Писмо до Министъра на финансите, Министъра на външните работи и Министъра на образованието и
науката
Относно: Най-важните приоритети в образованието, науката и иновациите за следващата многогодишна
Рамкова програма на Европейския съюз
Уважаеми Министър Горанов,
Уважаема Министър Захариева,
Уважаеми Министър Вълчев,
Бихме искали да привлечем Вашето внимание към предстоящото финализиране на програмата за наука и
иновации „Хоризонт Европа“(2021-2027) и на бюджета ѝ като част от следващата многогодишна финансова
рамка на Европейския съюз.
Като се има предвид, че през април 2019 г. Европейският парламент предложи бюджет от 120 млрд. евро,
предложението на Европейската комисия от м. юни 2019 г. възлиза само на 94,1 млрд. евро. Въпреки че
тази сума надхвърля бюджета на „Хоризонт 2020“ в предшестващия период, ние вярваме, че бюджетът,
отделен за научни изследвания трябва да бъде по-амбициозен, за да може да отговори на обществените и
иновационни предизвикателства, които стоят пред Европа.
Всъщност подкрепата за отлични фундаментални изследвания представлява стратегическа инвестиция,
тъй като e ключов фактор за бъдещото технологично развитие, за капацитета за иновации и решаване на
обществените предизвикателства, както и за общата привлекателност на Европа.
Недостатъчните инвестиции във фундаментални изследвания биха могли сериозно да компрометират
шансовете на Европа да стане световен лидер в икономиката на знанието и в постигането на икономически
растеж чрез технологични и социални иновации.
Поради това ние настояваме:
(1) Да се осигури финансиране за отворена наука в рамките на трите стълба на „Хоризонт Европа“, вкл.
за Европейския съвет за научни изследвания (ERC) и „Мария Склодовска-Кюри“, на нивото,
предложено от Европейския парламент, в съответствие с научните амбиции на Европейския съюз.
(2) Да се осигури достъп за финансиране на фундаменталните изследвания в стълбове 2 и 3.
Бъдещето на десетки хиляди амбициозни млади европейски учени, които в момента завършват
докторантурата си или постдокторантските си проекти, зависи от такива ключови финансови решения. Ще
направи ли Европа всичко възможно да задържи талантливите си докторанти и изследователи и да им
предложи най-добрите условия да станат строители на утрешния ден? Или Европа ще ги пусне и ще ги
види да развиват своите изследвания в Китай или Северна Америка? Дали Европа ще бъде територия на
иновациите през 2025 г. и ще привлече надарени докторанти от цял свят, или ще позволи на другите
континенти и страни да придобият необратимо предимство в науката и технологиите?
С приближаване на времето за решение от Европейския съвет ние, изследователите от всички дисциплини,
тържествено призоваваме за бюджетен компромис, близък до предложението на Европейския парламент,
който ще подчертае ангажимента на Европейския съюз за образование, изследвания и иновации.
С уважение,

