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Bevezetés

1984 óta az Európai Közösség kutatási és technológiai fejlesztési (KTF) tevékenységeit 
többéves keretprogramok segítségével hajtják végre. A 2002–2006-os időszakra rendelkezésre 
álló mintegy 17 milliárd eurós költségvetésből az Európai Közösség hatodik keretprogramja 
(6. KP) 2008 végéig a becsült beruházásokban kifejezve 25 milliárd euró értékben 
finanszírozott „közvetett” KTF-tevékenységeket.

A 6. KP két új eszközt vezetett be, amelyek célja különösen „az Európai Kutatási Térség 
integrálása és megerősítése”:

- „Kiválósági hálózatok” (167 projektet finanszíroztak a 6. KP keretében az EU 1,2 milliárd 
eurós hozzájárulásával), amelyek célja elsődlegesen az, hogy megvalósítsák a hálózati 
partnerek kutatási tevékenységeinek jelentős mértékű és tartós integrációját, ily módon 
közvetlenül próbálva megoldást találni az adott tematikus prioritás területén Európában 
végzett kutatási tevékenységek szétaprózódásának problémájára; és

- „Integrált projektek” (közel 700 projektet finanszíroztak az EU 6,5 milliárd eurós 
hozzájárulásával), amelyek célja, hogy létrehozzák a tematikus prioritások megvalósításához 
szükséges tudást, mégpedig nagyra törő, világosan meghatározott és európai szintű 
tudományos és technológiai célkitűzések megvalósításán keresztül.

1. A Számvevőszék következtetései (hatókör, megállapítások és ajánlások)

a) Az ellenőrzés hatóköre 

A Számvevőszék azt vizsgálta, hogy:

 a kiválósági hálózatok és az integrált projektek milyen mértékben járultak hozzá a 
Szerződésben meghatározott kutatáspolitikai célkitűzések megvalósításához, valamint 
mennyire sikerült teljesíteni az eszközök saját konkrét céljait;

 a Bizottság mennyire eredményesen támogatta a projektek végrehajtását a 
kedvezményezetteknek adott szükséges iránymutatásokon, a szerződések kezelésén és 
az elért eredmények nyomon követésén keresztül; és

 a 6. KP milyen mértékben ösztönözte a KTF-beruházásokat.

b) A Számvevőszék megállapításai

Nincs világosan körvonalazott beavatkozási logika

A Számvevőszék megállapította, hogy a 6. KP eszközei sikeresen támogatták a kutatási 
együttműködést és a megfelelő színvonalú projekteket. Az eszközök működése során 
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ugyanakkor nem állt rendelkezésre explicit beavatkozási logika, a célok nem feleltek meg a 
SMART-célkitűzéseknek1, és nem alkalmaztak teljesítménymutatókat.

A konkrét célkitűzések csak részben valósultak meg

Az új eszközök konkrét célkitűzéseit csak részben sikerült megvalósítani. A kiválósági 
hálózatoknak csak egy kis részénél valósult meg a kutatási tevékenységek hálózati partnerek 
közötti előremutató és önfenntartó integrációja. Az ellenőrzött integrált programoknak nem 
sikerült több forrást bevonniuk az egyes résztvevőktől, és nem tudtak további köz-, illetve 
magánfinanszírozási forrásokat sem mozgósítani. 

A Bizottság irányításának gyenge pontjai

A Számvevőszék számos gyenge pontot tárt fel a Bizottság irányításában, amelyek 
befolyásolták az intézkedések hatékonyságát.

Nem valósultak meg a KTF-beruházások ösztönzésére irányuló célkitűzések

Az ötödik keretprogrammal (5. KP) összehasonlítva a 6. KP nem tudta jelentősen növelni a 
résztvevők KTF-beruházásait. A magánszektor részvétele relatív értelemben még csökkent is. 
Tény, hogy a teljes költségvetésből kisebb részt (10%) különítettek el a számukra mint az 5. 
KP tematikus programjai keretében (12%), a hetedik keretprogramot (7. KP) illetően pedig az 
első eredmények azt mutatják, hogy a KKV-k részvétele tovább csökken.

c) A Számvevőszék ajánlásai

Összegezve a Számvevőszék a következő ajánlásokat fogalmazza meg:

1. A kiadási programoknak olyan explicit beavatkozási logikán kell alapulniuk, amely az 
adott eszközöket ésszerű célkitűzésekkel köti össze. Meg kell fontolni annak lehetőségét, 
hogy minden egyes eszközhöz egyetlen célkitűzést rendelnek. Minden program esetében 
megfelelő teljesítménymutatók segítségével nyomon kell követni a várható outputok, 
végeredmények és hatások alakulását.

2. A Bizottságnak meg kell vizsgálnia, hogy a kiválósági hálózatok és az integrált programok 
reális célokat tűztek-e ki, és a kutatási együttműködés hagyományos eszközeivel 
összehasonlítva jelentős előnyöket képesek-e biztosítani. A Bizottságnak fel kell mérnie, hogy 
az elért sikerek, az uniós szintű potenciális értéknövelő hatás, valamint az önfenntarthatóság 
kilátása indokolják-e a 7. KP-ból történő további finanszírozást.

3. A Bizottságnak meg kell vizsgálnia, hogy a kitűzött célokkal összehasonlítva miért ilyen 
alacsony a résztvevők KTF-beruházásainak a szintje, és konkrét intézkedéseket kell 
javasolnia. 

                                               
1 A SMART az „egyedi, mérhető, elérhető, szakszerű és időzített” („specific, measurable, achievable, relevant 
and timed”) rövidítése a költségvetési rendelet 27. cikkének (3) bekezdése szerint.
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4. A Bizottságnak megfelelő időben világos iránymutatást kell biztosítania, fel kell 
gyorsítania a szerződéskötési folyamatot és javítania kell a projektmonitorozási 
tevékenységet.

2. A Bizottság válaszai

A Bizottság véleménye szerint a keretprogramok mindig is szilárd beavatkozási logikára 
épültek. A 6. KP keretében kidolgozott bizottsági munkaprogramok már tartalmazzák a 
„SMART” alapelemeit annak ellenére, hogy a 6. KP előkészítése és elfogadása idején 
alkalmazandó költségvetési rendeletben ez a megközelítés még nem volt explicit módon 
rögzítve. A 7. KP-ben már minden munkaprogram tartalmazza a várható hatásokra vonatkozó 
megállapításokat. A Bizottság továbbá úgy ítéli meg, hogy a 6. KP nyomon követése és 
értékelése megfelelő módon történt.

A Bizottság véleménye szerint számos kiválósági hálózatnak sikerült megvalósítani a 
partnerek tartós integrációját, a projektek minőségét pedig általában magasnak ítélték.

A Bizottság rámutatott, hogy a kereskedelmi tevékenységet folytató állami és 
magánszervezetek tekintetében a 6. KP szerinti részvételi arányok hasonlóak, mint az 5. KP 
esetében, továbbá úgy látja, hogy még túl korai lenne következtetéseket levonni a KKV-k 7. 
KP-ben való részvételéről.

Végezetül pedig a Bizottság úgy véli, hogy a 6. KP jelentős mértékben ösztönözte a kutatási 
erőfeszítéseket. 

3. A Költségvetési Ellenőrző Bizottság észrevételei és ajánlásai a Bizottság mentesítéséről 
szóló jelentéstervezetbe (2008-as pénzügyi év) való lehetséges beépítés céljából

Az Európai Parlament:

Általános megjegyzések

1. üdvözli a Számvevőszék építő jellegű ajánlásait és azt, hogy összességében kedvező 
véleményt fogalmazott meg a kutatási együttműködésnek és a megfelelő minőségű 
projekteknek a közösségi kutatáspolitika „kiválósági hálózatai” és „integrált projektjei” által 
történő támogatásáról;

2. nagyra értékeli, hogy a Számvevőszék véleménye szerint a 6. KP ellenőrzött eszközei 
elősegítették a projektrésztvevők közötti jó és eredményes kutatási együttműködést;

Az eljárások kezdeti szakasza

3. megjegyzi, hogy mély szakadék mutatkozik az elvárások és a tényleges eredmények között, 
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azaz az összes utólag felülvizsgált projekteknek kevesebb mint 55%-a kapta meg az eredeti 
„kiváló” értékelést; felkéri a Bizottságot, hogy gondolja át újra értékelési eljárását;

4. emlékeztet arra, hogy a pályázatok túlnyomó többsége nem lépi túl a „kiválósági” küszöböt 
(csak 15–20 %), miközben a pályázati költségeket (amelyek egyes esetekben akár 300 000 
eurót is kitehetnek) a pályázók viselik; e tekintetben sürgeti a Bizottságot, hogy koherens és 
hatékony megközelítés keretében ésszerűen mérlegeljen (pl. többszakaszos eljárásban), hogy 
a „kutatás adminisztrálása” helyett a kutatáshoz rendelt pénzt a eghatékonyabban használja 
fel; 

5. nem tartja szerencsésnek, hogy a pályázati eljárás esetleges sikerétől függően az összes 
érintett félnek csupán 53–86%-a értette meg teljesen a 6. KP keretében alkalmazott eszközök 
természetét; sajnálja, hogy bizonyos esetekben az eszköz megválasztásakor szemmel 
láthatóan fiskális, nem pedig érdemi megfontolásokat követtek; megjegyzi, hogy a kiválósági 
hálózatokban sok partner működik közre, a Bizottság pedig erőteljesen a jogi szempontú 
integrációra összpontosít, és ezek sajátos kihívást támasztanak; megállapítja, hogy a 
kiválósági hálózatok jövőjével foglalkozó szakértői csoport ajánlása szerint nagyobb 
partnerségeket csak kivételes, kellően indokolt esetekben kell kialakítani1;

Kiválósági hálózatok kialakítása

6. sajnálja, hogy – annak ellenére, hogy a Parlament több szolgáltatást és a kutatási 
programok ügyfélorientáltabb végrehajtását követelte – csak kis előrelépés történt az 
„egyablakos ügyintézés” terén, amely felöleli a kutatási témakörben érintett főigazgatóságok 
teljes körét, a pályázati eljárások egységesítését, az előzetesen megkövetelt dokumentációt és 
a következetes kommunikációt; kiemeli, hogy a közvélemény egyetlen szervnek tekinti a 
Bizottságot; 

7. ebben a tekintetben követeli, hogy a Bizottság végül tegyen megfelelő lépéseket egy 
kezdeményező megközelítés felé az ügyféltámogatás, az egységesítés második szintjét is 
felölelő belső minőségellenőrzés és a koherens irányítás terén; felkéri a Bizottságot, hogy 
internetes formában tegye elérhetővé a támogatási szerződések alapját képező összes jogi 
szöveget, adott esetben hivatkozásokkal a belga jogra is;

8. emlékeztet arra, hogy a Parlament kitartóan követelte az adminisztratív terhek 
csökkentését, különösen a támogatások odaítélési eljárásai terén2; sajnálja, hogy a 
szerződéskötés ideje átlagosan 13 hónap, így 4 hónappal több, mint az 5. KP esetében; a 7. 
KP tekintetében kéri a Bizottságot, hogy használja ki a meglévő adminisztrációs eszközöket 
(pl. a személyi azonosító kódokat (PIC), és a jogi személyek kinevezett képviselőit (LEARs));

9. elégedetlen azzal, hogy a 6. KP nem érte el a magánszférából érkező résztvevők, különösen 

                                               
1 Vö. A kiválósági hálózatok jövőjével foglalkozó szakértői csoport zárójelentésével (2008. szeptember – „ER”), 

21. o.

2 SEC(2006)0866 – C6-0231/2006 – 2006/0900(CNS)
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a KKV-k erőteljesebb bevonására irányuló célkitűzést; osztja a Számvevőszék azon 
véleményét, hogy bizonyos rendelkezések ténylegesen visszatartották őket a részvételtől; 
összességében úgy ítéli meg, hogy a jogi rendelkezések és szabályok (ideértve a 
mintaszerződéseket és iránymutatásokat is) túlságosan bonyolultak, és már magukban 
akadályozzák a kutatáspolitika eredményes és hatékony végrehajtását; 

10. megállapítja, hogy az értékelések a bemeneti oldal ellenőrzésére helyezik a hangsúlyt, 
nem pedig a kimeneti oldal, a teljesítmény vizsgálatára; csatlakozik a Számvevőszék azon 
értékeléséhez, hogy a projekt indulásakor a SMART-célkitűzések megfelelő megfogalmazása 
kulcsfontosságú elem a projekt eredményeinek és esetleges sikerének meghatározásban; 
hangsúlyozza, hogy a jelentéstételi követelményeket az integráció terén elért előrelépés és az 
érdemi eredmények nyomon követésére és értékelésére szolgáló célszerű eszközként1 kell 
kialakítani, nem pedig a szankcionálás vagy a koordinátor mérlegelési jogkörébe tartozó 
irányítási tevékenységekbe való beavatkozás eszközeként, feltéve, hogy ezek a tevékenységek 
összhangban vannak a jogi rendelkezésekkel;

Fenntarthatóság és jövőbeli fejlődés

11. sajnálattal tapasztalja, hogy a legtöbb esetben a nem sikerült kezdeti finanszírozási 
időszakon túl fenntartható integrációt elérni, és hogy a Számvevőszék értékelése szerint az 
ötéves kezdeti finanszírozási időszak nem bizonyult reálisnak; támogatja azt a javaslatot, 
hogy rendkívül versenyszemléletű és szelektív kritériumokat alkalmazzanak az olyan 
kiválósági hálózatok finanszírozásának meghosszabbításakor, amelyek azt állítják magukról, 
hogy képesek áttérni az önfenntartásra (ER, 28. o.);

12. érdeklődéssel veszi tudomásul a szakértői csoport javaslatát, hogy fel kell tárni annak 
lehetőségeit, hogy összehangolják a nemzeti és közösségi forrásokat összekapcsoló ERA-
NET és a 7. KP pályázati felhívásait2, továbbá a CORDIS-adatbázis átláthatóságának és 
hozzáférhetőségének javítására szolgáló valamennyi intézkedést, hogy biztosítsák a kutatási 
eredmények cseréjét az Európai Kutatási Térségben (a bevált gyakorlatok cseréje); 

13. mélyen aggasztja, hogy a Bizottság által a 6. KP tekintetében alkalmazott ellenőrzési 
stratégia miatt az egykori résztvevők már két bírósági ügyet is kezdeményeztek; 
hangsúlyozza, hogy a megbízhatóság jelenti minden hosszú távú együttműködés alapját, és 
megismétli felhívását, hogy a Bizottságnak a jogbiztonság érdekében tartózkodnia kell attól, 
hogy a 6. KP mintaszerződés általános feltételeiben (II. melléklet) meghatározott költségek 
támogathatósági kritériumainak új értelmezéseit követve újraszámítja az olyan, 6. KP 
keretében finanszírozott projektek pénzügyi kimutatásait, amelyeket már jóváhagyott és 
rendezett3; sürgeti a Bizottságot, hogy fokozza erőfeszítéseit a megoldás megtalálása 
érdekében, és hangot ad a megoldásra hangsúlyt helyező párbeszédre irányuló kívánságának;

                                               
1 ER, 26. o.

2 ER, 27. o.

3 SEC(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC)
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14. felkéri a Bizottságot, hogy olyan megoldást találjon, amely biztosítja a keretprogramok 
végrehajtásának és tervezésének megbízhatóságát és középtávú folytonosságát, nevezetesen a 
8. KP céljából, és különösen arra, hogy egységesen alkalmazza a rögzített határidőket és a 
határozott eljárási szabályokat;


