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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás 
leadott szavazatok többsége

**I. Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

II. Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás 
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I. Együttdöntési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

II. Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

III. Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat) 
leadott szavazatok többsége az együttes szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre 
vonatkozó hetedik keretprogramjának (2007–2013) végrehajtására irányuló „Ötletek” 
egyedi programról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(COM(2005)0441 – C6-0382/2005 – 2005/0186(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2005)0441)1,

– tekintettel az EK-Szerződés 166. cikkére, amely alapján a Tanács konzultált a 
Parlamenttel (C6-0382/2005),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Költségvetési 
Bizottság, valamint a Kulturális és Oktatási Bizottság véleményére (A6-0000/2006),

1. jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2. felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EK-Szerződés 
250. cikkének (2) bekezdése alapján;

3. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott 
szövegtől el kíván térni;

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való konzultációra abban az esetben, ha lényegesen 
módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(4) preambulumbekezdés

(4) A felderítő kutatásra vonatkozó 
javaslatokat kizárólag a szakértői értékelés 
megítélése szerint, a kiválóság kritériuma 
alapján kell elbírálni, a hangsúlyt pedig az 
interdiszciplináris, nagy kockázattal járó 

(4) A felderítő kutatásra vonatkozó 
javaslatokat az alapkutatás értelmében 
kizárólag a szakértői értékelés megítélése 
szerint, a kiválóság kritériuma alapján kell 
elbírálni, a hangsúlyt pedig az inter- és 

  
1 HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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úttörő projektekre, az új csoportok és a 
kevesebb tapasztalattal rendelkező kutatók, 
valamint a már működő kutatócsoportokra 
szükséges helyezni.

multidiszciplináris, nagy kockázattal járó 
úttörő projektekre, az új csoportok és a 
kevesebb tapasztalattal rendelkező kutatók, 
valamint a már működő kutatócsoportokra 
szükséges helyezni.

Indokolás

Szükséges, hogy a „felderítő kutatás” fogalmát már a preambulumbekezdésekben világosan 
összefüggésbe helyezzük az alapkutatással. Szükség van továbbá arra is, hogy a kutatási 
projektek interdiszciplinaritása mellett a multidiszciplinaritásra is hangsúlyt helyezzünk.

Módosítás: 2
(6) preambulumbekezdés

(6) Az egyedi program végrehajtásáért 
az Európai Bizottság felel, és garantálja az 
Európai Kutatási Tanács teljes 
autonómiáját és integritását, valamint 
funkcionális hatékonyságát.

(6) Az egyedi program végrehajtásáért 
egy két-, legfeljebb hároméves kísérleti 
időszak alatt az Európai Bizottság felel, és 
garantálja az Európai Kutatási Tanács 
teljes autonómiáját és integritását, valamint 
funkcionális hatékonyságát.

Indokolás

Az Európai Kutatási Tanácsnak hosszú távon egy az EU intézményeitől messzemenően 
független szervezeti struktúrát kell kapnia, és egyedül a nemzetközi kutatóközösség felelős 
irányítása alatt kell állnia. A kísérleti időszak szempontjából célravezető egy a Bizottság 
ellenőrzése alatt álló végrehajtó hivatal létrehozása, hogy az Európai Kutatási Tanács gyors 
indulása biztosítva legyen. 

Módosítás: 3
(8) preambulumbekezdés

(8) Az EKT integritásának garantálása 
érdekében a Bizottságnak biztosítania 
szükséges az egyedi program előre 
meghatározott célok szerinti végrehajtását.

(8) Az EKT integritásának garantálása 
érdekében a Bizottságnak az Európai 
Parlamenttel és a Tanáccsal együttesen
biztosítania szükséges az egyedi program 
előre meghatározott célok szerinti 
végrehajtását.

Indokolás

Az EKT integritását nem garantálhatja egyedül a Bizottság. Figyelembe véve a projekt nagy 
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jelentőségét és jelentős pénzügyi eszközeit, szükség van arra, hogy adott esetben éves 
jelentések formájában a Tanács és a Parlament is következetesen részt vegyen az EKT 
munkájában.

Módosítás: 4
(17) preambulumbekezdés

(17) A Bizottság gondoskodik az EKT 
működésének független értékeléséről. Az 
értékelés fényében és figyelembe véve az 
EKT alapelveivel kapcsolatos 
tapasztalatokat, legkésőbb 2010-ig 
fontolóra kell venni az EKT jogi 
szempontból független struktúrává való 
átszervezésének lehetőségét, például a 
Szerződés 171. cikke alapján.

(17) A Bizottságnak egy két-, legfeljebb 
hároméves kísérleti időszak alatt
biztosítania kell az EKT működésének 
független értékelését. Az így kapott 
eredmények alapján az EKT-t tartósan 
egy olyan struktúra irányába kell 
átformálni, amely biztosítja az EKT 
maximális autonómiáját és ezzel 
egyidejűleg az átláthatóságot is. 
Mindamellett pedig legkésőbb 2010-ig 
fontolóra kell venni az EKT jogi 
szempontból független struktúrává való
átszervezésének lehetőségét, például a 
Szerződés 171. cikke alapján.

Indokolás

A nemzetközi tudományos és kutatóközösség egyhangú kívánsága alapján az Európai Kutatási 
Tanácsnak az EU intézményeitől messzemenően független szervezeti struktúrát kell kapnia, és 
egyedül a nemzetközi kutatóközösség felelős irányítása alatt kell állnia. Ez különösen az 
eljárási folyamatok átláthatóságának biztosítását jelenti az autonómia teljes körű megtartása 
mellett. Az EK-Szerződés 171. cikkének megfelelő struktúra lehetőségét alaposan meg kell 
vizsgálni.

Módosítás: 5
2. cikk

A keretprogram II. mellékletével 
összhangban az egyedi program 
végrehajtásához szükségesnek ítélt összeg 
11862 millió EUR, amelyből kevesebb 
mint 6 % a Bizottság igazgatási kiadásait 
fedezze.

A keretprogram II. mellékletével 
összhangban az egyedi program 
végrehajtásához szükségesnek ítélt összeg 
11862 millió EUR, amelyből legfeljebb 
3 % az Európai Kutatási Tanács számára 
évente rendelkezésre álló költségvetés
igazgatási és személyzeti kiadásait fedezze.
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Indokolás

Az Európai Kutatási Tanács tevékenységének sikere attól függ, hogy minél több pénz folyjon a 
projektekbe. El kell kerülni, hogy aránytalanul nagy igazgatás épüljön ki. 

Módosítás: 6
3. cikk (1) bekezdés

(1) Az egyedi program keretében 
valamennyi kutatási tevékenységet az 
etikai alapelveknek megfelelően kell 
végrehajtani.

(1) Az egyedi program keretében 
valamennyi kutatási tevékenységet az 
etikai alapelveknek megfelelően kell 
végrehajtani, ahogyan azokat a hetedik 
keretprogram rögzíti. Ezeket kiegészítik a 
(2) és a (3) bekezdésben kifejtett 
alapelvek. 

Indokolás

Az etikai korlátokat meghatározó értékdöntéseknek, ahogyan azokat a 7. kutatási 
keretprogram megfogalmazza, az „Ötletek” egyedi programra is érvényesnek kell lennie. 

Módosítás: 7
4. cikk (3) bekezdés

(3) Az Európai Kutatási Tanács az I. 
mellékletben leírtak értelmében egy célzott 
végrehajtó struktúra által támogatott 
független Tudományos Tanácsból áll. Az 
Európai Kutatási Tanács a tudományos 
kiválóság, az autonómia, a hatékonyság és 
az átláthatóság elveivel összhangban 
működik.

(3) Az Európai Kutatási Tanács az I. 
mellékletben leírtak értelmében egy célzott 
végrehajtó struktúra által támogatott 
független Tudományos Tanácsból áll. Az 
Európai Kutatási Tanács a tudományos 
kiválóság, az autonómia, a hatékonyság és 
az átláthatóság és elszámoltathatóság
elveivel összhangban működik. 
Ezen alapelvek betartása felett a Tanács, 
a Bizottság és az Európai Parlament 
három-három képviselőjéből álló 
tanácsadó fórum („Board of Trustees") 
őrködik.

Indokolás

A Tudományos Tanácsnak az elszámoltathatóság alapelvét is figyelembe véve kell végeznie 
munkáját. A Tanács, a Bizottság és a Parlament három-három képviselőjéből álló tanácsadó 
fórum („Board of Trustees") létrehozása szükséges annak érdekében, hogy garantálni 
lehessen az EKT munkáját meghatározó alapelvek betartását.
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Módosítás: 8
4. cikk (4) bekezdés

A Bizottság garantálni fogja az Európai 
Kutatási Tanács autonómiáját és 
integritását, és biztosítani fogja az arra 
bízott feladatok megfelelő végrehajtását.

A Tanáccsal és az Európai Parlamenttel 
együttműködve a Bizottság garantálni 
fogja az Európai Kutatási Tanács 
autonómiáját és integritását, és biztosítani 
fogja az arra bízott feladatok megfelelő 
végrehajtását.
A Tudományos Tanács és a Bizottság éves 
jelentést terjeszt az Európai Parlament és 
a Tanács elé az EKT munkájáról, amely 
különösen arra keresi a választ, hogy a 
kitűzött célokat mennyiben tudták 
megvalósítani. 

Indokolás

Az EKT integritását nem garantálhatja egyedül a Bizottság. Figyelembe véve a projekt nagy 
jelentőségét és jelentős pénzügyi eszközeit, szükség van arra, hogy adott esetben éves 
jelentések formájában a Tanács és a Parlament is következetesen részt vegyen az EKT 
munkájában.

Módosítás: 9
5. cikk (1) bekezdés 

(1) A Tudományos Tanács a Bizottság 
által kinevezett legjobb hírű tudósokból, 
mérnökökből és elméleti szakemberekből 
áll, akik külső érdekektől független módon, 
saját nevükben járnak el.

(1) A Tudományos Tanács a legjobb hírű 
tudósokból, mérnökökből és elméleti 
szakemberekből áll, akik lehetőség szerint 
minden szak- és kutatási területet 
képviselnek, és a kiemelkedő tudományos 
kiválóság mellett többéves tapasztalattal is 
rendelkeznek a tudománymenedzsment 
területén, valamint külső érdekektől 
független módon, saját nevükben járnak el.

Indokolás

Mérvadó, hogy a Tudományos Tanács tagjai lehetőség szerint minden kutatási területet 
képviseljenek, és az államitól a magánkutatásokig a legkülönbözőbb ágazatokat lefedjék, 
továbbá hogy tapasztalattal rendelkezzenek a tudománymenedzsment területén is.

Módosítás: 10
5. cikk (1a) bekezdés (új)
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(1a) A Tudományos Tanács tagjait a 
Bizottság nevezi ki, miután a tudományos 
közösség átlátható és független eljárás 
keretében javaslatot tett a tagokra, és a 
jelöltek az Európai Parlament előtt 
meghallgatáson vettek részt. 

Indokolás

A Tudományos Tanács tagjaira elsődlegesen magának a tudományos közösségnek kell 
javaslatot tennie. A Parlament előtti meghallgatás megteremti a szükséges átláthatóságot és 
nyilvánosságot.

Módosítás: 11
5. cikk (1b) bekezdés (új)

(1b) A Tudományos Tanács tagjai 
megbízatásának időtartama két év, amely 
kétszer meghosszabbítható. A tagokat 
rotációs rendszerben választják, amelynek 
megfelelően minden választás során 
egyharmad arányban új tagokat neveznek 
ki.

Indokolás

A Tudományos Tanács tagjainak megbízatási idejét korlátozni kell. A rotációs rendszer 
biztosítja az új és régi tagok viszonyának kiegyensúlyozottságát.

Módosítás: 12
5. cikk (3) bekezdés –a) pont (új)

-a) általános stratégia az EKT 
munkájához, amelyet szabályos 
időközönként hozzá kell igazítani a 
tudományos követelményekhez;

Indokolás

A tudományos tanácsadó fórum szükségszerűen felelős az EKT általános stratégiájáért. 
Tetszőleges időközönként meg kell vizsgálni továbbá ezt az általános stratégiát, és hozzá kell 
igazítani a folyamatosan változó követelményekhez.
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Módosítás: 13
6. cikk (1) bekezdés

(1) A Bizottság az egyedi program 
végrehajtására munkaprogramot fogad el, 
amely részletesebben bemutatja az I. 
mellékletben meghatározott célkitűzéseket 
és tudományos és technológiai 
prioritásokat, az ezekhez kapcsolódó 
finanszírozást, valamint a végrehajtás 
időrendjét.

(1) A Bizottság és a Tudományos Tanács 
az egyedi program végrehajtására 
munkaprogramot fogad el, amely 
részletesebben bemutatja az I. mellékletben 
meghatározott célkitűzéseket és 
tudományos és technológiai prioritásokat, 
az ezekhez kapcsolódó finanszírozást, 
valamint a végrehajtás időrendjét.

Indokolás

Annak van értelme, ha a Bizottság és a Tudományos Tanács együttesen fogadja el az Európai 
Kutatási Tanács munkaprogramját.  

Módosítás: 14
8a. cikk (új)

8a. cikk
(1) Egy két-, legfeljebb hároméves 
kísérleti időszakot követően független 
szakértők értékelik az EKT munkáját. Az 
értékelés többek között kiterjed arra, 
hogy teljesültek-e az EKT-val kapcsolatos 
célkitűzések, és az eljárási folyamatokat 
hatékonnyá és átláthatóvá tették-e,
biztosítva van-e a független tudományos 
munka, valamint
figyelembe vették-e a tudományos 
kiválóság alapgondolatát.
Az értékelés véleményt fogalmaz meg 
azzal a kérdéssel kapcsolatban is, hogy 
hosszú távon mely struktúra megfelelő az 
EKT számára.
(2) Az elvégzendő értékelés ellenére az 
EKT számára hosszú távon minden 
esetben olyan struktúrát kell választani, 
amely biztosítja a Tudományos Tanács 
teljes körű autonómiáját, miközben 
garantálja a Bizottsággal, a Tanáccsal és 
az Európai Parlamenttel szembeni 
átláthatóságot és elszámoltathatóságot is. 
(3) Az értékelő jelentés alapján a 
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Bizottság javaslatot tesz az EKT további 
fejlődésére, amelyet az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak 
megvitatásra és adott esetben 
együttdöntésre előterjesztenek. Az EKT 
további munkáját illetően a Szerződés 
171. cikke szerinti struktúrából kell 
kiindulni, kivéve, ha nyomós indokok 
szólnak egy ilyen szervezeti forma ellen.

Indokolás

A nemzetközi tudományos és kutatóközösség egyhangú kívánsága alapján az Európai 
Kutatási Tanácsnak hosszú távon az EU intézményeitől messzemenően független szervezeti 
struktúrát kell kapnia, és egyedül a nemzetközi kutatóközösség felelős irányítása alatt kell 
állnia. A kísérleti időszak szempontjából célravezető egy végrehajtó hivatal létrehozása, hogy 
az Európai Kutatási Tanács gyors indulása biztosítva legyen. Az ebből az időszakból gyűjtött 
tapasztalatokat mélyreható értékelésnek kell alávetni. 

Módosítás: 15
I. melléklet „A Tudományos Tanács” alpont (1) bekezdés és (1a) és (1b) bekezdés (új)

A. Tudományos Tanács az európai 
tudományos közösség legmagasabb szintű 
– magánszemélyként saját jogán, külső 
érdekektől függetlenül eljáró –
képviselőiből áll. Tagjait a Bizottság 
nevezi ki egy, a személyek kiválasztására 
szolgáló független eljárást követően.

A Tudományos Tanács az európai 
tudományos közösség legmagasabb szintű 
– magánszemélyként saját jogán, külső 
érdekektől függetlenül eljáró –
képviselőiből áll, akik lehetőség szerint 
minden szakterületet és kutatási ágazatot 
képviselnek, és a kiemelkedő tudományos 
kiválóság mellett többéves tapasztalattal 
rendelkeznek a tudománymenedzsment 
területén. 

Tagjait a Bizottság nevezi ki, miután a 
tudományos közösség javaslatot tett a 
tagokra, és a jelöltek az Európai 
Parlament előtt meghallgatáson vettek 
részt. A tagok megbízatásának időtartama 
két év, amely kétszer meghosszabbítható. 
A tagokat rotációs rendszerben választják, 
amelynek megfelelően minden választás 
során egyharmad arányban új tagokat 
neveznek ki.
A Tudományos Tanács tagjai az 
összeférhetetlenség elkerülése érdekében 
magatartási kódexet fogadnak el. 
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Indokolás

Mérvadó, hogy a Tudományos Tanács tagjai lehetőség szerint minden kutatási területet 
képviseljenek, és az államitól a magán kutatásokig a legkülönbözőbb ágazatokat lefedjék, 
továbbá hogy tapasztalattal rendelkezzenek a tudománymenedzsment területén. A tagok 
kinevezésekor a Parlament előtti meghallgatás megteremti a szükséges átláthatóságot. Be kell 
továbbá vezetni a rotációs elvet. 

Módosítás: 16
I. melléklet „Célzott végrehajtó struktúra” alpont

A célzott végrehajtó struktúra a 
programnak az éves munkaprogramban 
meghatározottak szerinti adminisztratív 
végrehajtásának és megvalósításának 
minden aspektusáért felelős. Feladata 
különösen az értékelési eljárások, a 
szakértői értékelési és a kiválasztási 
folyamat végrehajtásának biztosítása a 
Tudományos Tanács által megállapított 
alapelveknek megfelelően, valamint a 
támogatásokkal kapcsolatos 
pénzgazdálkodás és tudományos irányítás 
biztosítása.

A célzott végrehajtó struktúra a kísérleti 
időszakban a programnak az éves 
munkaprogramban meghatározottak 
szerinti adminisztratív végrehajtásának és 
megvalósításának minden aspektusáért 
felelős. Feladata különösen az értékelési 
eljárások, a szakértői értékelési és a 
kiválasztási folyamat végrehajtásának 
biztosítása a Tudományos Tanács által 
megállapított alapelveknek megfelelően, 
valamint a támogatásokkal kapcsolatos 
pénzgazdálkodás és tudományos irányítás 
biztosítása.

Indokolás

Az Európai Kutatási Tanácsnak hosszú távon az EU intézményeitől messzemenően független 
szervezeti struktúrát kell kapnia, és egyedül a nemzetközi kutatóközösség felelős irányítása 
alatt kell állnia. A kísérleti időszak szempontjából célravezető egy a Bizottság ellenőrzése 
alatt álló végrehajtó hivatal létrehozása, hogy az Európai Kutatási Tanács gyors indulása 
biztosítva legyen. 

Módosítás: 17
I. melléklet „Az Európai Bizottság szerepe” alpont (1) bekezdés

Az Európai Bizottság garantálja az Európai 
Kutatási Tanács teljes autonómiáját és 
integritását. A program végrehajtásával 
kapcsolatos felelőssége a gyakorlatban 
annak biztosítását jelenti, hogy a 
programot a fent meghatározott 
tudományos célkitűzésekkel és 
tudományos kiválóságra vonatkozó 
követelményekkel összhangban valósítják 

A Tanáccsal és az Európai Parlamenttel 
együttműködve az Európai Bizottság 
garantálja az Európai Kutatási Tanács 
teljes autonómiáját és integritását. A 
program végrehajtásával kapcsolatos 
felelőssége a gyakorlatban annak 
biztosítását jelenti, hogy a programot a fent 
meghatározott tudományos célkitűzésekkel 
és tudományos kiválóságra vonatkozó 
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meg a függetlenül eljáró Tudományos 
Tanács által meghatározottak szerint. A 
Bizottság különösen: 

követelményekkel összhangban valósítják 
meg a függetlenül eljáró Tudományos 
Tanács által meghatározottak szerint. A 
Bizottság különösen:

Indokolás

Az EKT integritását nem garantálhatja egyedül a Bizottság. Figyelembe véve a projekt nagy 
jelentőségét és jelentős pénzügyi eszközeit, szükség van arra, hogy a Tanács és a Palament is 
részt vegyen az EKT munkájában. 

Módosítás: 18
I. melléklet „Az Európai Bizottság szerepe” alpont második francia bekezdés

– elfogadja a Tudományos Tanács által 
kialakított munkaprogramot és a 
végrehajtási módszertannal kapcsolatos 
álláspontokat 

– a Tudományos Tanáccsal együtt 
elfogadja a Tudományos Tanács által 
kialakított munkaprogramot és a 
végrehajtási módszertannal kapcsolatos 
álláspontokat 

Indokolás

Annak van értelme, ha a Bizottság és a Tudományos Tanács együttesen fogadja el az Európai 
Kutatási Tanács munkaprogramját.
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INDOKOLÁS

I. Az „Ötletek” egyedi program bemutatása

A hetedik kutatási keretprogram célja egy európai szintű, úgynevezett „Európai Kutatási 
Tanács” (EKT) létrehozása. Az EKT a keretprogram egyik jelentős újítása. Az „Ötletek” 
egyedi programban az Európai Bizottság közelebbről pontosítja az EKT feladatait és 
struktúráját. 

1. Az alapötlet

Az EKT célja elsősorban az, hogy az alapkutatás, vagy ahogy a Bizottság nevezi, a „felderítő 
kutatás” területét erősítse. Ez az irányváltás már régóta esedékes. Jelentős kutatási 
eredmények csak olyan felismerések által válnak lehetővé, amelyeket az alapkutatásból 
nyernek. Ráadásul a keretprogramokban az alapkutatás eddig egyértelműen háttérbe szorult az 
alkalmazott kutatási területek mellett, a magánbefektetők ugyanis gyakran haboznak
beruházni ezekbe a fontos területekbe, hiszen azok jelentős anyagi kockázattal járnak, és nem 
ígérnek automatikusan piacérett termékeket.

A Bizottság és a vezető európai kutatási intézmények az EKT-tól a versenyhatás kialakulását 
remélik: Európa legjobb kutatóinak versenyezniük kell egymással a forrásokért, ami aztán 
növeli Európa mint kutatási helyszín vonzerejét. Azt remélik továbbá, hogy az egyes kutatók 
sikereiből következtetéseket lehet majd levonni az egyes tagállamok kutatásainak minőségéről 
is.

2. Az Európai Kutatási Tanács szerkezete

A Bizottság javaslata alapján az EKT eleinte egy Tudományos Tanácsból és egy ún. 
végrehajtó struktúrából fog állni. 

a) A Tudományos Tanács

A Tudományos Tanács az EKT-ban a kulcsszerepet játszik, és az európai tudományos 
közösség legmagasabb szintű – magánszemélyként saját jogán, politikai vagy bármely egyéb 
érdekektől függetlenül eljáró – képviselőiből áll. Tagjait a Bizottság nevezi ki a személyek 
kiválasztására szolgáló független eljárást követően. 

Lord Patten, egykori biztos vezetésével egy ötfős választótestület még az EKT-val 
kapcsolatos hivatalos döntés előtt 22 tagot jelölt az előző évben a Tudományos Tanácsba, 
akik már meg is kezdték munkájukat. 

A Bizottság elképzelése szerint a Tudományos Tanács feladata lényegében az általános 
tudományos stratégia, valamint az EKT munkaprogramjának kidolgozására összpontosul. Ide 
tartozik azoknak a kritériumoknak a meghatározása is, amelyek alapján az egyes projektek 
finanszírozásáról döntenek. A Tudományos Tanács biztosítja továbbá a tudományos 
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szempontú nyomon követést és minőségellenőrzést, amelybe beletartoznak a szakértői 
értékelési eljárás, a szakértők kiválasztása és az értékelési módszerek is.

b) A célzott végrehajtó struktúra 

A program végrehajtásában mindenekelőtt egy célzott végrehajtó struktúra lesz illetékes, 
amely a szakértők és a projektek kiválasztási eljárását a gyakorlatban valósítja meg. A 
program indulásához végrehajtó struktúraként a Bizottság egy bizottsági végreható hivatal 
létrehozását javasolta. Mindenesetre lehetőség van arra is, hogy a hivatal egy független 
értékelést követően 2010-ig alternatív és jogilag független struktúrát kapjon, adott esetben az 
EK-Szerződés 171. cikkének megfelelően. 

II. Az előadó értékelése 

Az Európai Kutatási Tanács megfelelő időpontban tett fontos lépést jelent Európa mint 
kutatási helyszín biztosításához és az alapkutatás erősítéséhez. Egy sikeres EKT ki tudná 
bontakoztatni azt a vonzerőt, amelyre sürgősen szükség van ahhoz, hogy az élvonalbeli 
kutatókat Európában lehessen tartani, illetve meg lehessen őket nyerni Európa számára. Így 
érthető, hogy a Kutatási Tanács ötlete a kutatóközösségekben széles körű támogatásra lelt, 
amelyben az Európai Parlament is messzemenően osztozik a közösséggel. Ettől eltekintve a 
javaslat az előadó véleménye szerint döntő helyeken olyan kérdéseket vet fel, amelyeket 
behatóan meg kell vizsgálni. 

1. Az Európai Kutatás Tanács végleges struktúrája

Az EKT végleges struktúráját illetően két alternatíva képezi vita tárgyát: az egyik a már 
említett végrehajtó struktúra, amelyet a Bizottság egészen nyilvánvaló módon előnyben 
részesít, a másik pedig az EK-Szerződés 171. cikke szerinti független struktúra. Az előadó 
véleménye szerint mindkettőnek vannak előnyei és hátrányai. A végrehajtó struktúra 
garantálná a Bizottság erős befolyását a Kutatási Tanácsra; ez azonban problémás lenne a 
függetlenség szempontjából. Az EK-Szerződés 171. cikke szerinti intézmény pedig egy sor 
olyan kérdést vet fel, amelyet figyelembe kell venni. Ez olyan gyakorlati kérdésekkel 
kezdődik, mint például a hely kiválasztása.

Az előadó véleménye szerint a két, legfeljebb három évig tartó kísérleti időszakot ezért az 
EKT-val kapcsolatos tapasztalatok független szakértők által végrehajtott értékelésének kell 
követnie, amelynek előre megállapított kritériumok alapján kell történnie. Ennek során többek 
között olyan szempontok alapján kell értékelni, mint a tudományos autonómia az átláthatóság 
és a Bizottsággal, a Tanáccsal és a Parlamenttel szembeni elszámoltathatóság megtartása 
mellett. 

2. Az Európai Kutatási Tanács munkájának átláthatósága 

Figyelembe véve az EKT döntési körébe utalt jelentős anyagi eszközöket, bizonyos mértékű 
elszámoltathatóságot kell biztosítani a Tanáccsal, a Parlamenttel és a Bizottsággal szemben. 
Ezzel már annak benyomását is el kívánják kerülni, hogy az EKT-nál létrejöhet egy „zárt 
üzem“ („closed shop”). 
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Az európai intézmények bevonása – például egy tanácsadó fórumon (Board of Trustees) 
keresztül – az átláthatóságot szolgálja, és lehetőséget nyújt a Kutatási Tanács számára, hogy 
munkáját a fórummal szemben megerősítse. Az előadó véleménye szerint nem elég csupán a 
Számvevőszékre és az Európai Csaláselleni Hivatalra (OLAF) hagyatkozni. A nemzeti 
kutatási tanácsok példája mutatja, hogy az állam mint finanszírozó minden esetben egy többé-
kevésbé erőteljes ellenőrzést folytat.

Például az amerikai National Science Foundation minden elnökségi tagját és az igazgatóját is 
az Egyesült Államok elnöke nevezik ki, a kinevezést pedig a szenátus hagyja jóvá. A német 
Deutsche Forschungsgemeinschaft esetében a szövetségi kormány és a tartományok is 
képviseltetik magukat a főbizottságban, amelyben döntenek az iránymutatásokról, sőt az 
egyes projektekről is.

Az előadó véleménye szerint legalább rendszeres jelentési kötelezettség formájában 
biztosítani kell bizonyos fokú politikai elszámoltathatóságot. 

3. A Tudományos Tanács tagjainak kiválasztása

A tudományos tanácsadó fórumnak, már amennyire ez lehetséges egy kereken 20 tudósból 
álló testület esetében, minden kutatási területet és az egyetemi kutatástól kezdve az ipariig a 
legkülönfélébb szinteket le kell fednie. Különösen nagy jelentősége van annak, hogy a tagok, 
tekintettel feladataikra, tudással és tapasztalattal rendelkezzenek a tudománymenedzsment 
területén.

Annak érdekében, hogy a Kutatási Tanács nyitott maradjon az új ötletek és kutatási területek 
számára, a tagok hivatali idejét korlátozni kell. Szintén hasznos lenne egy rotációs rendszer 
bevezetése, amely a folytonosság egyidejű megtartásával biztosítja az állandó változást.
Továbbá a Tudományos Tanács tagjait kizárólag európai tudósokból lehessen kiválasztani és 
kinevezni, ami garantálja az EKT tudományos függetlenségét. 

4. A hatékony igazgatási struktúra biztosítása 

Az EKT minőségi próbája a projektek lebonyolítása lesz. Tekintettel a témák széles körére, 
sok indítványra kell számítani, amelyeket gyorsan és hatékonyan kell feldolgozni. A 
Tudományos Tanácsra és a „végrehajtó struktúrára” pedig különösen nagy mértékben hárul az 
a követelmény, hogy intelligens megoldásokat dolgozzanak ki. Tekintettel a szűkös 
forrásokra, az igazgatási feladatok kiadásait kezdettől fogva a teljes költségvetés bizonyos 
hányadára kell korlátozni, hogy biztosítva legyen a „karcsúsított vezetés” (Lean 
Management). 

5. A Tudományos Tanács munkájával kapcsolatos normák 

Kritikus hangok attól félnek, hogy az EKT-t „elárasztják” az indítványok. Ezt figyelembe 
véve felmerült a javaslat, hogy már az egyedi program tartalmazzon előírásokat az EKT 
munkájával és a projektek kiválasztásával kapcsolatban, mégpedig úgy, hogy a projektek 
kiválasztásához bizonyos szempontokat nevez meg. Ezt a megközelítést az előadó nem tartja 
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célravezetőnek. Alapvető követelmény ugyanis, hogy a tartalmi munkára vonatkozó 
előírásokat a Tudományos Tanácsban a tudósok autonóm módon és a kutatás kívánalmaihoz 
igazodva határozzák meg. Ennek a meghatározásnak a Bizottsággal szemben is érvényesnek 
kell lennie. Szükséges azonban a világos etikai határok megfogalmazása.

6.  A Kutatási Tanács anyagi eszközei

Egyetértés van azt illetően, hogy az EKT sikere nem csekély mértékben függ annak anyagi 
eszközeitől. Csak akkor tud beállni a bevezetőben említett versenyhatás, ha sikerül befektetni 
egy szükséges „kritikus tömeget”. A hetedik kutatási keretprogram teljes futamidejére a 
Bizottság eredetileg 11,861 milliárd eurót irányzott elő az EKT számára. Ezt a számot aligha 
lehet fenntartani.

A szakértők a szükséges „kritikus tömeget” jogosan évente legalább 1 milliárd euróban 
állapítják meg. Ennek az összegnek a program teljes futamideje alatt rendelkezésre kell állnia, 
miközben ajánlatos az összeg folyamatos emelése. Az előadó véleménye szerint ez azt 
jelentené, hogy az indulási időszakban kevesebb anyagi forrás áll rendelkezésre, mint a 
program futamidejének végén.

III. Következtetések: 

Az előadó üdvözli az Európai Kutatási Tanács megalapításának gondolatát, és felszólít 
minden érintettet, hogy biztosítsák a Kutatási Tanács munkájának gyors elkezdését. Az 
európai jogalkotóknak ezért választ kell találniuk a fent felvetett kérdésekre. Csak ezek sikere 
esetén válik az EKT valós sikermodellé, amely képes kibontakoztatni a kívánt előnyös hatást 
a kutatási helyszín számára.


