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VEC: Investície do vzdelávania, výskumu a inovácií ako najvyššia priorita budúceho
Viacročného finančného rámca Európskej únie
Vážený pán minister,
v mene slovenských univerzít a vysokých škôl by som chcel touto cestou podporiť zvýšenie
kolektívneho investovania do výskumu a vzdelávania na európskej úrovni v súvislosti s
prípravou budúceho Viacročného finančného rámca Európskej únie na roky 2021 - 2028.
Investície do výskumu a vzdelávania sú najúčinnejším, najudržateľnejším a do budúcnosti
orientovaným záväzkom, ktorý môže EÚ pre svojich občanov podporiť. Investície do
vzdelávania, ako aj do výskumu a inovácií na európskej úrovni predstavujú predovšetkým
investície do ľudí, najmä do európskej mládeže, podporujú rozvoj talentov, ale tiež kapitálu.
Ide o podmienku, bez ktorej sa nenaplní ambícia zmeniť Európsku úniu na svetového lídra v
raste a konkurencieschopnosti založenej na inováciách.
Sme toho názoru, že tieto investície sú efektívne využívanými verejnými prostriedkami,
pretože výskum a inovácie sú európskym verejným statkom. Investovanie v tejto oblasti
vytvára synergie, úspory a vysokú hodnotu za peniaze pre daňových poplatníkov EÚ. Každé
1,- € investované do výskumu a inovácií priemerne vytvorí 13,- € pridanej hodnoty
v podnikateľskej sfére. Celoeurópska súťaž v oblasti výskumu podporuje vynikajúce
projektové nápady s dopadom na celú EÚ a s globálnym rozmerom. Financovanie výskumu
EÚ zároveň preukazuje vysokú kvalitu priamej a nepriamej tvorby pracovných miest.
Investície do výskumu a inovácií podporujú konkurencieschopné inovácie, preto prispievajú k
všetkým kľúčovým politickým prioritám, ako sú hospodársky rast, energetika, zmena
podnebia, sociálne začlenenie, migrácia. Ale prispievajú aj k tomu, aby sa EÚ stala globálnou
inovačnou mocnosťou.

Aby univerzity mohli plniť svoje poslanie, potrebujú udržateľné verejné financovanie na
vnútroštátnej, ale aj na európskej úrovni. Ako preukázala Európska asociácia univerzít, v
mnohých krajinách Európy klesla úroveň verejných investícií do univerzít od začiatku
finančnej a hospodárskej krízy v roku 2008. K dnešnému dňu sa cieľ EÚ, ktorým sú investície
do výskumu a vývoja na úrovni 3% HDP, neplní. Naopak rozdiely sa zväčšujú v porovnaní s
tými niekoľkými krajinami, ktoré udržali vysokú úroveň investícií v náročnom demografickom
kontexte.
Financovanie výskumu, inovácií a vzdelávania v Európe je investícia s najvyššou hodnotou.
Vytvára jedinečný pákový efekt a podporuje všetky ostatné politiky, pretože buduje ľudský
kapitál a zvyšuje našu schopnosť riešiť výzvy, ktoré dosiahli celosvetový rozmer. Rokovania
o viacročnom finančnom rámci Európskej únie majú potenciál odomknúť budúcnosť EÚ a
zabezpečiť globálny význam aj našej krajiny.
Vážený pán minister,
univerzity počítajú s tým, že sa do konca roka budete usilovať o ambicióznu dohodu. Dnešné
investície nám totiž v budúcnosti ušetria čas a peniaze.
S úctou,
Rudolf Kropil
prezident Slovenskej rektorskej konferencie

Vážený pán
Miroslav Lajčák
minister
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Bratislava

2

