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JAVASLATOK

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

1. felhív arra, hogy a közös stratégiai keret álljon összhangban az iparpolitikával, és 
mozdítsa elő a kutatási és innovációs programok, valamint a Kohéziós Alapok közötti 
koordinációt, mindazonáltal ez ne az alapokhoz rendelt források kárára történjen;

2. véleménye szerint az Európai Unió a kutatás és innováció területén lemaradófélben van a 
nagyobb gazdaságok, így az USA és Japán, valamint a hatalmas feltörekvő gazdaságok, 
mint Kína mögött; ezért szorgalmazza, hogy a Bizottság tegyen javaslatot egy közös 
stratégiai keretre, amelynek célja annak biztosítása, hogy a kutatásra és innovációra 
fordított uniós alapokat hatékonyan használják fel; úgy véli, hogy integráltabb 
megközelítés szükséges az oktatás, a kutatás és az innováció további fejlesztéséhez és 
annak a célnak az eléréséhez, hogy a GDP 3%-át a kutatásba és fejlesztésbe fektessék be;

3. szorgalmazza, hogy a közös stratégiai keret az uniós kutatási és innovációs programok 
valamennyi résztvevőjét lefedő szabványosítottabb szabálykészlet kidolgozásán keresztül 
valósítsa meg az adminisztratív egyszerűsítést; egyetért a Bizottsággal abban, hogy az 
európai szabványok fontos lépést jelentenek a kutatási eredmények piacra juttatása és a 
technológiák hitelesítése szempontjából, és hogy csak akkor tudják betölteni ezt a 
kulcsszerepet, ha lépést tartanak a technológia fejlődésével és az egyre gyorsabb 
termékfejlesztési ciklusokkal;

4. kiemeli azt a szerepet, amit a szabványosítás tölthet be a kutatás és az innováció 
előmozdításában a versenyképességhez való hozzájárulása révén és azáltal, hogy a 
fogyasztók számára nagyobb biztonságot nyújt; ezért arra szólít fel, hogy a 
szabványosításnak tulajdonított jelentőség a programok értékelésének egyik kritériuma 
legyen;

5. meggyőződése, hogy az innováció és a kreativitás alapvető a gazdasági fellendülés 
szempontjából, és hogy nem szabad alábecsülni annak fontosságát, hogy az Unió 
tudományos és technológiai áttörései új áruk és szolgáltatások formájában is testet 
öltsenek; elvárja, hogy elegendő forrást és új befektetést fordítsanak arra, hogy 
megteremtsék a tudás valódi egységes piacát, amely több innovációbarát vállalkozást és 
vállalkozót vonz, új, magas hozzáadott értékű munkahelyeket teremt, és választ ad a főbb 
társadalmi kihívásokra;

6. hangsúlyozza a kiválósági hálózatok létrehozásának, valamint az uniós politikáknak és a 
tagállamok által indított stratégiáknak a regionális vagy helyi önkormányzatok szerepének 
megerősítése révén történő összevonásának jelentőségét; az az álláspontja, hogy a 
kutatásra és innovációra előirányzott tagállami pénzügyi források egyesítése nagyobb 
hozzáadott értéket képviselne az eredmények szempontjából, mégpedig azáltal, hogy új 
lehetőségeket nyitna nagy stratégiai projektek finanszírozásához;

7. javasolja, hogy az Európai Technológiai Intézetet teljes mértékben integrálják a közös 
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stratégiai keretbe azzal a céllal, hogy a vállalkozások és az ipar számára egy olyan európai 
kiválósági központot építsenek ki, amely az EU innovációs készségeinek és 
versenyképességének növelése és előmozdítása révén fel tudja venni a versenyt a globális 
tudományos szereplőkkel, az agyelszívás kezelése, a nemzetközi tehetségek idevonzása és 
a tudás növekedésén alapuló gazdaságba való befektetés mellett;

8. rámutat az állami és a magánszektor együttműködése előmozdításának fontosságára; 
felhív a közös technológiai kezdeményezések egyszerűsítésére annak elkerülése 
érdekében, hogy nagy összegű finanszírozás csak egy-két projekthez kerüljön, továbbá 
felhív az állami szubvenciókra vonatkozó szabályoknak a teljes átláthatóság és a 
hatékony, de bürokráciamentes ellenőrzési mechanizmusokon keresztül történő 
egyszerűsítésére annak érdekében, hogy a hosszas ügyintézés ne szabjon gátat az 
innovációnak;

9. szorgalmazza, hogy a közszféra a közbeszerzésen keresztül mozgósítsa vásárlóerejét az 
innováció fellendítése érdekében, ideértve a kereskedelmi hasznosítást megelőző 
közbeszerzést is, amely lehetővé teheti a hatóságok számára, hogy állami támogatás 
bevonása nélkül megosszák a szállítókkal a kockázatokat és a hasznokat; hangsúlyozza, 
hogy fontos annak biztosítása, hogy az ajánlatkérők tiszteletben tartsák az innovációs 
megoldások bizalmas jellegét, különösen a pályázó vállalkozások által bemutatott know-
how területén; a vonatkozó állami támogatási és közbeszerzési szabályok egyszerűsítését 
és rugalmasabbá tételét javasolja; támogatáson és képzésen keresztül megvalósuló 
proaktív politikára szólít fel a jogbiztonságot illetően az innovatív megoldásokat választó 
közigazgatási szervek és beszállítók védelme érdekében; 

10. sürgeti a Bizottságot, hogy végezze el az EU következő pénzügyi keretre vonatkozó 
költségvetési prioritásainak pénzügyi ellenőrzését, és részesítse előnyben azokat az 
európai hozzáadott értéket közvetítő projekteket, melyek a kutatás, a tudás és az innováció 
területén fokozni tudják az EU versenyképességét és integrációját;

11. üdvözli, hogy a Bizottság javítani kívánja a vállalkozások számára az innováció 
keretfeltételeit, különös tekintettel a szellemi tulajdonjogokra, valamint az európai uniós 
szabadalom és az európai szabványosítási jogszabályok elfogadására; hangsúlyozza annak 
szükségességét, hogy a szellemi tulajdonjogok garantálják a hasznosítás és a 
technológiaátadás, valamint a tudományos eredményekhez való hozzáférés és azok gyors 
elterjedése közötti egyensúlyt; úgy véli, hogy támogatást kellene nyújtani a fiatal 
innovatív vállalkozások számára a szabadalmak lajstromozásához, elsősorban az európai 
szabadalom létrehozásán keresztül;

12. meggyőződése, hogy a középtávú állami költségvetési célkitűzések értékelésének 
részeként a kutatásra és fejlesztésre fordított állami kiadásokat a minőségi szempontok 
szerint kell értékelni;

13. ezért az a véleménye, hogy az Európai Bizottságnak és a tagállamoknak el kellene 
ismerniük a kkv-knak az európai innováció fellendítésében betöltött szerepét, kiemeli, 
hogy további intézkedésekre van szükség a kkv-k kutatási tevékenységeinek 
támogatásához, valamint az uniós kutatási és innovációs programokban való részvételük 
megkönnyítéséhez; úgy véli, hogy a Bizottságnak javítania kellene a finanszírozás 
elérhetőségét, és a kutatási költségvetés egy részét a kis szereplők, a kis kutatóintézetek, a 
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kutatással foglalkozó kis- és mikrovállalkozások, valamint a fiatalok és a nők által vezetett 
kkv-k részére kellene előirányoznia, jutalmazva a hálózatok vagy csoportosulások 
kialakítását;

14. az uniós projektkötvényekhez és innovációs jegyekhez hasonló új és innovatív 
finanszírozási módszerek kipróbálására szólít fel, melyek révén a vállalkozások a 
forrásokat közvetlenül a jóváhagyott kutatóközpontokban költhetnék el; ezekről a 
jegyekről nem kellene költségelszámolást vezetni, mert felhasználásukat azok a 
központok tanúsítanák, amelyeknél a jegyeket levásárolják; a központok jóváhagyása 
megvalósítható nemzeti vagy regionális alapon, és ezt egy európai szervezet – például a 
KKK – hitelesíthetné;

15. javasolja, hogy díjazzák a kockázatitőke-alapok és az Európai Unión kívüli befektetők 
projektekben való részvételét;

16. rámutat arra, hogy a globális kihívásoknak való megfelelés, valamint a szakpolitikai 
prioritások naprakésszé tételének érdekében egyszerűsíteni kell az eljárásokat, és 
biztosítani kell azt, hogy a rendszer rugalmas mechanizmusokkal dolgozzon;

17. elengedhetetlennek tartja a kutatás és a társadalmi igények sikeres összehangolása 
tekintetében a nemzeti és regionális közigazgatás, az egyetemek és kutatóközpontok, a 
vállalatok és a kkv-k, valamint a civil társadalom közötti szinergiákat; hangsúlyozza, hogy 
olyan rendszert kell kialakítani, amely aktívan ösztönzi a kutatók és tudósok mobilitását 
az európai egyetemek és egyetemi központok között, többek között szakmai képesítéseik 
kölcsönös elismerésének megkönnyítése révén; hangsúlyozza, hogy ez ösztönözné a tudás 
megosztását, és rendkívül előnyös lenne az innovációra és a tudásalapú európai gazdaság 
kibontakozására nézve;

18. felhív a Közös Kutatóközpont − mint az Európa 2020-stratégiának megfelelő fejlesztési 
politikát szolgáló tudományos és gazdasági elemzések belső szállítója − szerepének 
megerősítésére; úgy véli, hogy a keretprogramon belül a Közös Kutatóközpont 
innovációhoz való hozzájárulásának ki kell terjednie az iparral való fokozott 
együttműködésre;

19. úgy véli, hogy tekintve, hogy az EU a világ legnagyobb piaca, és hogy a világgazdaság 
egyre inkább tudásintenzívvé válik, a különböző uniós kutatási és innovációs eszközöknek 
állandóan alkalmazkodniuk kell a piac alakulásához, és reagálniuk kell arra, figyelembe 
véve a fogyasztói szempontot;

20. javasolja, hogy a Bizottság az összes különböző uniós kutatási és innovációs eszköz 
tekintetében határozzon meg az innovációs teljesítmény és előrehaladás mérésére szolgáló 
konkrét teljesítménymutatókat; meggyőződése, hogy az innovációs folyamat 
megértésének javításához és az európai polgárok, illetve a tudományos és technológiai 
fejlődés közötti szakadék csökkentéséhez szükség van az információk és a különböző 
finanszírozási programokból és projektekből nyert eredmények elterjesztésének javítására;

21. kéri az Európai Kutatási Térség területére vonatkozó szabályok és eljárások 
egyszerűsítését és összehangolását, tekintettel a nagyszámú létező eszközre;
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22. emlékeztet arra, hogy a K+F-re vonatkozó, a GDP 3%-ának megfelelő célérték egy 2%-os 
(magán) és egy 1%-os (közkiadás) részből tevődik össze; megállapítja, hogy még mindig 
bizonyos hiányosságok állnak fenn a kutatásra fordított magánkiadások terén, amelyek 
csupán a vállalatok, köztük a kkv-k szabályozási környezetének kiigazításával küzdhetők 
le; különösen támogatja a Bizottság részéről egy új, a tényleges innovációs teljesítményen 
alapuló fő mutató kidolgozására irányuló tevékenységet, mivel az ilyen mutató 
informatívabb lenne annál, mint amikor a teljesítményt számszerű célokhoz mérik;

23. üdvözli a Bizottság uniós kisvállalkozási innovációs és kutatási (SBIR) programját, 
amelynek célja a technológiát érintő közszférabeli kihívások azonosítása, valamint K+F 
projektek finanszírozása a régi és az újonnan megjelenő problémákra adott új megoldások 
kidolgozása érdekében.
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