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JAVASLATOK 

A Költségvetési Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot, mint 

illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 

javaslatokat: 

A. mivel az Európa 2020 stratégiának az a célja, hogy az EU GDP-jének 3%-át kutatási és 

fejlesztési tevékenységekre használják; 

B. mivel a tudományos kiválóság kiaknázása továbbra is a Horizont 2020 kutatási és 

innovációs keretprogram alapvető pillére; 

C. mivel a becslések szerint az uniós kutatásra és innovációra (K+I) elköltött minden egyes 

euró 11 eurónyi közvetlen és közvetett gazdasági hatással jár innovációk, új technológiák 

és termékek révén1; 

D. mivel az EU felderítő kutatásba és innovációba történő beruházása alapvető fontosságú, 

ugyanis a K+I-tevékenységek uniós szinten jelentős hozzáadott értéket eredményeznek, 

növelik az EU egészének versenyképességét és megnyitják az utat a gazdasági növekedés 

és a munkahelyteremtés felé; 

1. kiemeli a Horizont 2020 keretprogram sikeres végrehajtását, amit a benyújtott javaslatok – 

amelyek nagyrészt kiváló minőségűek – egyre nagyobb száma bizonyít; hangsúlyozza, 

hogy az eljárások egyszerűsödése, a belső eljárások optimalizálása és az átfutási idő 

csökkenése jelentősen javult a Horizont 2020 keretprogramban, mint ahogy a jó 

költségvetési gyakorlatok is javultak a résztvevők és ügynökségek számára; további ez 

irányú javításra szólít fel a 9. keretprogramban, hogy valamennyi kérelmező számára 

egyszerű, egyértelmű és hozzáférhető struktúrát lehessen biztosítani; felszólít a 

támogatásokon és pénzügyi eszközökön alapuló finanszírozási rendszer folytatására, hogy 

fenn lehessen tartani az európai kutatóintézetek és vállalatok versenyképességét az egyre 

kíméletlenebb globális környezetben; 

2. üdvözli, hogy a program hangsúlyt helyez a kkv-kra és hogy azok egyre aktívabban 

vesznek részt, valamint hogy a program kkv-kra szánt költségvetésének felhasználási 

aránya kiemelkedő volt; úgy véli azonban, hogy a Bizottság által a kkv-k bevonására 

megállapított 8,65 milliárd eurós cél elégtelen; ambiciózusabb mennyiségi és minőségi 

célokra szólít fel; a kkv-k részvétele előtt fennmaradó akadályok megszüntetése és a 

program kkv-k közötti fokozottabb előmozdítása érdekében kéri a Bizottságot, hogy 

vizsgáljon meg további módszereket, illetve javasoljon újakat a COSME, az új Európai 

Innovációs Tanács és a Horizont 2020 fellépéseinek összehangolására; 

3. emlékeztet, hogy az ötletekből és kutatásokból származó versenyképes termékek és 

szolgáltatások megteremtéséhez alapvető fontosságú a tudomány, a technológia és a 

vállalkozói környezet fejlődésébe és modernizálásába való beruházás, a közintézmények 

és a magánszféra közötti partnerség fejlesztése, valamint a tudományos közösség 

                                                 
1 Európai Bizottság, 2015: Elkötelezettség és koherencia – a hetedik uniós keretprogram utólagos értékelése, 5. 

o. 
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fejlesztési folyamatokba való bevonása annak érdekében, hogy a tudományos kutatások 

által elért eredmények a társadalom szükségleteinek figyelembevétele felé irányuljanak; 

4. hangsúlyozza, hogy az uniós finanszírozás nem helyettesítheti a nemzeti erőfeszítéseket, 

és felszólítja a tagállamokat, hogy fordítsák vissza a K+I-tevékenységekre elkülönített 

források csökkentésének tendenciáját; úgy véli, hogy a forráscsökkentés a kérelmek 

számának megnövekedéséhez vezetett, ami csökkentette a sikeres javaslatok arányát; 

5. aggodalommal állapítja meg, hogy a Horizont 2020 sikeraránya jelentősen csökkent az 

elődje (hetedik keretprogram) által az előző időszakban képviselt szinthez képest oly 

módon, hogy minden négy kiváló minőségű javaslatból hozzávetőlegesen csak egy 

részesült támogatásban; emlékeztet, hogy ha mind a 25 000 kiváló minőségű javaslatot 

támogatták volna, 41,6 milliárd euróval többre lett volna szükség a Horizont 2020 első két 

éve során1; sajnálja az EU által elszalasztott ezen lehetőségeket arra, hogy tudáslapú, 

fenntartható és inkluzív gazdasági növekedést alakítson ki az EU 2020 stratégiában 

meghatározottak szerint; 

6. úgy véli, hogy az esb-alapokat és a Horizont 2020-at hatékonyabban kellene megtervezni, 

hogy a lehető legjobban kiegészítsék egymást; 

7. kiemeli a költségvetési nyomást, amellyel az uniós kutatási és innovációs keretprogramok 

szembesülnek; sajnálkozik az uniós költségvetésben fennálló kifizetési válságnak a 

program végrehajtására a jelenlegi többéves pénzügyi keret első éveiben kifejtett negatív 

hatása miatt; szóvá teszi többek között egymilliárd euró értékű pályázati felhívás 2014-es 

meghirdetésének mesterséges késleltetését, és az új programok előfinanszírozási 

szintjének jelentős csökkentését; hangsúlyozza e tekintetben, hogy a többéves pénzügyi 

keretről szóló rendelet 15. cikkével összhangban a 2014–2015-ös időszak során a 

Horizont 2020 számára forrás-előrehozatalt hajtottak végre; kiemeli, hogy ezt a forrás-

előrehozatalt a program teljes egészében felhasználta, bizonyítva erős teljesítményét és 

azon képességét, hogy még többet fel tudna használni; kiemeli, hogy ez az előrehozatal 

nem változtatja meg a programok teljes pénzügyi keretösszegét, ami a többéves pénzügyi 

keret második felében kevesebb előirányzathoz vezet; felszólítja a költségvetési hatóság 

két ágát és a Bizottságot, hogy az elkövetkező években biztosítsák a kifizetési 

előirányzatok megfelelő szintjét, és tegyenek meg minden erőfeszítést annak megelőzése 

érdekében, hogy a jelenlegi többéves pénzügyi keret utolsó éveiben ne kerüljön sor új 

kifizetési válságra;  

8. sürgeti a Bizottságot annak biztosítására, hogy az EU éghajlatváltozáshoz és 

fenntarthatósághoz kapcsolódó pénzügyi hozzájárulásának célkitűzései a Horizont 2020-

ban valóra váljanak; 

9. sajnálja, hogy a Horizont 2020 program költségvetését 2,2 milliárd euróval csökkentették 

az Európai Stratégiai Beruházási Alap javára; hangsúlyozza a Parlament arra irányuló 

kötelezettségvállalását, hogy az éves költségvetési eljárásban enyhíti az ilyen 

csökkentések negatív hatását; emlékeztet álláspontjára, miszerint az új programokat új 

költségvetési forrásokkal kell finanszírozni; e kérdések részleges rendezése érdekében 

felszólít annak figyelembevételére a következő többéves pénzügyi keretben, hogy 

növeljék a kilencedik keretprogram forrásait az ESBA-hoz átcsoportosított 

                                                 
1 Európai Bizottság, 2016: A Horizont 2020 2015. évi monitoringjelentése, 11. o. 
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pénzeszközökkel; 

10. megjegyzi, hogy a Horizont 2020-nak és a következő keretprogramnak figyelembe kell 

vennie az Egyesült Királyság EU-ból való kilépését, valamint azt, hogy az Egyesült 

Királyság harmadik országgá válik, amelynek további részvétele feltételekhez fog 

kapcsolódni; reméli, hogy mihamarabb megoldás születik, tekintettel az Egyesült 

Királyság K+I-ben elfoglalt vezető pozíciójára és az uniós szintű tudományos 

együttműködésben betöltött jelentős szerepére; 

11. felhívja a figyelmet az európai K+I-ben rejlő hatalmas kihasználatlan potenciálra és a 

tudományos tehetségek megőrzésének szükségességére; hangsúlyozza annak fontosságát, 

hogy megerősítsék az alapkutatásra szánt támogatást a kiváló tudomány és az ipari vezető 

szerep területén; sajnálja, hogy az olyan meglévő projektek, mint a „jövőbeni és 

kialakulóban lévő technológiák”, a Marie Skłodowska-Curie-cselekvések vagy az 

„innováció a kis- és középvállalkozásoknál”, jelentősen túlterheltek; felszólít, hogy az 

egyetemeken hozzanak létre üzleti inkubátorházakat az induló vállalkozások és az 

önfoglalkoztatás fejlesztése érdekében; ösztönzi az EU-t, hogy folytassa nagyratörő 

finanszírozási programok érdekében végzett munkáját a jövőben is; sürgeti a 

tagállamokat, hogy növeljék a pénzügyi forrásokat valamennyi jelentősen túlterhelt 

program számára. 

12. üdvözli az Európai Innovációs Tanács bevezetését, és kéri a Bizottságot, hogy nyújtson be 

elemzést arról, hogyan fogja az Európai Innovációs Tanács a meglévő kutatási 

programokat inkább kiegészíteni ahelyett, hogy azoktól elvonna; 

13. hangsúlyozza, hogy az uniós költségvetésnek tükröznie kell a Horizont 2020 azon 

ambiciózus célkitűzését, hogy az Unió a világon élen járó gazdasággá, valamint kutatás- 

és innovációalapú társadalommá váljon. 
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