
Т. Р. Мадурелл, член Європарламенту, доповідач, відповідальний за 

створення програми Горизонт-2020: 

«Сьома рамкова програма (РП7) нас багато чому навчила, і сьогоднішній 

день потребує від нас, у першу чергу, виходу з економічної кризи. Програма 

“Горизонт-2020” дуже цілеспрямована на вирішення великих проблем 

суспільства, таких як зміна клімату та енергетика, і в той же час вона 

повинна створювати нові робочі місця. На нову програму буде виділено 

більше коштів, проте їх все ще недостатньо, особливо на фоні сьогоднішньої 

кризи. Коли у країн-членів менше грошей на витрати, дуже важливо 

використати комунальні ресурси, щоб допомогти їм вийти з кризи.  

<…> Потрібно змінити думку, що невдачі це погано. Для дослідженні 

такі поняття як невдача та повторення дуже необхідні. Можливо, потрібно 

бути більш вимогливими, а дослідникам ще на початку запевняти нас у 

цінності своїх досліджень, а не намагатися потім виправдовувати свою 

роботу.  

Ще однією проблемою РП7, яку ми намагатимемося уникнути, є 

надмірна бюрократія. Заздалегідь багато дослідників, щоб уникнути цього, 

вирішували дотримуватися національних програм. Ми проаналізували те, що 

можна змінити вже зараз, і те, що можна зробити пізніше (після зміни 

загальноєвропейських правил фінансування). Саме на цьому ми збираємося 

зосередитися.  

<…> Ми все ще будуємо Європейський дослідницький простір. І в 

цьому плані, одні країни в дослідженнях перевершують інших. Ми віримо, 

що всі країни мають право і можливість бути найкращими. Тому потрібно 

поєднувати ті напрями політик, що підтримуватимуть досконалість, і ті, що 

підтримують згуртованість.  

<…> Ми маємо підтримувати найкращі досягнення, якщо ми хочемо 

міжнародного конкурентного середовища. От якщо підтримувати лише 

найкращих, то не підтримуються ті, у кого є потенціал. Тому потрібні великі 

проекти, що конкурують між собою на міжнародному рівні, і також потрібно 

відкрити частину проектів, що залучатимуть дослідників з потенціалом.  

<…> Ми намагаємося досягнути Європейського дослідницького 

простору, проте досі немає єдиного європейського ринку для дослідників. 

Гранти на мобільність Марії Кюрі є гарним початком, проте, щоб досліднику 

кудись виїхати, все ще є багато перешкод у трудовому законодавстві. 

Потрібно проводити переговори між міністрами праці та міністрами з 

дослідницької політики для створення такого ринку. Також я хочу, щоб 

останній був більш привабливим для іноземних дослідників, щоб вони 



приїжджали у Європу. Все це частина плану створення Європейського 

дослідницького простору.  

Нам потрібно шукати шляхи вирішення проблеми з перетворенням 

результатів дослідження у виробничий продукт. Цій темі в наступній 

програмі приділено значну увагу. Також нам потрібно подумати над тим, як 

залучити приватні кошти в дослідження. 

Ми намагаємося зазирнути на сім років уперед, проте дослідження 

швидші за нас. І хоча планувати – це важливо, деякі напрями досліджень і 

соціальні проблеми, що ми не можемо передбачити, нам потрібно лишити на 

потім». 
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