Sutarties 1 priedas
DALYVAVIMO ES INSTITUCIJŲ, JŲ DARBO GRUPIŲ, KOMITETŲ
POSĖDŽIUOSE IR SUSITIKIMUOSE SU ES INSTITUCIJŲ IR VALSTYBIŲ NARIŲ
ATSTOVAIS ATASKAITOS FORMA
1. Posėdžio institucinė forma, vieta, laikas ir dalyviai:
2020 m. sausio 15-16 d. Briuselyje (Belgijos Karalystė) vyko 28-asis „Horizontas 2020“
„Saugios visuomenės – laisvės ir saugumo užtikrinimas Europoje ir jos piliečiams“ programos
(toliau – Saugi visuomenė programa) komiteto posėdis
Renginį organizavo Europos Komisija (EK). Renginyje dalyvavo: Migracijos ir vidaus reikalų
generalinio direktorato (DG Migration&Home Affairs), Ryšių tinklų, turinio ir technologijų
generalinis direktorato (DG CNECT), EK Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos (angl.
Research Executive Agency, REA) ir Europos Sąjungos šalių narių „Saugios visuomenės –
laisvės ir saugumo užtikrinimas Europoje ir jos piliečiams“ programos komiteto atstovai.
2. Svarstyti klausimai:
• SRE (Security Research Event) konferencijos rezultatų aptarimas
• Programos kvietimų statistikos pristatymas
• Naujausios žinios dėl saugumo tikrinimo procedūrų
• Naujausios žinios dėl programos „Europos Horizontas“
• Mokslas ir inovacijos saugumo srityje. Nacionalinės politikos pristatymas (Lietuva )
• Naujausios žinios dėl pilotų SPARTA, CONCORDIA, ECHO ir CyberSec4Europe
vertinimo.
• ECSO veiklos rezultatų pristatymas
• Kiti klausimai
3. Posėdžio eigos apibendrinimas:
•

Seminaro (vykusio sausio 15d.) rezultatų aptarimas:

•
A.De.Candido pristatė, 2019 m. sausio mėn. 15d. vykusio seminaro rezultatus.
Tai jau antras renginys skirtas “Europos Horizontas” darbo programos prioritetinių krypčių
aptarimui. 2019 m. sausio mėn.9d. Europos Komisija (EK) išplatino dokumentą, kurio tikslas
supažindinti valstybes nares su naujos programos prioritetais, teikti pastabas ir komentarus dėl
tematinių sričių . A.De.Candido atkreipė dėmesį, kad šis dokumentas tai bendro darbo tarp
valstybių narių, EK ir 3 klasterio 3 darbo grupių rezultatas.
•
6 valstybių grupės atstovas (Group of Six) pristatė bendrą šalių poziciją dėl
prioritetinių krypčių sąrašo, pateikė komentarus su prašymu juos įtraukti į “Europos
Horizontas” darbo programą.
•
A.De.Candido pristatė sekančius žingsnius ir dokumento pristatymo Šešėlinio
Komiteto nariams planą.
•
2020 m. balandžio mėn. 1d. suplanuotas Šešėlinio Komiteto posėdis. Posėdžio
tikslas aptari ir patvirtinti darbinį dokumentą pirmų dviejų programos įgyvendinimo metų
laikotarpiui.
•
EK atkreipė dėmesį į kelis svarbius aspektus:
o
dokumentas turi atitikti valstybių narių poreikius ir lūkesčius
o
poreikį atsižvelgti į socialinius aspektus ir duomenų paketų problematiką.
o
įvertinti naujų įgūdžių ir žinių poreikį.
EC paprašė valstybių narių pateikti rašytines pastabas ir tęsti diskusijas dėl darbo programos
prioritetų.

Mokslinių Saugumo Tyrimų (SRE) konferencijos rezultatų pristatymas
A.De.Candido padėkojo Suomijos delegacijos atstovams už svetingumą ir puikiai surengtą
konferenciją.
A.De.Candido pabrėžė renginio svarbą, kurio pagrindinis tikslas, maksimaliai padidinti
sąveikumą ir bendradarbiavimo tarp šalių naudą. Tuo pačiu, atkreipė dėmesį, kad saugumo
problemų sprendimas negali būti paliktas tik ES lygmenyje, valstybės narės privalo dalintis
atsakomybe ir dėti visas pastangas stiprinti nacionalinius pajėgumus saugumo srityje.
Konferencijos metu, dalyviai turėjo galimybę susipažinti su nacionaliniais ir ES mokslinių
tyrimų projektais, kurie buvo atrinkti pagal teisėsaugos institucijų rekomendacijas.
Kelios dienos prieš konferenciją, įvyko IFAFRI tinklo ir Saugumo Bendrijos Vartotojų
(Community of Users (CoU)) renginys. A.De.Candido padėkojo Suomijos delegacijai už
pastangas sukoordinuoti renginius ir suteiktą galimybę renginių dalyviams apsilankyti
konferencijoje, bei susipažinti su projektų rezultatais.
Suomijos atstovai pristatė renginio rezultatus. Renginio metu įvyko 350 individualių
susitikimų, inovatyvių technologijų pagalba užtikrintas interaktyvus bendravimas su
konferencijos dalyviais.
Vokietijos delegacijos atstovas paskelbė sekančios SRE konferencijos datą ir vietą, kuri įvyks
2020 lapkričio mėn. 25-26d., Bonos mieste (Vokietija).
Vokietijos atstovas pakvietė visus komiteto narius atvykti į renginį ir pristatyti nacionalinius
pasiekimus saugumo tyrimų srityje. Projektų pristatymams bus suteikta atskira erdvė, kuria
galės pasinaudoti visi konferencijos dalyviai. Šiam tikslui suplanuota paruošti 17 informacinių
stendų.
• Priedas (dėl atnaujinto biudžeto) prie Darbo Programos 2020
Prieš pat Kalėdas Europos Taryba informavo EK apie planus sumažinti Saugumo Programos
biudžetą. Pasiūlyta suma - 10MEUR. EK atstovas patikino komiteto narius, kad kvietimų
tematika nepasikeis, gali būti, kad sumažės darbų apimtys projektuose. Sumažintas biudžetas
palietė kvietimus skirtus kritinės infrastruktūros saugumui užtikrinti. EK atkreipė dėmesį, kad
vietoje 3 suplanuotų paraiškų, nuspręsta finansuoti tik dvi.
Kvietimai skirti Dirbtinio Intelekto (AI) tematikos prioritetams įgyvendinti, vyks pagal
suplanuotą biudžetą.
EK atkreipė dėmesį į nedidelius pakeitimus DS03-2019-2020 tematikos vertinimo
procedūroms.
•

2019 metų kvietimų vertinimo ataskaitos pristatymas:
• EK pristatė vertinimo metodiką, ekspertų atrankos kriterijus ir rezultatus pagal visas
programos temas.
• Nepriklausomo eksperto, atliekančio stebėtojo funkcijas ataskaitą ir įžvalgas.
• Pristatyta Saugumo tikrinimo projektų ataskaita.
•

Naujausios žinios iš “Europos Horizontas” programos

“Europos Horizontas” darbo programos paruošiamieji darbai apima keturis etapus:
• Pasiekti sutarimą dėl teisės aktų
• Priimti “Europos Horizontas” strateginį planą
• Patvirtinti darbo programos prioritetus ateinantiems 2 metams
• Įgyvendinti suplanuotas priemones
• Keturių pilotinių projektų pristatymas

EK pristatė keturių pilotų ECHO, SPARTA, CONCORDIA ir CybeSec4Europe tarpinių
rezultatų vertinimo grafiką.
• cPPP
ECSO atstovas pristatė asociacijos veiklos rezultatus už 2019 m.
• ECSO aktyviai dalyvauja diskusijoje dėl “Europos Horizontas” darbo programos
prioritetų. Šiuo metu, ECSO ekspertai dirba prie Skaitmenin4s Europos ir “Europos
Horizontas” dokumentų.
• ECSO prisideda prie ES kibernetinio saugumo sertifikavimo platformos kūrimo.
• ECSO dalyvauja įvairiose iniciatyvose, kurios skatina tarptautinį bendradarbiavimą,
mažų įmonių didesnį įsitraukimą į kibernetinio saugumo tematiką, pagalba regionams.
• ECSO sparčiai auga, šiuo metu asociacija turi 262 narius, kurie atstovauja daugiau
kaip 2000 ekspertų.
• Lietuvos delegacijos atstovų prezentacija: “Examples of National Approach on
Security Research – Lithuania”
Lietuvos delegacijos atstovai pristatė nacionalinius pasiekimus mokslo ir inovacijų srityje.
Prezentacija sulaukė didelio komiteto narių susidomėjimo, EK įvertino Lietuvos pasiekimus,
kaip sektiną pavyzdį.
4.

Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data:

EK pakvietė valstybes narias teikti komentarus dėl “Europos Horizontas” darbo programos
prioritetų iki sausio mėn. pabaigos.
EK tęsia iniciatyvą organizuoti ekspertų praktikų (CoU) tematinius susitikimus dėl sprendimų
atliepiančių duomenų kokybės problematiką paieškos. EK planuoja inicijuoti galimybių
studiją dėl Bendros Duomenų platformos skirtų darbui su AI technologiniais sprendimais
sukūrimo.
Kito posėdžio data: 2020-05

5.

Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų:

Išplatinti “Europos Horizontas” darbo programos dokumentą tarp institucijų vykdančių veiklą
saugumo srityje. Surinkti atsiliepimus ir komentarus dėl programos prioritetų tinkamumo
nacionaliniam kontekstui.
6.

Pridedama informacija (posėdžio darbotvarkė, išdalyta medžiaga, nuorodos):

7.

Tiesioginis ataskaitos rengėjas (Egidija Veršinskienė, VŠĮ Lietuvos Kibernetinių
nusikaltimų kompetencijų ir tyrimų centras, tel. 8687 99008, egidija@l3ce.eu

