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KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉSI POLITIKA

Az európai kutatási és technológiafejlesztési (KTF) politika az első közösségi
szerződések aláírása óta fontos helyet foglal el az európai jogalkotásban, és
az 1980-as évek elején az európai kutatási keretprogram révén még jobban
kiterjesztették. 2014-ben a legtöbb uniós kutatási finanszírozást a „Horizont 2020”, a
2014–2020 közötti időszakot lefedő 8. uniós kutatási és innovációs keretprogram alá
csoportosították, amely az EU globális versenyképességét volt hivatott biztosítani.
Utódja, a Horizont Európa, a jelenlegi uniós kutatási és innovációs program 2021-
ben indult a 2021 és 2027 közötti időszakra.

JOGALAP

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

CÉLKITŰZÉSEK

Az Egységes Európai Okmány óta az uniós KTF-politika célja az uniós ipar
tudományos és technológiai alapjának 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. Az elkövetkező
évtizedek során az egymást követő keretprogramok pénzügyi támogatást nyújtottak az
uniós kutatási és innovációs (K+I) politikák végrehajtásához. Céljuk átalakult, 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 Európa, a 9. keretprogram a legnagyobb és a
legambiciózusabb, költségvetése közel 95,5 milliárd EUR. Ezen túlmenően a kohéziós
politika és más uniós programok is kínálnak kutatással kapcsolatos lehetőségeket,
többek között az európai strukturális és beruházási alapok, a COSME, az Erasmus+,
a LIFE program, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz és az uniós egészségügyi
programok.
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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 javítása hálózatépítés révén, beleértve a programok „kölcsönös
megnyitását” és közös tevékenységek végrehajtását is. Szintén a koordináció és az
együttműködés szellemében a Horizont 2020 fedezte a COST, a tudomány és a
technológia területén folytatott európai együttműködés kormányközi keretprogramja
költségeit, amely segíti a nemzeti szinten finanszírozott kutatások uniós szintű
összehangolását. A Horizont 2020 ezenkívül a nemzetközi piacorientált kutatás
és innováció előmozdítása érdekében összehangolta tevékenységeit az EUREKA
kormányközi kezdeményezéssel.
C. Európai Innovációs és Technológiai Intézet
Az Európai Innovációs és Technológiai Intézetet 2008-ban hozták létre azért, hogy
nagymértékben integrált tudományos és innovációs társulások (TIT-ek) kialakítása
révén serkentse és megvalósítsa a világszínvonalon is meghatározó innovációt.
A tudományos és innovációs társulások felsőoktatási intézményeket, kutatási
szervezeteket, üzleti szervezeteket és vállalkozásokat fognak össze, hogy olyan
innovációkat és új innovációs modelleket mutassanak be, amelyek követendő
mintaként szolgálhatnak másoknak.

RÉSZVÉTEL

A tipikus uniós finanszírozású projektben több tagállam, valamint társult és nem uniós
ország jogi személyei, azaz egyetemek, kutatási központok, vállalkozások – többek
között kis- és középvállalkozások (kkv-k) is –, illetve egyéni kutatók vesznek részt. Az
Unió számos eszközzel rendelkezik ahhoz, hogy az egyedi programok keretében elérje
a KTF-célkitűzéseket, ilyenek:
— 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 jogi személyeinek 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 (MSCA) végrehajtása céljából.

A HORIZONT 2020 PROGRAM

2011 novemberében a Bizottság előterjesztette a 2014 és 2020 közötti időszakra
vonatkozó uniós keretprogramra, a Horizont 2020-ra vonatkozó jogalkotási csomagot.
A Horizont 2020 volt az első olyan uniós program, amely a köz- és magánszféra
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közötti partnerségek (PPP-k), az innovatív kkv-k megerősített támogatásával, valamint
pénzügyi eszközök felhasználásával integrálta a kutatást és az innovációt.
Az egységes szabályrendszer bevezetése révén a Horizont 2020 jelentős
egyszerűsítést biztosított, és a kutatás és a piac közötti szakadék áthidalása révén
kezelte a társadalom előtt álló kihívásokat, például azáltal, hogy segítette az innovatív
vállalkozásokat abban, hogy technológiai áttöréseiket valós kereskedelmi potenciállal
rendelkező, életképes termékekké alakíthassák. E piaci alapú megközelítés része volt
az is, hogy a szükséges erőforrások hasznosítása érdekében partnerségeket hoztak
létre a magánszektor és a tagállamok részvételével.
Figyelmet fordított ezenkívül a kkv-k, az ipari vállalkozások, a női kutatók, az
újabb tagállamok és a harmadik országok uniós programokban való részvételének
kiszélesítésére.
A Horizont 2020 az alábbi három fő pillérre összpontosított:
— Kiváló tudomány: 24,4 milliárd eurós célzott költségvetéssel támogatta az Uniónak

a tudományos világban megszerzett vezető pozícióját, többek között 77%-kal
megemelve az Európai Kutatási Tanács finanszírozását.

— Ipari vezető szerep: 17,01 milliárd eurós költségvetéssel segítette az ipari vezető
szerep biztosítását az innováció terén. Ebbe beletartozott 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 különített el az alábbi hét európai
társadalmi kihívás kezelésére: egészségügy, demográfiai változások és jólét;
élelmezésbiztonság, fenntartható mezőgazdaság, tengerekkel és belvizekkel
kapcsolatos kutatás, valamint a biogazdaság; biztonságos, tiszta és hatékony
energia; intelligens, környezetkímélő és integrált közlekedés; éghajlatváltozással
szembeni fellépés, 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 foglalkoztak. Ezek
közé tartozott a nemek közötti egyenlőség és a kutatás nemi dimenziója; a
társadalomtudományok, a közgazdaságtan és a bölcsészettudományok; a nemzetközi
együttműködés; és az Európai Kutatási Térség és az Innovációs Unió működésének
és eredményeinek javítása, valamint a többi Európa 2020 kiemelt kezdeményezéshez
(pl. a digitális menetrendhez) való hozzájárulás.
A kkv-k részvételének ösztönzése érdekében a Bizottság egy olyan célzott pénzügyi
eszközzel rendelkezett, amely támogatást nyújtott a kutatáshoz és a fejlesztéshez,
illetve a tőke- és adósságfinanszírozási eszközökhöz (vagyis a kezdeti és a növekedési
szakasz beruházásaira irányuló finanszírozáshoz, illetve például hitelekhez és
garanciákhoz) való hozzáférés révén segített 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
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elő. 2015 júniusában azonban az Európai Stratégiai Beruházási Alap elfogadásával ez
az összeg 74,8 milliárd euróra csökkent.

A HORIZONT EURÓPA PROGRAM

A. Horizont Európa (2021–2027)
A Horizont Európa növelni fogja az EU versenyképességét, és segíteni fog abban, hogy
megvalósítsa stratégiai prioritásait.
— Nyílt tudomány: a Horizont 2020 keretprogram „kiváló tudomány” pillérének

folytatása 22 milliárd eurós költségvetéssel.

— Globális kihívások és ipari versenyképesség: az európai ipari versenyképességgel
foglalkozik, és 47,6 milliárd eurós költségvetéssel konkrét társadalmi kihívások
kezelésére irányuló, az egész EU-ra kiterjedő kutatásorientált küldetéseket hajt
végre.

— Nyílt innováció: célja, hogy Európát vezető szereplővé tegye a piacteremtő
innovációk terén, innovációs ökoszisztéma alakuljon ki és megerősítse az Európai
Innovációs és Technológiai Intézetet (EIT), hogy 12 milliárd eurós költségvetéssel
előmozdítsa a vállalkozások, a kutatás, a felsőoktatás és a vállalkozói szellem
integrációját.

2021 márciusában a Bizottság közzétette a Horizont Európa első stratégiai tervét a
2021 és 2024 közötti időszakra vonatkozóan, amely négy kulcsfontosságú stratégiai
iránymutatást határozott meg a többek között a kulcsfontosságú technológiákba,
ágazatokba és értékláncokba, valamint a reziliens európai társadalomba történő
beruházások érdekében. 2022 májusában a Bizottság módosította a Horizont
Európa 2021–2022-es munkaprogramját, növelve a költségvetést, többek között a
WomenTechEU számára is, hogy támogassa a nők által vezetett mélytechnológiás
induló vállalkozásokat (deep-tech start-up).
B. Az Egyesült Királyság részvétele és a Horizont Európa program
Az EU és az Egyesült Királyság között létrejött kereskedelmi és együttműködési
megállapodás kifejezetten hozzáférést biztosít az Egyesült Királyság számára öt
uniós finanszírozási programhoz, köztük a Horizont Európa keretprogramhoz[1]. Az
Egyesült Királyság fizetni fog a „társult ország” státuszért, amelyet a „Horizont 2020”
keretprogramhoz korábban társult 16 nem uniós országnak, köztük Svájcnak és
Izraelnek biztosítottak.
2021 áprilisában az Egyesült Királyság kormánya bejelentette, hogy további 250 millió
angol fontot bocsát rendelkezésre az Egyesült Királyság Horizont Európa programban
való részvételének támogatására.

AZ EURÓPAI PARLAMENT SZEREPE

Az Európai Parlament több mint 20 éve kéri, hogy az EU KTF-politikája legyen
ambiciózusabb, és a kutatásra fordított teljes kiadás jelentős növelésére szólított

[1]A kereskedelmi és együttműködési megállapodás 719. és 720. cikke.
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fel a tagállamokban az EU nemzetközi versenyképességének fenntartása és
megerősítése érdekében. A Parlament kiállt továbbá az Unión kívüli partnerekkel
folytatott fokozottabb együttműködés, a tevékenységeknek a strukturális alapok
és a keretprogramok közötti szoros integrációja, valamint a kkv-k bevonásának
optimalizálását és az ígéretes gyengébb szereplők részvételének elősegítését
szolgáló, célzott megközelítés mellett. A Parlament ezenfelül ragaszkodott az
eljárások egyszerűsítéséhez, valamint ahhoz, hogy rugalmasabban alakítsák ki
a keretprogramokat, lehetővé téve az erőforrások ígéretesebb területekre való
átcsoportosítását, valamint a változó körülményekre és a kutatás újonnan megjelenő
prioritásaira történő válaszadást.
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-fejlesztéssel kapcsolatos karrierlehetőségek
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-knak kellett kapniuk. 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 irányultak.
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 költségvetés-csökkentés), az „Ipari vezető szerep” programra
(549 millió EUR költségvetés-csökkentés) és a „Társadalmi kihívások” pillérre
(1 milliárd EUR költségvetés-csökkentés) vonatkoztak.
A Parlament azt javasolta, hogy a 2021 és 2027 közötti időszak egyedi programjának
végrehajtására szánt pénzügyi keretösszeg 2018-as változatlan árakon számítva
120 milliárd EUR legyen. A költségvetési kérdések azonban ebben a szakaszban nem
tartoztak a tárgyalások hatókörébe, mivel ahhoz a 2021–2027-es időszakra vonatkozó
többéves pénzügyi keretről folytatott tárgyalások lezárása volt szükséges.
Az Európai Parlament 2021. április 27-én többséggel szavazta meg a 95,5 milliárd
eurós költségvetésű Horizont Európa programot, amely magában foglal a
NextGenerationEU európai helyreállítási tervből származó 5,4 milliárd EUR-t, valamint
az EU (többéves pénzügyi keret) 4 milliárd EUR összegű további beruházását. A
programot a Bizottság már 2021. január 1-jén beindította ideiglenesen.
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Végezetül, a 2021–2027 közötti időszakban a Horizont Európa teljes költségvetési
allokációja 2021. évi árakon 95,517 milliárd EUR lesz.
„A kutatás és az innováció globális megközelítéséről: Európa nemzetközi
együttműködésre irányuló stratégiája egy változó világban” című, 2022. április 6-i
állásfoglalásában a Parlament emlékeztett arra, hogy folyamatosan be kell ruházni
a kutatók készségeibe és szakmai előmenetelébe. Hangsúlyozta továbbá, hogy
szabályokon alapuló többoldalú együttműködésre van szükség, és hangsúlyozta, hogy
a Horizont Európa keretében csak olyan országokkal lehet társulási megállapodásokat
kötni, amelyek elkötelezettek a szabályokon alapuló nyitott piacgazdaság, többek
között a szellemitulajdon-jogok tisztességes és méltányos kezelése és az emberi jogok
tiszteletben tartása mellett, melyeket demokratikus intézmények támogatnak.
Az Ukrajna elleni orosz agresszióról szóló, 2022. március 1-jei állásfoglalásában
a Parlament felszólított az Oroszországgal folytatott, uniós forrásokból támogatott
valamennyi K+I együttműködési program finanszírozásának azonnali leállítására vagy
visszavonására, valamint a régióközi programok felfüggesztésére.

Kristi Polluveer
09/2022
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