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Finansų ministrui Viliui Šapokai 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrui Algirdui Monkevičiui 

Ekonomikos ir inovacijų minstrui Virginijui Sinkevičiui 

Užsienio reikalų ministrui Linui Sinkevičiui 

 

Dėl svarbiausio Europos Sąjungos prioriteto ateinančiais finansavimo metais – švietimas, 

mokslo tyrimai ir inovacijos 

 

Šiuo raštu norime atkreipti Jūsų dėmesį į mokslinių tyrimų ir inovacijų būsimoje programoje 

„Horizontas Europa“ (2021–2027) numatytą biudžeto galutinę redakciją Europos Sąjungos 

daugiametėje finansinėje programoje. 

2019 m. balandį Europos Parlamentas pasiūlė 120 milijardų eurų biudžetą „Horizontas 

Europa“ (2021-2027), tačiau 2019 m. birželį Komisijos pasiūlymas siekė tik 94,1 milijardus eurų. 

Nors šis biudžetas ir viršija praėjusio „Horizontas 2020“ laikotarpio biudžetą, tačiau mes – Lietuvos 

jaunųjų mokslininkų sąjunga (LJMS), kartu su „EURODOC“ bendruomene – manome, kad 

finansavimas moksliniams tyrimams turėtų būti ambicingesnis. Papildomomis lėšomis būtų galima 

sklandžiau spręsti socialines ir inovacijų problemas, su kuriomis susiduria Europos mokslininkai. 

Fundamentinių mokslų tyrimų rėmimas yra strateginė investicija, nes šie mokslai yra 

pagrindinis veiksnys leidžiantis plėtoti ateities technologijas, skatinantis inovacijas, leidžiantis 

spręsti visuomenės iššūkius ir taip užtikrinantis bendrą Europos patrauklumą. 

Nepakankamas investavimas į fundamentinių mokslų tyrimus pakenktų Europos 

galimybėms tapti žinių ekonomikos ir technologijų bei socialinių inovacijų skatinimo pasaulio 

lydere. 

Taigi mes reikalaujame: 

1. Užtikrinti saugų atvirojo mokslo finansavimą iš trijų „Horizontas Europa“ (2021–2027) 

programos ramsčių, įskaitant Europos mokslinių tyrimų tarybos  (ERC) ir Marie Sklodowska 

Curie veiklos (MSCA) programas pagal ES Parlamentą, siekiant įgyvendinti Europos Sąjungos 

moksines ambicijas. 

2.  Skirti lėšų fundamentiniams tyrimams pagal 2-jį (Pasauliniai uždaviniai ir pramonės 

konkurencingumas) ir 3-ąjį (Novatoriška Europa) ramsčius.  
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Dešimčių tūkstančių jaunų Europos mokslininkų, kurie šiuo metu baigia savo doktantūros ar 

podoktorantūros projektus, ateitis priklauso nuo tokių svarbių finansinių sprendimų. Ar Europa 

stengsis išlaikyti savo talentingus  tyrėjus ir mokslininkus ir pasiūlys jiems geriausias sąlygas tapti 

rytojaus kūrėjais? O gal Europa juos paleis ir stebės, kaip jie plėtos savo mokslinius tyrimus 

Kinijoje ar Šiaurės Amerikoje? Ar 2025 m. Europa bus inovacijų plėtotoja ir pritrauks gabius 

tyrėjus ir mokslininkus iš viso pasaulio, ar leis kitiems žemynams ir šalims įgyti nepralenkiamą 

pranašumą mokslo ir technologijų srityje? 

Artėjant Europos Vadovų Tarybos sprendimui, mes, visų disciplinų tyrėjai, iškilmingai 

reikalaujame kompromiso dėl biudžeto, artimo Parlamento pasiūlymui, kuris pabrėžtų Europos 

Sąjungos įsipareigojimą švietimo, mokslinių tyrimų ir inovacijų srityse. 

 

Pagarbiai 

[pateikiamas pasirašiusiųjų sąrašas ir palaikančių organizacijų logotipai] 

 

LJMS pirmininkė Salomėja Vanagienė 


