
Odprto pismo ministru za zunanje zadeve, ministru za finance, ministru za gospodarstvo ter 
ministrici za izobraževanje, znanost in šport 

 
Izobraževanje, raziskave in inovacije kot najvišje prioritete bodočega večletnega 

finančnega okvira Evropske unije 
 
Spoštovani ministri:  

• dr. Anže Logar, minister za zunanje zadeve, 
• mag. Andrej Šircelj, minister za finance, 
• g. Zdravko Počivalšek, minister za gospodarstvo, 
• in dr. Simona Kustec, ministrica za izobraževanje, znanost in šport, 

 
vašo pozornost želimo usmeriti k bližajočemu se zaključku oblikovanja raziskovalnega in inovacijskega 
okvira »Obzorje Evropa« (2021‒2027) ter proračunu zanj znotraj bodočega večletnega finančnega 
okvira Evropske unije. 
 
Medtem ko je Evropski parlament aprila 2019 predlagal proračun v višini 120 milijard evrov, je 
Evropska komisija v svojem predlogu junija 2019 znesek znižala na 94,1 milijard evrov. Čeprav ta 
znesek presega višino proračuna v predhodnem obdobju, bi moral biti tisti del proračuna, ki je 
namenjen znanosti, zelo ambiciozen. Le tako bodo zagotovljena sredstva za družbene in inovacijske 
izzive, s katerimi se sooča Evropa. Znatna podpora temeljnim znanstvenim raziskavam predstavlja 
strateško izhodišče in je ključni dejavnik pri bodočem tehnološkemu napredku, zmožnosti za soočanje 
z inovacijskimi in družbenimi izzivi ter vsesplošni privlačnosti Evrope. V času neusmiljenega 
mednarodnega boja za prevlado lahko nezadostna naložba v znanost resno ogrozi možnosti Evrope, 
da prevzame vodilno vlogo v gospodarstvu znanja ter rasti, ki temelji na znanstvenih in družbenih 
inovacijah.  
 
Zato zahtevamo, da se v skladu z evropskimi znanstvenimi ambicijami zagotovi in zviša proračun za tri 
»stebre« Obzorja Evropa. To vključuje steber 1 – »Odprta znanost«, vključno s projekti Evropskega 
raziskovalnega sveta (ERC) in skladom Marie Skłodowska-Curie Actions, ter možnost financiranja 
temeljnih in aplikativnih raziskav preko stebrov 2 in 3.  
 
Prihodnost desettisočev zavzetih mladih evropskih znanstvenikov, ki trenutno zaključujejo svoj 
doktorski študij ali podoktorske projekte, je odvisna od takšnih ključnih finančnih odločitev. Ali bo 
Evropa po svojih najboljših močeh zadržala svoje nadarjene študente in študentke, znanstvenike in 
znanstvenice ter jim omogočila kar najboljše pogoje, da postanejo graditelji boljšega Jutri, ali pa se jim 
bo odpovedala ter jih potisnila v naročje Kitajske in Severne Amerike? Bo Evropa leta 2025 na svoje 
inovacijsko ozemlje pritegnila nadarjene študente z vsega sveta ali bo dopustila, da drugi kontinenti in 
države pridobijo nepremostljivo prednost na področju znanosti in tehnologije? 
 
Ker je odločitev Evropskega sveta vse bližje, vas mi, znanstveniki z vseh področji naravoslovja, 
tehnologije, matematike, družboslovja in humanistike, z zaskrbljenostjo pozivamo h kompromisnemu 
poračunu, ki se bo zgledoval po predlogu Evropskega parlamenta. Le tako bo Evropska unija izkazala 
svojo zavzetost za izobraževanje, raziskave in inovacije. 
 
S spoštovanjem, [sledi seznam podpisnikov ter logotipi organizacij podpornic] 


