym zakresie ca³ej Unii Europejskiej i uczynienie z polityki naukowej/badawczej kompetencji wy³¹cznej UE.
S³owa kluczowe: polityka naukowa, polityka innowacyjna, Europejska Przestrzeñ Badawcza,
programy ramowe UE, badania naukowe

European Science Policy and the Europe 2020 strategy in the area of scientific research
and development. A political science and institutional analysis
Summary
As concerns science and research, the European Union observes the principle of member
states’ accountability for the system of education, its organisation, profile and thematic diversity.
The main goal of EU collaboration in this area concerns the advancement and support for academia, exchange of students and scholars, collaboration of academic institutions, exchange of information and experience, development of research tools and development of academic training.
The challenges related to globalisation, financial and political crisis in the European Union, cohesion policy and altered hierarchy of goals within the framework of different functions of science have enforced a number of changes in the research system conducted both at EU level and
the level of member states. The attempt to accelerate the implementation of the European Research Area made in mid-2012 by the European Commission should be mentioned in this context. Its priorities were defined as follows: increasing the effectiveness of national research
systems; optimisation of transnational co-operation and competition; opening up the labour market to researchers; promotion of gender equality and taking this aspect into account in the area of
academic research; optimisation of the flow of academic knowledge. The most important tool
serving the purpose of overcoming the problems related to the competitiveness of EU economy
involves the merger of the European Science Policy with EU strategic development goals at the
supranational level, instead of the present – intergovernmental – level. This change is going to
require a change in the philosophy of the entire European Union and making science/research
policy the exclusive competence of the EU.
Key words: science policy, innovation policy, European Research Area, EU framework
programmes, academic research

