ATASKAITA APIE DALYVAVIMĄ Programos Horizon 2020 Saugi Visuomenė komiteto
posėdyje
2017 m. spalio mėn. 24d.

1. Susitikimo forma, vieta, laikas ir dalyviai:
Programos Horizon 2020 “Saugios bendruomenės-laisvės ir saugumo užtikrinimas Europoje ir
jos piliečiams” komiteto posėdis įvyko Briuselyje , spalio mėn. 10:00-13:00 val. Posėdžiui
vadovavo
Matthias Oel, direktorius "Migracija ir Mobilumas ir inovacijos ”, (DG
Migration&Home Affairs), Despina Spanou, direktorė“ Skaitmeninis saugumas, Pasitikėjimas
ir Kibernetinis saugumas”. (DG Connect)
ir šalių atstovai iš AT BE BG HR CY CZ DK IE EE FI FR DE HU IS IL IT LV LT LU MT
MD NL NO PL PT SK ES SE CH TR UK
2. Svarstyti klausimai:
A. Paskutinio posėdžio minučių ir posėdžio darbotvarkės patvirtinimas
Posėdžio pirmininkas pabrėžė Programos Komiteto posėdžių svarbą ir pasiūlė apsvarstyti
galimybę ateityje organizuoti susitikimus trunkančius pilną darbo dieną. Jeigu komiteto
svarstymui pateiktų klausimų skaičius ribotas, pirmininkas pasiūlė, antroje dienos pusėje
organizuoti darbinius seminarus, kurių metu komiteto nariai galėtų apsvarstyti šalims aktualius
klausimus. Norvegijos atstovas pasiūlė suorganizuoti tikslinį seminarą, kuris būtų skirtas
atotrūkio tarp mokslinių tyrimų rezultatų ir jų įsisavinimo rinkose mažinimui. DE, BE,
FR,NL,PL pritarė FR pasiūlymui investuoti daugiau laiko FP9 programos ruošimo
klausimams aptarti.
Pirmininkas pristatė posėdžio darbotvarkės projektą, pabrėždamas šiuos punktus: (i)
Paskelbta 2018-2020 m. Darbo Programos (Work Programme, toliau WP) Europos
Komisijoje tvirtinimo data, spalio 27d. ; ii) pristatyti naujausi statistiniai duomenys iš
šaukimų vertinimo rezultatų. Pirmininkas pasiūlė įtraukti dar du naujus darbotvarkės punktus,
susijusius su FP9 ir kibernetinio saugumo paketu ir tuo pačiu palaikyti Prancūzijos atstovo
prašymą. Kelių šalių atstovai ( EE,DE) paprašė EK pareklamuoti du renginius: Saugumo
tyrimų, inovacijų ir švietimo renginį, kuris įvyk Taline ir “ Saugios visuomenės kūrimas:
būsimos Europos saugumo tyrimų programos formavimas " renginys planuojamas Vokietijoje.
Belgijos atstovas paprašė pakomentuoti paskutinio seminaro Community of Users (CoU)
vykusio liepos mėn. veiksmų planą.
B. Atnaujintos WP2018-2020 programos pristatymas, diskusijos
Pirmininkas suteikė žodį Andrea Candido (DG Home) pateikti naujausią informaciją apie WP
eigą.
FR atstovas pateikė eilę klausimų dėl keliamų tinkamumo kriterijų institucijoms norinčioms
dalyvauti PCP ir PPI šaukimuose ir dėl sprendimo neviešinti WP darbinės versijos.
EK pateikė argumentus, kodėl buvo atsisakyta paviešinti dar nepatvirtintą WP:
•

WP tekstų derinimas darbinių tekstų derinimo procedūra užtruko ir buvo baigta tik
kelios dienos iki Komiteto posėdžio, dėl šios priežasties buvo atsisakyta paviešinti su
šalimis nesuderintą dokumentą ir išvengti diskusijų dėl dokumento kokybės;

•

Pirmuosius šaukimus planuojama skelbti 2018 kovo mėn., todėl laiko tinkamai
pasiruošti paraiškų teikimui dar yra pakankamai.

Klausimas dėl tinkamumo kriterijų PCP konsorciumuose:
•

Šaukimų GM01 ir GM02 tekstuose nurodyta, kad PCP ir PPI šaukimuose gali
dalyvauti ir privačios, ir viešosios organizacijos, tuo pačiu norėta pabrėžti faktą, kad
"specialistų” organizacijoms gali būti priskirtos ir privačios organizacijos. Kita vertus,
ikiprekybiniai viešieji pirkimai tai nauja viešųjų pirkimų forma, kuri taikoma siekiant
pagerinti viešojo sektoriaus veiklos rezultatus. Bendrajame C Priede nustatyti kriterijai
"minimalus reikalavimas dėl dviejų juridinių asmenų, kurie yra "viešieji pirkėjai"
prieštarauja ankstesnei nuostatai. EK pažadėjo atsižvelgti į prieštaravimus ir patikslinti
tinkamumo kriterijus visiems dalyviams.

EK pastebėjo, kad WP dokumentas bus nuolatos atnaujinamas ir šaukimų tekstai tikslinami ik
2019 metų vidurio. Diskusijos su Komiteto nariais bus tęsiamos iki 2019 metų pradžios.
C. Informacija apie dalyvavimą 2017 metų šaukimuose
Pirmininkas pakomentavo, kad šaukimų vertinimas vis dar vykstantis procesas. Dėl šių
priežaščių Komisija negali pateikti tikslių skaičių. Posėdyje pateikti tik apytiksliai vertinimo
rezultatai, kurių detalus aptarimas numatytas sekančiame PC posėdyje.
Markus Mueller (REA) pristatė 2017 šaukimų rezultatus.
Airijos atstovas paprašė paspartinti vertinimų rezultatų pateikimą šalims ir rezultatus pateikti
iki 2017 metų gruodžio vidurio. Prancūzijos ir Lenkijos atstovai išreiškė susirūpinimą dėl
labai suspaustų terminų skirtų konsultacijoms su šalimis. EK pastebėjo, kad šiuo metu turi
mažiau ekspertų saugumo kontrolėi vykdyti, todėl norint užtikrinti kokybišką ir spartų
paraiškų vertinimą, prašys lankstesnio tvarkaraščio. Lenkijos atstovas paprašė suderinti
terminologiją, kuri naudojama prezentacijose ir CORDA santrumpose.
Komisija patikino, kad vertinimų rezultatai bus teikiamai kaip įmanoma sparčiau. Tačiau gali
būti vėlavimų susijusių su Kalėdinėmis atostogomis. REA patikino pagerinti pristatymų
kokybę ir atkreiptį dėmesį į terminų kokybę.
Komisija atkreipė Komiteto narių dėmesį, kad norint sutrumpinti saugumo tikrinimo
procedūras ir sumažinti vertinimo ekspertams tenkančią darbų naštą, būtina nominuoti daugiau
saugumo ekspertų.
Taip pat, Komisija užtikrino, kad prieš sutarties pasirašymą kiekviena paraiška praeina Etikos
vertinimo procedūras. REA peržiūrės galimybes į sausio mėn. GAP ataskaitą įtraukti etikos
vertinimo aspektus. REA atkreipė dėmesį, kad GAP ataskaita yra standartinės dokumentacijos
H2020 dalis, todėl bet koks pakeitimas reikalautų platesnės H2020 dokumentų reformos. REA
pasiūlė, kitame komiteto posėdyje pristatyti etikos komisijos peržiūros rezultatus.
D. Po 2020 R&I Pagrindų Programos (post-2020 Framework )įgyvendinimo : tvarkaraštis
Pirmininkas pristatė darbotvarkės punktą, kuriame nurodyta, kad Komisija pateiks komiteto
nariams post-2020 Framework programos kūrimo tvarkaraštį ir pristatys pagrindinius FP9
programos iššūkius. Komisija atkreipė dėmesį, kad DG RTD įtraukė visus direktoratus į
programos kūrimo procesą. Taip pat, pirmininkas pripažino saugumo tyrimų programos
svarbą ir išskirtinumą, ir visos mokslinių tyrimų bendruomenės aktyvaus įsitraukimo svarbą į
programos kūrimo procesą.
FP9 programa apibrėžiama remiantis trimis esminiais principais: atskyrimo sinergijos,
paprastumo ir lankstumo. (Separation, Synergies, Simplification & Flexibility (3S))Programos tikslai turi būti aiškiai pasiekiami ir pamatuojami.
Vokietijos vyriausybė sukūrė FP9 programos gaires ir pristatė EK.

Pirmininkas paprašė skirti dėmesį Andrea De Candido pristatymui. Pasibaigus pristatymui,
pirmininkė suteikė žodį, komiteto nariams. Šiame kontekste Vokietijos atstovas atkreipė
dėmesį, kad Vokietijos federalinė vyriausybė sukūrė lėšų panaudojimo civiliams tikslams
gaires remiantis FP9 prioritetais.Tuo pačiu, Vokietijos atstovas pakomentavo krentančius
įmonių dalyvavimo rodiklius ir patiriamus didelius kaštus susijusius su jų dalyvavimu
projektų konsorciumuose. Komiteto nariai paragino Komisiją apsvarstyti šį klausimą ir ieškoti
sprendimų, kaip paskatinti daugiau prinačių bendrovių dalyvauti būsimuose šaukimuose.
Baigdama, Komisija apibendrino, kad FP9 pratęs pradėtus darbus, kurie paremti H2020
programos prioritetais.
E. Informacija apie Kibernetinio Saugumo paketą.
Pirmininkas pristatė Kibernetinio Saugumo paketą, paskelbtą 2017 m. Kibernetinio Saugumo
strategiją pristatė DG Connect direktorė, Despina Spanau. Prezentacija atskleidė ENISA
planuojamas veiklas kibernetinio saugumo srityje:
•
•
•

Sukurti kibernetinio saugumo kompetencijos centrų tinklą
Sukurti ES kibernetinio saugumo mokslinių tyrimų centrą
Sukurti kibernetinio saugumo sertifikavimo gaires

Airijos atstovus domino ENISA Kompetencijos Centro institucinis statusas. Prancūzijos
atstovus domino , kiek papildomų resursų pareikalaus naujai kuriama struktūra. Austrijos
atstovas išreiškė susirūpinimą dėl galimo dubliavimo Centro ir Sertifikavimo grupės veiklų.
EK pažadėjo pateikti detalius skaičius dėl žmogiškųjų ir finansinių išteklių reikalingų tinklo
plėtrai ir ENISOS R&D centrui. Komisija atkreipė dėmesį, kad pilotinis projektas bus
paskelbtas 2018 metais. Pirmame etape bus kuriamas kompetencijos centrų tinklas ir suteiktas
juridinis statusas R&D Centro/Tinklo organizacijai. Visi sprendimai mus derinami su šalimis
narėmis.
F. Prezentacija apie H2020-LEIT-DS-2017 šaukimo vertinimo rezultatus
Pirmininkas suteikė žodį Jakub Boratynski, pristatyti DS-06-2017 temos šaukimo rezultatus.
Bendras šaukimo biudžetas 20MEUR. Vertinami šaukimų rezultatai pagal tris prioritetines
sritis:
•
•
•

Kriptografija
Privatumas, duomenų saugumas, skaitmeninis identitetas
Pažangiausi sprendimai skirti kovai su kibernetinėmis grėsmėmis

Airijos atstovas paprašė pateikti vertinimo rezultatus ekseliniame formate. Austrijos atstovas
paprašė greičiau pateikti vertinimo rezultatus. EK pažadėjo į pastabas atsižvelgti.
G. Kibernetinio saugumo cPPP sutarties rezultatų pristatymas.
Pirmininkas paprašė Jakub Boratynski pristatyti Kibernetinio saugumo cPPP sutarties
įgyvendinimo rezultatus.
Lenkijos atstovas paprašė pateikti metodiką, kurį leistų geriau suprasti, kokiais principais
paremti sutarties dalyvių finansiniai įsipareigojimai. Komisija patvirtino, kad verslas teisine
sutartimi įpareigotas pristatyti rezultatus ir rezultatų stebėjimo metodiką, kuria remiantis bus
matuojamas verslo indėlis į kibernetinio saugumo srities inovacijas.
H. AOB

Pirmininkas suteikė žodį Marek Link, kuris pristatė "Security Research, Innovation and
Education Event", kuris vyks Taline lapkričio 14-15d. ir suteikė galimybę Eckhart Curtius
visus komiteto narius pakviesti į seminarą “Secure Societies: Shaping the future European
Security Research Programme”, kuris vyks Briuselyje, lapkričio 21-22d.
Remiantis Prancūzijos atstovo prašymu, Eva-Maria Engdahl (DG HOME) trumpai pristatė
Kovos su Terorizmu paketą, kurį EK patvirtino spalio 18d. Pakete išskirtos sritys:
•
•
•
•
•

Saugumo stiprinimas masinio susibūrimo vietose
CBRN
PNR, terorizmo finansavimas
Kritinės Infrastruktūros sauga
Teisinis reglamentavimas

Eva-Maria Engdahl atkreipė dalyvių dėmesį į planuojamą DG Home ISF šaukimą projektams
skirtiems šalių atsparumo ir saugumo stiprinimą masinio susibūrimo vietose. Bendra šaukimo
suma ( 18 MEUR) Tuo pačiu, buvo pabrėžta bendradarbiavimo svarba tarp teisėsaugos
institucijų ir kitų proceso dalyvių, keičiantis informacija, žiniomis ir kompetencijomis.
Philippe Quevauviller (DG HOME) pristatė paskutinio CoU rezultatus ir pristatė 2018 metų
renginių grafiką. Komisija norėtų matyti aktyvesni verslo įsitraukimą ieškant efektyvių
sprendimų prekybos tinklams, renginių centrams apsaugoti. DG REGIO planuoja skirti
100MEUR bendradarbiavimui tarp miestų ir regionų skatinti.

4. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data:
Dėl saugumo ekspertų skyrimo. Komisija kreipėsi į šalis skirti daugiau ekspertų į saugumo
komitetą. Taip pat, Komisija formuoja naują patarėjų grupę (Advisory Group) ir kviečia šalis
teikti kandidatus.
Kitas posėdis numatytas : 2018-01-11
5. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų:
• Suorganizuoti informacinę dieną. Pristatyti H2018-2020 WP programos temas,
dalyvavimo projektuose principus, tinkamų partnerių paieškos galimybes.
• Pakviesti atstovus iš suinteresuotų institucijų (mokslo, verslo, teisėsaugos,
teisėtvarkos, valstybinių institucijų)
• Pradėti ruoštis naujiems 2018 metų kvietimams. Išsiaiškinti teisėsaugos institucijų
problematiką, poreikius. Susieti su esamais akademiniais resursais ir turimomis
nacionalinėmis kompetencijomis pagal poreikių sritis, atrinkti prioritetines sritis,
kuriose planuojama vystyti mokslinius taikomuosius tyrimus.
• Didesnis teisėsaugos institucijų įsitraukimas komunikuojant su tarptautiniais
partneriais teisėsaugos srityse.
7. Pridedama informacija (posėdžio darbotvarkė, išdalyta medžiaga, nuorodos):
8. Tiesioginis ataskaitos rengėjas (vardas ir pavardė, institucija, pareigos, telefono numeris,
elektroninio pašto adresas): Egidija Veršinskienė, VŠĮ Lietuvos kibernetinių nusikaltimų
kompetencijų ir tyrimų centras, direktorė, mob.+370 687 99008, Egidija@l3ce.eu

