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Tárgy: A kutatást és innovációt célzó szinergiák a Horizont 2020, a kohéziós politika és egyéb 
uniós finanszírozási programok között 

A Bizottság 2015 decemberében közleményt fogadott el, amelynek 16. cikke (3) bekezdése az 
európai strukturális és beruházási alapoknak (esb-alapok) az EU növekedési stratégiájához, a 
beruházási tervhez és a Bizottság 2020-ig szóló prioritásaihoz való hozzájárulásának 
maximalizálásáról szól. Az 1. tematikus célkitűzésre (Kutatás és innováció) elkülönített források 
rekordnagyságú összege 43 milliárd euró. A kohéziós politika és a többi alapok, például a Horizont 
2020 (H2020) közötti szinergiákra vonatkozó információkat ugyanakkor e közlemény alábecsüli. 
Ezenkívül a 2020-ig szóló jelenlegi szabályozásról folyó tárgyalások során a Parlament új 
költségvetési sorokat vezetett be „A kiválóság terjesztése és a részvétel növelése” és „A kiválósághoz 
vezető út” címmel, a kutatás és innováció terén megvalósuló szinergiák és együttműködés javítása 
céljából.  

1. Hogyan értékeli a Bizottság a Horizont 2020 és a kohéziós rendeletekben, beleértve a közös 
stratégiai keretben, a közös rendelkezésekről szóló rendelet mellékletében megfogalmazott 
szinergiák eredményeit? 

2. Milyen szinergiára irányuló tevékenységekre került sor a közös technológiai kezdeményezések 
során a célok megvalósítása érdekében, továbbá hogyan vonja be a Bizottság közvetlenül a 
közös vállalkozásokat a tagállamokkal folytatott megbeszélésekbe és véleménycserékbe, 
amelyek témája a H2020 és az esb-alapokból finanszírozott intelligens szakosodás közötti 
szinergiák?  

3. Milyen eredményekkel jártak a 2014–2020-as operatív programjaiban az alulról felfelé irányuló 
intézkedések (kapacitásépítés, nemzeti/regionális kutatási és innovációs rendszerek), valamint a 
felülről lefelé irányuló intézkedések(innováció/piac)? Milyen tényleges impulzusokkal lehet 
támogatni a különböző alapok közötti szinergiákat? Mi a a „kiválóság pecsétjének” szerepe? 

4. Kész-e a Bizottság közleményt kiadni az esb-alapoknak a H2020-szal, a Galileo/Kopernikusz 
programokkal, az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) és egyéb európai innovációs 
alapokkal való szinergiája végrehajtásáról? 

5. Hajlandó-e a Bizottság egy olyan megfigyelési rendszer kidolgozására, amely a 2014–2020-as 
rendelkezésekben elfogadottak értelmében nyomon követi e szinergiák eredményeit, illetve 
megnevezi a bevált gyakorlatokat? 
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