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KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉSI POLITIKA

Az európai kutatási és technológiafejlesztési (KTF) politika az első közösségi szerződések
óta fontos helyet foglal el az európai jogalkotásban, és a ’80-as évek elején az európai kutatási
keretprogram révén még jobban kiterjesztették. 2014 óta az uniós kutatási finanszírozást
nagyrészt a „Horizont 2020”, a 2014–2020 közötti időszakot lefedő 8. uniós kutatási és
innovációs keretprogram alá csoportosították, amely Európa globális versenyképességét
hivatott biztosítani.

JOGALAP

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 179–190. cikke.

CÉLKITŰZÉSEK

Az Egységes Európai Okmány óta az uniós KTF-politika célja az európai ipar tudományos és
technológiai alapjainak megerősítése, valamint annak ösztönzése, hogy az nemzetközi szinten
versenyképesebbé váljon. Emellett az EUMSZ 179. cikke szerint „az Unió célja az, hogy egy
európai kutatási térség létrehozásával, amelyen belül a kutatók, a tudományos ismeretek és a
technológiák szabadon áramlanak, erősítse tudományos és technológiai alapjait”.

EREDMÉNYEK

A. Kutatási keretprogramok
Az első keretprogramot 1983-ban hozták létre, négyéves időszakra. A következő 30 év során,
az egymást követő keretprogramok pénzügyi támogatást nyújtottak az európai kutatási és
innovációs politikák végrehajtásához. A keretprogramok jelentős részévé váltak az európai
kutatási együttműködésnek, és fokozatosan egyre nőtt méretük, hatályuk és ambíciószintjük.
Céljuk is átalakult, mely először a határokon átnyúló együttműködés támogatása volt a kutatás
és a technológia terén, mostanra pedig a tevékenységek és politikák valóban európai szintű
koordinálásának ösztönzése lett. Ma a Horizont 2020, a 8. keretprogram a legnagyobb és
leginkább ambiciózus, a költségvetése pedig közel 80 milliárd EUR. Ezen túlmenően más
uniós programok is kínálnak a kutatással kapcsolatos lehetőségeket, többek között az európai
strukturális és beruházási (esb) alapok, a COSME, az Erasmus+, a LIFE program, az Európai
Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) és az uniós egészségügyi programok.
B. (Nemzetközi) koordináció és együttműködés
Az Európai Kutatási Térség Hálózata (ERA-NET) rendszert 2002-ben indították el, és
célja a nemzeti és regionális kutatási programok koordinációjának és együttműködésének
támogatása, valamint a tagállamokban és a társult országokban folyó programok összehangolása
hálózatépítés révén, beleértve a programok „kölcsönös megnyitását” és közös tevékenységek
végrehajtását is. Szintén az összehangolás és az együttműködés szellemében a Horizont 2020
fedezi a COST, a tudomány és a technológia területén folytatott európai együttműködés
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kormányközi keretprogramja költségeit, amely segíti a nemzeti szinten finanszírozott kutatások
európai szintű összehangolását. Előrejelzi és kiegészíti az uniós keretprogramok tevékenységeit.
A Horizont 2020 ezenkívül a nemzetközi piacorientált kutatás és fejlesztés előmozdítása
érdekében összehangolja tevékenységeit az EUREKA kormányközi kezdeményezéssel. Az
EUREKA révén a kutatási szervezetek és az iparágak új termékeket, folyamatokat és
szolgáltatásokat vezetnek be a piacra.
C. Európai Innovációs és Technológiai Intézet
Az Európai Innovációs és Technológiai Intézetet (EIT) 2008-ban hozták létre azért,
hogy nagymértékben integrált tudományos és innovációs társulások kialakítása révén
serkentse és valósítsa meg a világszínvonalon is meghatározó innovációt. A tudományos és
innovációs társulások az oktatási intézményeket, kutatási szervezeteket, üzleti szervezeteket és
vállalkozásokat fogják össze, hogy olyan innovációkat és új innovációs modelleket mutassanak
be, amelyek követendő mintaként szolgálhatnak a többieknek.
Részvétel
A tipikus uniós finanszírozású projektben több tagállam, valamint társult és harmadik ország
jogi személyei, azaz egyetemek, kutatási központok, vállalkozások – beleértve a kis- és
középvállalkozásokat (kkv-kat) is –, illetve egyéni kutatói vesznek részt. A keretprogramot
egyedi programok révén hajtják végre. Az Unió számos eszközzel rendelkezik ahhoz, hogy az
említett egyedi programok keretében elérje a KTF-célkitűzéseket:
— a Közös Kutatóközpont által végzett és teljes mértékben az Unió által finanszírozott

közvetlen tevékenységek;

— közvetett tevékenységek, amelyek a következők lehetnek: i) együttműködésen alapuló
kutatási projektek, amelyeket a tagállamok és társult vagy harmadik országok
jogalanyainak konzorciumai végeznek; ii) kiválósági hálózatok (több, tevékenységeiket
egy adott terület vonatkozásában integráló kutatási szervezet által végrehajtott
tevékenységekből álló közös program); iii) koordinációs és támogató tevékenységek;
iv) egyedi projektek (az úttörő kutatások támogatása); vagy v) a kutatók képzésének
és karrierfejlesztésének támogatása, főként a Marie Skłodowska-Curie-fellépések
végrehajtása céljából.

A HORIZONT 2020 PROGRAM

2011 novemberében a Bizottság előterjesztette a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó
jelenlegi uniós keretprogramra, a Horizont 2020-ra vonatkozó- jogalkotási csomagot. A
Horizont 2020 az első olyan uniós program, amelynek célja, hogy integrálja a kutatást és az
innovációt, a köz- és magánszféra közötti partnerségek (PPP-k), az innovatív kkv-k megerősített
támogatásával, valamint a pénzügyi eszközök felhasználásával.
Az egységes szabályrendszer bevezetése révén a Horizont 2020 jelentős egyszerűsítést biztosít,
és a kutatás és a piac közötti szakadék áthidalása révén kezeli a társadalom előtt álló kihívásokat,
például azáltal, hogy segíti az innovatív vállalkozásokat abban, hogy technológiai áttöréseiket
valós kereskedelmi potenciállal rendelkező, életképes termékekké alakíthassák. E piaci alapú
megközelítés része az is, hogy a szükséges erőforrások hasznosítása érdekében partnerségeket
hoznak létre a magánszektor és a tagállamok részvételével.
A Horizont 2020 továbbá a célkitűzések egyértelműsítésére, az eljárások egyszerűsítésére,
valamint az átfedések és a szétaprózódás elkerülésére törekszik. Figyelmet fordít ezenkívül a
kkv-k, az ipari vállalkozások, a női kutatók és az újabb tagállamok és a harmadik országok
uniós programokban való részvételének szélesítésére. A Horizont 2020-nak célja továbbá, hogy
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a vállalkozások, a beruházók, a hatóságok, a többi kutató és a szakpolitikai döntéshozók jobban
hasznosítsák az elért eredményeket.
A Horizont 2020 az alábbi három fő pillérre összpontosít:
— Kiváló tudomány: 24,4 milliárd eurós célzott költségvetéssel támogatja az Uniónak a

tudományos világban megszerzett vezető pozícióját, ideértve az Európai Kutatási Tanács
finanszírozásának 77%-os emelését.

— Ipari vezető szerep: 17,01 milliárd eurós költségvetéssel segíti az ipari vezető szerep
biztosítását az innováció terén. Ebbe beletartozik a kulcsfontosságú technológiákba történő
13,5 milliárd eurós beruházás, valamint a kkv-k számára a tőkéhez és a támogatáshoz való
hozzáférés megkönnyítése.

— Társadalmi kihívások: 29,68 milliárd eurót irányoznak elő az európai társadalmi kihívások
kezelésére a következő hét kiemelt témakörben: egészségügy, demográfiai változások és
jólét; élelmezésbiztonság, fenntartható mezőgazdaság, tengerkutatás és tengerhasznosítási
célú kutatás, valamint a biogazdaság; biztonságos, tiszta és hatékony energia; intelligens,
környezetkímélő és integrált közlekedés; éghajlatváltozás, erőforrás-hatékonyság és
nyersanyagok; Európa a változó világban – inkluzív, innovatív és reflektív társadalmak; és
biztonságos társadalmak – Európa és polgárai szabadságának és biztonságának védelme.

Számos prioritással a Horizont 2020 mindhárom pillérén belül foglalkoznak. Ezek közé tartozik
a nemek közötti egyenlőség és a kutatás nemi dimenziója; a társadalom-, a közgazdaság-
és a bölcsészettudományok; a nemzetközi együttműködés; és az Európai Kutatási Térség
és az Innovációs Unió működése és eredményei, valamint a többi Európa 2020 kiemelt
kezdeményezéshez (pld. a digitális menetrendhez) való hozzájárulás. „A kiválóság terjesztése és
a részvétel növelése”, valamint a „Tudomány a társadalommal és a társadalomért” elkülönített
költségvetéssel rendelkezik.
A kkv-k részvételének ösztönzése érdekében a Bizottság egy olyan célzott pénzügyi
eszközt javasol, amely támogatást nyújt a kutatás-fejlesztés számára, illetve a tőke- és
adósságfinanszírozási eszközökhöz (vagyis a kezdeti és a növekedési szakasz beruházásaira
irányuló finanszírozáshoz, illetve például hitelekhez és garanciákhoz) való hozzáférés révén
segít a piaci hasznosításban is.
2013 novemberében a Parlament elfogadta a többéves pénzügyi keretet, melyben a Horizont
2020 programra (2013-as árakon) 77 milliárd eurós költségvetést irányzott elő. 2015 júniusában
azonban az Európai Stratégiai Beruházási Alap elfogadásával ez az összeg 74,8 milliárd euróra
csökkent.

AZ EURÓPAI PARLAMENT SZEREPE

Az Európai Parlament több mint 20 éve támogatja az EU egyre ambiciózusabb KTF-
politikáját, és Európa nemzetközi versenyképességének fenntartása és megerősítése érdekében
a kutatásra fordított teljes kiadás jelentős növelésére szólított fel a tagállamokban. A Parlament
támogatta továbbá az Unión kívüli partnerekkel folytatott fokozottabb együttműködést, a
tevékenységeknek a strukturális alapok és a keretprogramok közötti határozott integrációját,
valamint a kkv-k bevonásának optimalizálását és az ígéretes gyengébb szereplők részvételének
elősegítését szolgáló, célzott megközelítést. A Parlament ezenfelül ragaszkodott az eljárások
egyszerűsítéséhez, valamint ahhoz, hogy rugalmasabban alakítsák ki a keretprogramokat,
lehetővé téve az erőforrások ígéretesebb területekre való áthelyezését, valamint a változó
körülményekre és a kutatás újonnan megjelenő prioritásaira történő válaszadást.



Az Európai Unió ismertetése - 2017 4

A Horizont 2020 csomagról szóló háromoldalú tárgyalások során, melyek eredményeképpen
2013 júniusában megállapodás született a Tanáccsal, a képviselőknek több ponton is sikerült
elérniük a javaslat módosítását. Így került be az alábbi két új célkitűzés, különálló struktúrával
és költségvetési sorral:
— a tudományos közösség és a társadalom közötti együttműködés és párbeszéd fokozása,

valamint a kutatás-fejlesztés karrierlehetőségeinek vonzóbbá tétele a fiatalok számára;

— a program résztvevői körének kibővítése az intézmények csoportokba szervezése, a kutatók
közötti partnerkapcsolatok kialakítása, valamint a bevált gyakorlatok megosztása révén.

Ezenkívül az „ipari vezető szerep” és a „társadalmi kihívások” pillérek közös költségvetésének
legalább 20%-át a kkv-k kapják. E pillérek közös költségvetésének 7%-át továbbá azon új,
a kkv-kat célzó eszköz számára irányozták elő, mely a kkv-k Horizont 2020 által támogatott
projektekben való részvételének növelésére irányul (például a nem kutatásigényes kkv-k
számára a kutatás kiszervezésének megkönnyítésével és a közöttük folyó együttműködés
támogatásával). Az ötletek megszületése és a piaci hasznosítás közötti idő csökkentése, valamint
a kkv-k és az ipar részvételének növelése érdekében 2015-ben egy új, gyorsított innovációt célzó
eszköz indult útjára. A Horizont 2020 által finanszírozott tudományos publikációkhoz a legtöbb
esetben kötelező nyílt hozzáférést biztosítani.
A kis, közepes és nagy projektek közötti egyensúly fenntartása érdekében az 1. pillér
részét képező jövőbeni és kialakulóban lévő technológiákra fordított költségvetés 40%-át
az együttműködésen alapuló projektek könnyű, nyílt és rugalmas finanszírozására fordítják.
A képviselők ezenkívül az energiaügyi kihívás kezelésére szánt, a 3. pillér részét képező
költségvetés 85%-át a nem fosszilis energia kutatására irányozták elő.
Az ESBA 2015-ös költségvetésének tárgyalása során a Parlament elérte, hogy a Horizont
2020-ból az Európai Stratégiai Beruházási Alap költségvetéséhez való maximális hozzájárulás
összegét 2,7 milliárd euróról 2,2 milliárd euróra csökkentsék. Ezek a csökkentések nem
érintették az EKT-t, az MSCA-t és „A kiválóság terjesztése és a részvétel növelése” programot,
hanem elsősorban a „Kiváló tudomány” programra (209 millió EUR csökkentés), az „Ipari
vezető szerep” programra (549 millió EUR csökkentés) és a „Társadalmi kihívások” programra
(1 milliárd EUR csökkentés) vonatkoztak.
A Horizont 2020 program végrehajtása során a köz- és magánszféra partnerségei közötti
átfedések elkerülése érdekében bevezették az ilyen struktúrák létrehozásának és működésének
szigorúbb értékelését. Megjegyzendő, hogy a Horizont 2020 időközi értékelését 2017
harmadik negyedévére tervezik, ami hozzá fog járulni végrehajtásának javításához, és szilárd
tényalapot fog teremteni a jövőbeli tevékenységek és kezdeményezések megtervezéséhez. Az
eredményeket arra fogják használni, hogy meghatározzák a 9. keretprogram struktúrájának és
tartalmának alapjait, amiről 2018 első felében fognak majd javaslatot közzétenni.
Íme néhány a Horizont 2020-ról szóló legutóbbi parlamenti állásfoglalások és jelentések közül:
— 2016/2147(INI), állásfoglalás a Horizont 2020 keretprogram végrehajtásának értékeléséről

a program időközi értékelése és a 9. keretprogramra irányuló javaslat tekintetében, Ipari,
Kutatási és Energiaügyi Bizottság, előadó: Soledad Cabezón Ruiz;

— A7-0002/2013, 2013. január 8., jelentés a Horizont 2020 kutatási és innovációs
keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról
szóló, tanácsi határozatra irányuló javaslatról; (COM(2011)0811 – C7-0509/2011 –
2011/0402(CNS)), Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, előadó: Maria Da Graça
Carvalho;

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2016/2147(INI)
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=NUSE&relValue=A7-0002/2013
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0811
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2011/0402(CNS)
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— A7-0427/2012, 2012. december 20., jelentés a Horizont 2020 kutatási és innovációs
keretprogram (2014-2020) létrehozásáról szóló, európai parlamenti és tanácsi rendeletre
irányuló javaslatról, (COM(2011) 0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD)), Ipari,
Kutatási és Energiaügyi Bizottság, előadó: Teresa Riera Madurell;

— A7-0428/2012, 2012. december 19., jelentés a „Horizont 2020” kutatási és innovációs
keretprogram (2014-2020) részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról szóló,
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011) 0810 –
C7-0465/2011 – 2011/0399(COD)), Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, előadó:
Christian Ehler;

— P7_TA(2011)0401, 2011. szeptember 27., állásfoglalás a „Kihívásból lehetőség: az európai
uniós kutatás- és innovációfinanszírozás közös stratégiai kerete felé” című zöld könyvről.

Frédéric Gouardères / Susanne Horl
09/2017

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=NUSE&relValue=A7-0427/2012
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0809
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2011/0401(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=NUSE&relValue=A7-0428/2012
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0810
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2011/0399(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2011)0401
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