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Az uniós keretprogramokban való részvétel egyszerűsítése – egy véget nem érő folyamat  

Az uniós keretprogramok egyszerűsítésének kérdése egy olyan, jelenleg is zajló vita témáját 
képezi, amely szinte az Unió kutatásfinanszírozási tevékenységének kezdetéig nyúlik vissza.  
A Parlament az elmúlt két évben több alkalommal is felszólította a Bizottságot arra, hogy 
tegyen ugrásszerű előrelépést az egyszerűsítés terén annak érdekében, hogy az érintettek 
számára végre könnyebbé váljon az uniós kutatási és innovációs alapokhoz való hozzáférés, 
és ezáltal növekedjen a programok vonzereje. A hetedik keretprogram időközi 
felülvizsgálatáról (2011/2043(INI)), a  kutatási keretprogramok végrehajtásának 
egyszerűsítéséről (2010/2079(INI)) és a „Kihívásból lehetőség” című zöld könyvről 
(2011/2107(INI)) szóló parlamenti jelentésekben számos konkrét ajánlás és javaslat született, 
amelyet a Horizont 2020 jogalkotás során fontolóra kell venni. 

A kutatásfinanszírozási rendszer uniós szinten történő racionalizálásán kívül az 
egyszerűsítésben rejlő lehetőségek legnagyobb részét el lehet érni a költségvetési rendeletben 
és a részvételi szabályokban előírt rendelkezések megfelelő kidolgozása révén. Az előadó 
ezen a ponton ismételten hangsúlyozni kívánja a költségvetési rendelet egyszerűsítésének és 
következetesebbé tételének jelentőségét, ami jelenleg a Parlament, a Bizottság és a Tanács 
közötti háromoldalú egyeztetés tárgyát képezi. Őszintén reméli, hogy a Parlament által 
szorgalmazott egyszerűsítési intézkedések, különösen azok, amelyek a kutatás és az innováció 
finanszírozásával kapcsolatos rendelkezések egyszerűsítését célozzák, maradéktalanul 
megvalósulnak.

Ennek kapcsán az előadó üdvözli az „Egyszerűsítési menetrend a 2014–2010 közötti 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi kerethez” című (COM(2012)0042) bizottsági 
közleményt, amely egyértelműen bizonyítja, hogy a Bizottság határozottan elkötelezte magát 
az egyszerűsítés mellett. Úgy véli, hogy a Bizottság arra irányuló terve, hogy eredménytáblát 
kell létrehozni az egyszerűsítési menetrend megvalósítása során történt előrelépések 
ellenőrzésére, segítheti a döntéshozatali folyamatot. Ugyanakkor őszintén reméli, hogy a 
Bizottság azon szándéka, hogy „határozottan kiáll az […] ismertetett egyszerűsítési javaslatai 
mellett”, nem akadályozza a Parlament és a Tanács jogi kötelezettségét arra, hogy a kutatói 
közösség érdekében valódi egyszerűsítést hajtson végre. 

Ugrásszerű előrelépés az egyszerűsítés terén – már megtörtént?

Az előadó lelkesen üdvözli a Horizont 2020 részvételi és terjesztési szabályairól szóló 
bizottsági javaslatot, amely a kutatói közösség sürgető szükségleteinek kezelésével jelentős 
előrelépést jelent az uniós kutatási és innovációs finanszírozás terén. Elsősorban a javaslat 
következő elemeit tartja üdvözlendőnek:

 Egyetlen szabályrendszer kialakítása, amely a finanszírozó szervtől függetlenül a 
Horizont 2020 résztvevői által végzett valamennyi tevékenység finanszírozására 
alkalmazandó, ideértve az Euratomot is; 

 A munkaidő-nyilvántartási rendszerekre vonatkozó előírások enyhítése (nincs szükség 
munkaidő-nyilvántartásra a kizárólag az adott tevékenységgel foglalkozó személyek 
esetében (a Horizont 2020 kutatási keretprogram 25. cikke), egységre vetített 
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költségskálák a kkv-k tulajdonosai és egyéb természetes személyek esetében (a 
Horizont 2020 kutatási keretprogram 26. cikke) stb.);

 A kedvezményezettek által szokásosan követett számviteli gyakorlatok szélesebb körű 
elfogadása; 

 A héa felvétele a támogatható költségek körébe;   

 Egységes és felhasználóbarát informatikai platform, amely egyablakos ügyintézési 
rendszert biztosít a résztvevők számára;

 A pályázókkal szembeni egyenlő bánásmód, a székhelytől és a tevékenységi körtől 
függetlenül (a Horizont 2020 kutatási keretprogram 6. cikke);

A bizottsági javaslat számos eleme azonban meglehetősen homályos vagy vitatható, és 
részletesebb megvitatást érdemel. Az előadó az alábbiakban olyan kérdéseket fejt ki, 
amelyeket véleménye szerint a későbbi viták során újra kell gondolni.

Egységes finanszírozási ráta valamennyi résztvevő számára

Úgy tűnik, hogy a valamennyi résztvevőre alkalmazandó, csak a tevékenység típusa alapján 
különbséget tevő (100+20% kutatási tevékenységekre, illetve 70+20% piacközeli 
tevékenységekre) egységes visszatérítési rátára vonatkozó javaslat általános lépés a program 
irányításának egyszerűsítése felé. A pályázókra és a résztvevőkre gyakorolt következményei 
azonban bizonytalanok, és további egyértelműsítést igényelnek. 

Az egyes nagyobb kutatóintézetektől származó visszajelzések alátámasztották, hogy a javasolt 
finanszírozási ráták az intézet méretétől, a tevékenységek jellegétől és a közvetett költségek 
szintjétől függően eltérő hatással lennének a finanszírozás általános szintjére. Ezért felkérjük 
a Bizottságot, hogy dolgozzon ki olyan modellszámításokat, amelyek rávilágítanak a javasolt 
finanszírozási mechanizmusoknak a program résztvevőire gyakorolt lehetséges hatásaira, és a 
kérdéskör további módosításai alapjául szolgálhatnak.

Egyértelmű, hogy fontolóra kell venni annak a lehetőségét, hogy egyes résztvevők, például az 
olyan nonprofit kutatási és technológiai szervezetek vagy egyetemek számára, amelyek már 
bevezették a teljes költségelszámolási rendszert, biztosítani lehessen az általános modellből 
való kívülmaradást annak érdekében, hogy tényleges közvetlen és közvetett költségeik alapján 
kaphassanak visszatérítést.

Meg kell jegyezni továbbá, hogy a javaslat a finanszírozási rátának csak a felső határát szabja 
meg, a munkaprogramok számára meghagyva annak lehetőségét, hogy az összes támogatható 
költség finanszírozása terén alacsonyabb korlátokat vezethessenek be. Tekintettel arra, hogy a 
potenciális résztvevők számára fontos pontosan tudni a finanszírozási rátát, ezt a 
pontatlanságot meg kell szüntetni, és egyértelmű szabályokat kell meghatározni a 
finanszírozási ráta felső határát illetően. 

Az alacsonyabb finanszírozási ráta ésszerű lehet az olyan közvetett tevékenységek esetében, 
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amelyek az ipar erőteljes részvételével zajlanak, illetve azokon a területeken, ahol az új 
pénzügyi eszközökből származó támogatást tervezik. A finanszírozási szabályokban 
biztosítani kell a több alapot felölelő megközelítés alkalmazásának lehetőségét is. A több 
alapot felölelő megközelítés különösen azon projektek esetében ajánlott, amelyek 
nagyszabású demonstrációs tevékenységekkel járnak, és amelyek jelentős pénzügyi forrásokat 
igényelnek.
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Az innováció finanszírozása

Általánosságban véve ésszerű rendelkezésnek tűnik a kutatási tevékenységek és a piacközeli 
tevékenységek finanszírozási szintje közötti különbségtétel. Erőteljesen javasolt azonban azon 
piacorientált tevékenységek (a Horizont 2020 kutatási keretprogram 22. cikke) részletesebb 
meghatározása, amelyekre a 70+20%-os visszatérítési ráta alkalmazandó, hogy elkerülhető 
legyen a hatályos szabályok esetleges félreértelmezése. 

Az előadó ezenkívül üdvözlendőnek tartaná az „innováció” a Bizottság által a jövőben 
elfogadni tervezett fogalmának tisztázását. 

Ettől függetlenül a kutatási tevékenységek és a (piacközeli) innovációs tevékenységek közötti 
egyértelmű megkülönböztetés értetlenséghez és bizonytalansághoz vezetett a kutatói 
közösségen belül. Az innováció valamennyi ágazaton belüli és az innovációs lánc valamennyi 
szakaszát érintő előmozdítása érdekében rendelkezéseket kell hozni a különböző 
tevékenységek egyetlen projekten belüli keveredésére, és ezzel lehetővé kell tenni a 
különböző munkacsomagokra vonatkozó különböző finanszírozási ráták alkalmazását. A 
jelenlegi javaslat sajnálatos módon meglehetősen homályos e tekintetben, és jogi pontosításra 
van szükség. Ezzel kapcsolatban azt is ellenőrizni kell, hogy az ilyen rendelkezések nem 
vezetnek-e bonyolultabb eljáráshoz konzorciumok felállítása vagy a projektek kezelése során.

A javasolt új eszközök – különösen az innovációt ösztönző díjak, valamint a korábbi 
kockázatmegosztó finanszírozási mechanizmusból származó pénzügyi eszközök –
tekintetében további jogi pontosításra van szükség a végrehajtásukat illetően. Az új és a már 
létező eszközöket racionalizálni kell. 

Az előadó ismételten hangsúlyozza, hogy amennyiben az Unió valóban fel kívánja 
szabadítani Európa innovációs potenciálját, az idő lesz a meghatározó tényező. Továbbra is az 
egyszerűsítési menetrend legfontosabb célkitűzései között kell, hogy szerepeljen a 
támogatások odaítélésére és folyósítására átlagosan rendelkezésre álló átfutási idő jelentős 
csökkentése, nemcsak a pályázók adminisztratív terheinek csökkentése és hosszas 
bizonytalanságának megszüntetése érdekében, hanem azért is, hogy a kutatók valóban 
képesek legyenek az innovációra. Ez különösen igaz a kkv-kre.

A részvétel kiszélesítése

Kis- és középvállalkozások

Az előadó üdvözli azt a tényt, hogy egyes konkrét szabályok (pl. többek között a Horizont 
2020 kutatási keretprogram 26. és 47. cikke) a kkv-k részvételének ösztönzését célozzák. 
Különösen a Horizont 2020 azon programcsoportjain belül, amelyek célja a kkv-k 
finanszírozási szükségleteinek kielégítése, bizonyos mértékű rugalmasságot kell biztosítani 
annak érdekében, hogy figyelembe lehessen venni azokat a különös körülményeket, amelyek 
között a kkv-k kutatási és innovációs tevékenységeket folytatnak. Elengedhetetlennek tűnik, 
hogy konkrét intézkedéseket lehessen bevezetni a támogatások odaítélésére és folyósítására 
rendelkezésre álló átfutási idő jelentős csökkentése érdekében az elsősorban a kkv-k 
részvételét célzó pályázatok esetén.  
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Az előadó felhívja a figyelmet arra a különleges szerepre, amit a (205 és 500 fő közötti 
munkavállalót foglalkoztató) középvállalkozások játszanak az uniós innovációs színtéren. A 
statisztikák szerint ezek a közepes méretű vállalkozások – amelyek személyzeti létszámának 
felső határa meghaladja a kkv-két – képezik jelenleg az európai innováció motorját. A 
Horizont 2020 finanszírozási eszközeinek tehát megfelelő rendelkezéseket kell hoznia az 
ilyen vállalkozásokban rejlő innovációs potenciál teljes körű felszabadítására. 

A kiválóság felé vezető út

Az alulreprezentált régiók és tagállamok az egyszerűsítés igényével szorosan összefüggő 
kérdése mindig is jelentős mértékben beárnyékolta a hetedik keretprogrammal kapcsolatos 
megbeszéléseket. A Horizont 2020 lesz az első olyan uniós keretprogram, amely kezelni 
kívánja ezt a problémát, és teljes mértékben fel kívánja szabadítani az összes tagállamban és 
régióban rejlő kutatási, fejlesztési és innovációs potenciált. A jelenlegi programban 
alulreprezentáltak számára a kiválósághoz vezető út kiépítéséhez hozzá fog járulni az 
elkötelezett egyszerűsítési menetrend, a megfelelő eszközök rendszere, a strukturális 
alapokkal és egyéb vonatkozó uniós programokkal fennálló, mindenre kiterjedő szinergiák, 
valamint az ezeket kiegészítő, koherens intézkedések. Az előadó tisztában van azzal, hogy a 
kiválósághoz vezető úttal kapcsolatos konkrét intézkedéseket a részvételi szabályokban is 
megfelelő módon végre kell hajtani annak érdekében, hogy figyelembe vegyék a Horizont 
2020 csomag egyéb jogi aktusaiban még bevezetésre váró rendelkezéseket. A Horizont 2020, 
a strukturális alapok és az egyéb vonatkozó uniós programok közötti szinergiák és kiegészítő 
lehetőségek növelése érdekében össze kell hangolni az összes érintett program részvételi 
szabályait.

Nemzetközi együttműködés

Az előadó meg van győződve arról, hogy az innováció irányába mutató, tervezett 
paradigmaváltás nem járhat sikerrel a nemzetközi kutatói közösség stratégiai okokból 
kibővített bevonása nélkül. Az EU heterogén partnerei – például egyrészt Dél-Afrika, 
másrészt Dél-Korea – számára az uniós finanszírozási keret egyaránt elérhetetlennek 
bizonyult. Az igazgatási terhek jelentős csökkentése, valamint a támogatások odaítélésére és 
folyósítására vonatkozó átfutási idő rövidülése ezért előfeltétele annak, hogy a világ minden 
részéről kiváló kutatókat vonzzunk ide.

Az eredmények terjesztése

A szellemi tulajdonjogokra vonatkozó szabályok nagymértékben a 7. keretprogram meglévő 
szabályain alapulnak, és az előadó üdvözli ezt a folytonosságot. A Horizont 2020 program 
általános céljaival összhangban áll az is, hogy sokkalta nagyobb hangsúlyt kap az eredmények 
felhasználása és terjesztése. Az előadó megítélése szerint a nyitott hozzáférés, a nyílt forrás és 
a szabadalmaztatás elvben megfelelő eszközök az eredmények terjesztésére és 
népszerűsítésére, ugyanakkor igen előnyös lenne a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos 
tudatosságnövelés és segítségnyújtás. 

A szellemi tulajdonjogokra vonatkozó szabályoknak a Horizont 2020 egészében 
egységesebbeknek kellene lenniük. A szabályozási keret rugalmasságának megőrzése 
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érdekében a támogatási megállapodásokban több részletet is szabályozni kell. Ugyanakkor 
nagyon tanácsos volna bizonyos fokú elővigyázatosság annak elkerülése érdekében, hogy az 
általános feltételek egysége megbomoljon. 

Ami az új finanszírozási eszközöket, így például a kereskedelmi hasznosítást megelőző 
közbeszerzést és az innovatív megoldásokra irányuló közbeszerzést illeti, további jogi 
pontosításra van szükség, mivel az e tevékenységek közfinanszírozásával kapcsolatos 
tapasztalatok a legtöbb ágazatban igen szegényesek. Ami például a köz- és a magánszféra 
partnerségeit illeti, az új és a már meglévő partnerségekre közös feltételeket kellene 
kidolgozni, amelyek a közbeszerzés terén kiterjednének a szellemi tulajdonjogokra és a 
hozzáférési jogokra, és az új, illetve kis szereplők számára is megnyitná a részvételt.    

Összegzés

A részvételre és a Horizont 2020 eredményeinek terjesztésére vonatkozó, egységes, 
egyértelmű és koherens szabályok képezik a teljes keretprogram sikeres végrehajtásának 
kulcsát. 

A Parlament által a korábbi jelentésekben meghatározott célok elérése, valamint a kutatói 
közösségben jogosan megfogalmazott kérések teljesítése érdekében meg kell teremtetnünk a 
kényes egyensúlyt négy kulcsfontosságú alapelv között. Ezen alapelvek az egyszerűsítés, az 
elszámoltathatóság, a rugalmasság és a megbízhatóság – a Horizont 2020 végrehajtásának 
sikeressége nagymértékben ezen alapelvek betartásán és a közöttük lévő egyensúlyon fog 
múlni. 


