
AD\874718HU.doc PE464.899v02-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Költségvetési Bizottság

2011/XXXX(INI)

13.7.2011

VÉLEMÉNY
a Költségvetési Bizottság részéről

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

a „Kihívásból lehetőség: az európai uniós kutatás- és innovációfinanszírozás 
közös stratégiai kerete felé” című zöld könyvről
(2011/XXXX(INI))

A vélemény előadója: Carl Haglund



PE464.899v02-00 2/5 AD\874718HU.doc

HU

PA_NonLeg



AD\874718HU.doc 3/5 PE464.899v02-00

HU

JAVASLATOK

A Költségvetési Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy a közös stratégiai keret célja a jelenleg a hetedik keretprogramon, a 
versenyképességi és innovációs keretprogramon, valamint az innováció területét érintő 
különböző uniós kezdeményezéseken, például az EIT-n keresztül nyújtott európai uniós 
kutatás- és innovációfinanszírozás teljes skálájának lefedése következetes célok és közös 
stratégiai célkitűzések alapján;

2. úgy ítéli meg, hogy a strukturális és kohéziós alapoknak ki kell egészíteniük az EU 
kutatási és innovációs alapjait, ám nem helyettesíthetik azokat, és mivel az egyes alapok 
alapvető céljai eltérnek egymástól, a következő többéves pénzügyi keret idején továbbra is 
el kell különülniük; úgy véli továbbá, hogy az ezen alapok közötti szinergiák kialakítása 
az európai hozzáadott érték biztosításának létfontosságú módja; 

3. üdvözli a Bizottság arra irányuló javaslatait, hogy az uniós költségvetés multiplikátor 
hatásának fokozása érdekében bővítsék az innovatív pénzügyi eszközök alkalmazását, 
egyszersmind maradéktalanul tiszteletben tartva a költségvetési és a mentesítő hatóság 
jogait; kéri a Bizottságot, hogy javítsa a keretfeltételeket és a finanszírozáshoz való 
hozzáférést az elsődleges célcsoportok, így a kkv-k, és különösen az induló és a korai 
szakaszban lévő vállalkozások, valamint az egyetemek és kutatóközpontok számára; kéri, 
hogy a kifejezetten a kkv-kra irányuló tevékenységekre az EBB-csoport égisze alatt 
kerüljön sor, feltéve, hogy ez nem térít el pénzeszközöket a hetedik keretprogram 
finanszírozásától; kéri az úgynevezett „kedvezményes kamatozású kölcsönök” 
koncepciójának továbbfejlesztését; kételyeinek ad hangot az olyan kölcsönszerződések 
vonatkozásában, amelyek a kölcsön támogatássá alakításának lehetőségét tartalmazzák;
kéri a Bizottságot és az EBB-t, hogy hajtsák végre a kockázatmegosztási pénzügyi 
mechanizmus, mivel ez kulcsfontosságú eszköz a kutatási és innovációs projektek 
finanszírozása és a versenyképesség fokozása szempontjából, és ily módon biztosítható 
Európa hosszú távú gazdasági növekedése és a foglalkoztatás;

4. hangsúlyozza, hogy az uniós kutatásfinanszírozás kockázatkerülő kultúrája nem teszi 
lehetővé a legnagyobb áttörési lehetőségeket hordozó, nagy kockázattal járó kutatási 
ötletek finanszírozását, ezért a tisztán eredményalapú, az innovatív tudományos kutatás 
lényegének ellentmondó megközelítéssel szemben kockázat- és kudarctűrőbb – a 
megfelelően kialakított finanszírozást nem helyettesítése, ám valamiféle díjazással járó –, 
bizalomra épülő megközelítés mellett száll síkra;

5. abbéli meggyőződésének ad hangot, hogy az új programozási időszak egyik legfőbb 
prioritásának a rugalmasságot biztosító intézkedések mellett a valamennyi kutatási és 
innovációs programon átívelő, horizontális egyszerűsítési tevékenységeket kell tekinteni, 
és felhívja a figyelmet a költségvetési rendelet jelenlegi felülvizsgálata során 
meghozandó, az egyszerűsítést szolgáló lényeges döntésekre, többek között az 
előfinanszírozási szabályok egyszerűsítése, a költségek elszámolhatósága és az elismerést 
jelentő kutatói díjak hatókörének szélesíte terén; hangsúlyozza, hogy a pályázati eljárások 
és az ellenőrzési mechanizmusok további egyszerűsítésére van szükség, az európai 
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kutatási és innovációs programokra pályázók érdekében;

6. felhívja a Bizottságot, hogy a 7. kutatási keretprogramban alacsony részvételi arányt 
mutató tagállamokban építsen ki „kiválósági lépcsőt” valamennyi potenciális kutatási és 
innovációs szereplő számára, többek között azáltal, hogy e tekintetben ösztönzi a 
strukturális és kohéziós alapok hatékonyabb és rugalmasabb felhasználását, beleértve az 
alapok közötti szinergiák maximalizálásának módjait; kiemeli az együttműködésen 
alapuló projekteken keresztül történő nemzetközi együttműködés fontosságát, és 
hangsúlyozza a kiválóság Európa-szerte történő támogatására szolgáló, erre a célra 
kialakított projektek kidolgozásának szükségességét;

7. ismételten hangoztatja azon álláspontját, hogy a 2013 utáni időre szóló többéves pénzügyi 
keretet illetően a terjedelmes projektek – így az ITER és Galileo – számára elkülönített 
pénzügyi forrásokat a programozási időszak egészére vonatkozóan kell megállapítani és 
elkülöníteni, azok tervezési folytonosságának és szervezeti stabilitásának biztosítása 
érdekében; meggyőződése, hogy a költségek mindennemű túllépését a költségvetési 
rugalmasság alkalmazása révén kell finanszírozni, a többi program, például a kutatás és az 
innováció kárára történő átcsoportosítások helyett;

8. határozottan támogatja az EU éves költségvetésében a kutatás és innováció számára 
elkülönített összegek további jelentős növelését, mivel e területek bizonyítottan kiváló 
európai hozzáadott értéket teremtenek, és elősegítik a gazdasági válságból való kilábalást; 
hangsúlyozza, hogy a Tanács által elfogadott, a növekedést és munkahelyteremtést 
szolgáló Európa 2020 stratégia egyértelműen leszögezi, hogy a kutatás és innováció 
számára további forrásokat kell biztosítani;

9. hangsúlyozza az uniós és nemzeti K+F finanszírozás közötti kiegészítő jelleg további 
támogatásának fontosságát; e tekintetben nagyobb koordinációra szólít fel az uniós és a 
nemzeti szint között, fokozott közös programozási erőfeszítések, egyeztetett közös 
előírások, valamint a társfinanszírozás lehetővé tételét célzó gyorsabb, rugalmasabb és 
egyszerűbb eszközök révén;

10. felhívja az uniós intézményeket és a tagállamokat, hogy további késlekedés nélkül 
fogadják el az Európa 2020 stratégiában szereplő ütemtervet, amely annak elérésére 
irányul, hogy a bruttó nemzeti termék (GDP) 3%-át a K+F kiadásokra fordítsák; ebben az 
értelemben felhív a 3%-os célszám végrehajtásának éves értékelésére az európai 
szemeszter keretében, és rámutat az e célkitűzéssel járó jelentős gazdasági 
kötelezettségvállalásra, amely évente 130 milliárd EUR-t jelent az EU-nak és a nemzeti 
költségvetéseknek egyaránt, a magánszektornak pedig kétszer ennyit; hangsúlyozza e 
tekintetben a köz- és magánszféra közötti partnerségek fontosságát az Európai Kutatási 
Térség és az „Innovatív Unió” létrehozásának megvalósításában;
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