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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a változó világban a Közösség innovációs politikájának felülvizsgálatáról
(2009/2227(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel „A Közösség innovációs politikájának felülvizsgálata a változó világban” című 
bizottsági közleményre (COM(2009)0442),

– tekintettel a „Felkészülés a jövőre: közös stratégia kidolgozása a kulcsfontosságú 
alaptechnológiákkal kapcsolatban” című bizottsági közleményre (COM(2009)0512/3),

– tekintettel a „Versenyképes, innovatív és ökológiai szempontból hatékony Európa 
megteremtése – a Versenyképességi Tanács hozzájárulása a 2010 utáni lisszaboni 
menetrendhez” című, 2009. november 26-i tanácsi következtetésekre,

– tekintettel „Az iparpolitika félidős felülvizsgálata – Hozzájárulás az EU növekedési és 
munkahely-teremtési stratégiájához” című, 2008. május 22-i európai parlamenti 
állásfoglalásra1,

– tekintettel az Európai Innovációs és Technológiai Intézet létrehozásáról szóló, 2008. 
március 11-i 294/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre2,

– tekintettel „A kreativitás és az innováció előmozdítása az oktatásban és a képzésben” 
című, 2008. május 22-i tanácsi következtetésekre,

– tekintettel „Az ismeretek átültetése a gyakorlatba: széles körű innovációs stratégia az 
Európai Unió számára” című közleményről szóló, 2007. május 24-i európai parlamenti 
állásfoglalásra3,

– tekintettel „A Közösség lisszaboni programjának végrehajtása: Több kutatás és innováció 
– Beruházás a növekedés és a foglalkoztatás érdekében: Közös megközelítés” című, 2006. 
július 5-i európai parlamenti állásfoglalásra4,

– tekintettel az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs 
tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjáról (2007–2013) szóló, 2006. 
december 18-i 1982/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra5,

– tekintettel a versenyképességi és innovációs keretprogram (2007–2013) létrehozásáról 
szóló, 2006. október 24-i 1639/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra6,

– tekintettel a közösségi szabadalomról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatra 
(COM(2000)0412),

                                               
1 Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0226
2 HL L 97., 2008.4.9., 1. o.
3 HL C 120E., 2008.4.24., 455. o.
4 HL C 303E., 2006.12.13., 640. o.
5 HL L 412., 2006.12.30., 1. o.
6 HL L 310., 2006.11.9., 15. o.
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– tekintettel a kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások 
közösségi keretrendszerére, valamint az adókedvezményeknek a K+F érdekében történő 
hatékonyabb felhasználásáról szóló bizottsági közleményre (COM(2006)0728),

– tekintettel a Bizottságnak a 2005-2009-es időszakra vonatkozó közösségi innovációs 
politikák értékeléséről szóló szolgálati munkadokumentumára (SEC(2009)1194),

– tekintettel a Bizottságnak „Az európai IKT-re irányuló kutatás-fejlesztés és innováció 
stratégiája: Kapcsoljunk magasabb sebességfokozatba!” című szolgálati 
munkadokumentumára (SEC(2009)0289),

– tekintettel az eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére, valamint a 
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság és a Regionális 
Fejlesztési Bizottság véleményére (A7-0000/2010),

A. mivel a Bizottság „A Közösség innovációs politikájának felülvizsgálata a változó 
világban” című közleményében egy cselekvési terv formájában ismertette a felülvizsgált 
innovációs stratégiát,

B. mivel a jövőbeni innovációs stratégiának szorosan kapcsolódnia kell az EU 2020. évi 
stratégiájához,

C. mivel a vállalkozások innovációs képessége jelentős mértékben attól függ, hogy elegendő 
pénzügyi eszköz álljon rendelkezésre, és mivel a jelenlegi gazdasági válságból eredő 
hitelszűke azzal fenyeget, hogy drasztikusan lecsökken a vállalkozások innovációs ereje,

D. mivel az innováció többek között a versenyképességhez, a foglalkoztatáshoz, a 
demográfiai változáshoz és az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó jelenlegi társadalmi 
kihívások és uniós stratégiai politikai célkitűzések megvalósításának központi eleme,

E. mivel a fenntartható technológiák támogatása és fejlesztése nem csupán az uniós éghajlat-
változási célkitűzések eléréséhez elengedhetetlen, hiszen abból az EU a 
munkahelyteremtés és a gazdasági növekedés tekintetében is hasznot húzhat,

F. mivel a fokozódó erőforráshiány közepette a fenntartható és energiahatékony technológiák 
támogatása növeli az EU energiaellátási biztonságát,

G. mivel a demográfiai változás kérdése a legfontosabb jövőbeni kihívások egyike, amely új 
technológiai megoldásokat is megkövetel,

H. mivel az EU-nak a számára jelenleg még versenyelőnyt biztosító iparágakban kell az 
erejét egyesítenie és „erősségeit erősítenie”,

Az innovációs megközelítés tág megfogalmazása

1. a Bizottság rámutat arra, hogy az EU jövőbeni innovációs politikájának nagyszabásúnak 
kell lennie, amely alapvetően az innováció minden formáját felöleli, így nem csak a 
technológiai innovációra (termék- és eljárásinnováció), hanem az igazgatási, szervezeti, 
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illetve szociális és társadalmi innovációra – köztük az új innovatív üzleti modellekre és 
szolgáltatási innovációra – is kiterjed;

2. határozottan támogatja a Bizottság azon megállapítását, miszerint a kulcstechnológiák az 
EU globális versenyképessége fenntartható erősítésének elengedhetetlen feltételei;

3. rámutat arra, hogy a gazdasági szereplőkkel, többek között a kkv-kkal együttműködve ki 
kell választani azokat a konkrét ágazatokat, ahol az innovációt elősegítő intézkedéseket 
alkalmazzák, és ennek során figyelembe kell venni a regionális gazdaságpolitikai 
célkitűzéseket is; 

4. üdvözli ezeket az innovációpolitikai intézkedéseket a még kidolgozásra váró, ágazatokat 
átfogó, közösségi iparpolitikai stratégia szempontjából is, és nyomatékosan felszólítja a 
Bizottságot, hogy továbbra is ezt a megközelítést kövesse;

5. hangsúlyozza, hogy az innovációs klaszterek fontos szerepet játszanak az EU jövőbeni 
innovációs politikájában; 

6. hangsúlyozza, hogy a meglévő klasztereket az EU, a tagállamok és a régiók összehangolt 
intézkedéseivel tovább kell fejleszteni, hogy azok megtarthassák és fokozhassák részben 
világszintű vezető szerepüket; 

7. ezzel összefüggésben hangsúlyozza, hogy minden klaszterpolitikai tevékenység alapjának 
tükröznie kell a vállalatok, köztük a kkv-k igényeit;

8. felszólítja az érintett tagállami és közösségi szereplőket, hogy javítsák a klaszterek 
határokon átnyúló együttműködésének keretfeltételeit;

9. hangsúlyozza, hogy a kkv-k központi szerepet játszanak partnerként az értékteremtési 
láncban, valamint az innovatív termékek független szállítóiként;

Az EU innovációs forrásainak növelése és összevonása

10. úgy véli, hogy az innovációs fejlődés egyik elengedhetetlen eleme, hogy elegendő 
pénzeszköz álljon rendelkezésre, ennélfogva az uniós innovációs költségvetést jelentősen 
meg kell emelni;

11. hangsúlyozza, hogy a pénzeszközök növelése mellett a kritikus tömeg elérése is döntő 
fontosságú; különösen hangsúlyozza, hogy a pénzeszközöknek oda kell irányulniuk, ahol 
a legnagyobb a gazdasági ösztönző hatás, ezáltal teremtve hozzáadott értéket Európa 
számára;

A programok irányítási struktúrájának javítása 

12. úgy véli, hogy a felhasználóbarát jelleg és az átláthatóság értelmében el kell kerülni a 
támogatási programok abból fakadó átfedését és megkettőzését, hogy a különböző 
irányítási szintek nincsenek kellően összehangolva;



PE438.406v02-00 6/11 PR\804812HU.doc

HU

13. ezzel összefüggésben felszólítja a Bizottságot is, hogy az érintett bizottsági 
főigazgatóságok között szorosabb és jobb együttműködést biztosítson;

14. megállapítja, hogy az uniós szereplők közös törekvéseinek arra kellene irányulniuk, hogy 
áthidalják a kutatás és az innováció közötti, valamint a termékek piacérettsége és 
kereskedelmi forgalmazása közötti szakadékot;

A magánfinanszírozás ösztönzése

15. hangsúlyozza, hogy az állami finanszírozás mellett a magánfinanszírozást is fokozottan 
ösztönözni kell;

16. felszólítja a Bizottságot, hogy az innovációs cselekvési terv keretében az innovatív 
vállalkozások finanszírozáshoz való hozzáférésének javítását célzó konkrét 
intézkedéseket terjesszen elő;

17. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy megteremtsék a kockázati tőke rendelkezésre 
állásának javítására vonatkozó feltételeket, valamint kiterjesszék az EBB 
kockázatmegosztási pénzügyi mechanizmusát;

18. felszólítja az érintett tagállami és közösségi szereplőket, hogy fejlesszék a 
középvállalkozások finanszírozására szolgáló, már bevált eszközöket, mint pl. a 
mikrohiteleket, a kölcsönöket és a garanciákat, valamint vezessenek be a beruházások 
előmozdítására szolgáló adóösztönzőket;

A vállalatokra, különösen a kkv-kra vonatkozó keretfeltételek javítása

19. felszólítja a Bizottságot, hogy a belső piacra vonatkozó elvekkel összhangban az állami 
támogatásokkal kapcsolatban meglévő közösségi szabályokat oly módon igazítsák ki, 
hogy az EU hosszú távú versenyképességének biztosítása érdekében támogathatók 
legyenek a sürgetően szükséges új technológiákkal kapcsolatos beruházások;

20. ezzel összefüggésben üdvözli, hogy a kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott 
állami támogatások közösségi keretrendszerét 2010-ben felülvizsgálják;

21. úgy véli, hogy az innováció jobb támogatásával egy időben a kérelmezőket a 
bürokratikus terhek alól is mentesíteni kell;

22. figyelembe véve kiváltképpen a kkv-kat, a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos 
keretfeltételek javítására szólítja fel az uniós szereplőket (különös tekintettel a felmerülő 
költségekre), mivel ez az innováció szempontjából központi jelentőséggel bír;

23. ezzel kapcsolatban hangsúlyozza a közösségi szabadalom európai gazdaságban betöltött 
jelentőségét;

24. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a kutatók és a szakemberek számára –
mindenekelőtt mobilitási szempontból – minél vonzóbb környezetet teremtsenek az EU-
ban;
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25. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.



PE438.406v02-00 8/11 PR\804812HU.doc

HU

INDOKOLÁS

„A Közösség innovációs politikájának felülvizsgálata a változó világban” című, 2009. 
szeptember 2-i közlemény felvázolja az EU innovációs politikájában 2005. óta elért 
előrehaladást, továbbá rámutat azokra a jövőbeni cselekvési területekre is, amelyeket a 
tervezett innovációs cselekvési tervben kell meghatározni és pontosítani.

Az előadó várakozással telve tekint e remélhetőleg igényes, vállalkozásszemléletű és 
előremutató európai innovációs tervre irányuló javaslatra. E jelentésnek hozzá kell járulnia a 
véleményformálási folyamathoz, illetve a Bizottság számára egy ilyen cselekvési terv 
tekintetében sarokpontként kell szolgálnia.

A jelentés kidolgozására épp akkor kerül sor, amikor az EU-ban új stratégiára van szükség 
annak előmozdításához, hogy Európa egy világszinten versenyképes, tudásalapú, innovatív, 
szociális és fenntartható gazdasággá váljon. 

Mind az EU jövőbeni, 2020-ra szóló stratégiájának, mind az innovációs cselekvési tervnek 
egy olyan eszközt kell az EU kezébe adnia, amellyel leküzdhetők az előttünk álló nagy 
társadalmi kihívások.

Az európai gazdaság fenntartható gazdasággá való átalakulásának eredményeképpen 
növekednie kell az európai vállalkozások versenyképességének, valamint a gazdasági és 
környezeti kihívásoknak nemzetgazdaságaink számára új lehetőségeket kell teremteniük.

Az innovációs megközelítés tág megfogalmazása

Az innovációs cselekvési tervnek az állami és magánszektoron belüli innováció valamennyi 
formájára ki kell terjednie, és a nem technológiai innovációt is figyelembe kell vennie.

Az új társadalmi egyenlőtlenségek kialakulásának elkerülése érdekében a jövőben nem csak 
az innováció környezeti és gazdasági hasznosságát, hanem a társadalmi hozzáadott értékét is 
figyelembe kell venni. Összességében nem csak a innováció technológiai, hanem különösen 
annak társadalmi hozzáadott értékét is a jövőbeni innovációs politika vezérmotívumaként kell 
figyelembe venni.

Az előadó támogatja a Bizottságnak a közleményében szereplő, kulcstechnológiával 
kapcsolatos azon megállapításait, miszerint azok központi jelentőséggel bírnak a fent említett 
célok elérésében.

A globális verseny következtében bizonyos termelő létesítmények mellett az ahhoz 
kapcsolódó kutatási és fejlesztési kapacitásokat is egyre gyakrabban helyezik át harmadik 
országokba. E folyamat alapjaiban veszélyezteti Európa ipari telephelyeit. E folyamatnak –
még mielőtt visszafordíthatatlanná válik – az innovációs lehetőségek következetes 
támogatásával kell elejét venni.

A versenyképességgel kapcsolatos politikai célkitűzések mellett az EU-nak más jelentős és 
sürgető társadalmi kihívásokkal is meg kell küzdenie, mint például az éghajlatváltozás vagy a 
demográfiai változás.
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Ezzel összefüggésben a kulcstechnológiák – pl. a mikro- és nanoelektronika, a photonika, a 
bio- és nanotechnológia, illetve az új nyersanyagok – jelentős innovációs lehetőségeket 
kínálnak az eljárások és a termékek terén egyaránt. A kulcstechnológiák – erőteljes fejlődésük 
következtében – nagy hatást gyakorolnak a versenyképességre. Ezek mindenekelőtt az olyan 
területeken, mint az információs és kommunikációs technológiák, a vegyipar, az 
energiaellátás (pl. a szén-dioxid elkülönítése és tárolása, energiahatékonysági technológiák), 
az autógyártás (kiváltképp az elektromos autók terén), a gyógyászati technológia, a 
félvezetőipar, valamint a repülés és űrhajózás, kínálnak lehetőségeket a minőség és a 
termelékenység nagymértékű fokozására. A gazdasági folyamatok összetettségére és a 
jövőbeni fejleményekre tekintettel e felsorolás természetesen nem lehet teljes körű. 

E tekintetben a kis és középvállalkozások fontos partnernek számítanak az értékteremtési 
láncban, illetve az innovatív termékek független szállítóiként, így például a környezetvédelmi 
technológiák és a megújuló energiaforrások terén. A középvállalkozások – piaci 
közelségüknek és rugalmasságuknak köszönhetően – különösen sok innovatív terméket és 
szolgáltatást kínálnak, és ezek jelentik a technológiai fejlődés motorját.

A középvállalkozásokat ezért nem szabad ezen a téren elhanyagolni, és számukra megfelelő, 
az igényeikhez igazodó szabályozási keretfeltételeket kell kialakítani.

Az előadó véleménye szerint e tekintetben az innovációs klaszterek jelentőségét sem lehet 
elég nagyra értékelni. A világszerte elismert és részben már az EU-ban is megtalálható 
klasztereket az összes cselekvési szint együttműködése révén fokozottan tovább kell 
fejleszteni annak érdekében, hogy azok megtarthassák és lehetőség szerint erősíthessék vezető 
szerepüket. A nagyvállalatok és a kisebb vállalkozások, valamint az egyetemek és az egyéb 
kutatóintézetek közötti szoros partnerség keretében a klaszterek közreműködhetnek abban, 
hogy olyan új, nagy társadalmi-gazdasági és ipari jelentőséggel bíró ágazatok jöjjenek létre, 
amelyek vonzóbbá teszik az európai régiókat. Az előadó ezért szükségesnek tartja, hogy az 
EU új innovációs stratégiája a meglévő és az új klaszterek támogatásának elképzelésével is 
foglalkozzon. Javítani kell különösen a klaszterek közötti határokon átnyúló együttműködés 
keretfeltételeit, például a helyes gyakorlatok terjesztése révén.

Az uniós innovációs források növelése és összevonása

A Bizottság megállapításai szerint az EU költségvetésének jelenleg kevesebb mint 1%-át 
fordítják közvetlenül innovációs intézkedésekre. A megoldásra váró társadalmi kihívásokat 
tekintve azonban ez nem elegendő. Az előadó ezért az EU innovációs költségvetésének 
növelését kéri. 

Ezt a 2014-2020-ra szóló pénzügyi terv keretében az év végétől kezdődően kidolgozandó 
tervek esetében is figyelembe kell venni. 

Épp a pénzpiaci válsággal és a szűkös hitellehetőségekkel a háttérben döntő fontosságú a 
vállalatok innovációs képessége szempontjából, hogy közösségi és nemzeti szinten egyaránt 
növeljék a rendelkezésre álló pénzeszközöket és célzott pénzügyi eszközöket teremtsenek.

Minden esetben célirányos támogatást kell nyújtani. A támogatások számos különböző célra 



PE438.406v02-00 10/11 PR\804812HU.doc

HU

és különleges uniós kezdeményezésre való felaprózása nem vált be. Ezzel összefüggésben az 
innovációs támogatási eszközök között meg kell teremteni, illetve erősíteni kell a 
szinergiákat.  A pénzeszközöknek oda kell irányulniuk, ahol a legnagyobb a gazdasági 
ösztönző hatás. Az európai szintű hozzáadott értéket meghatározó kritériumként kell 
figyelembe venni.

A programok irányítási struktúrájának javítása

Az előadó véleménye szerint az innovációs politika hatékonyságának növelése érdekében a 
különböző támogatási eszközök fokozottabb összehangolására, hatékonyabb 
összekapcsolására és szigorúbb kezelésére van szükség. 

Felhasználói szempontból uniós szinten a támogatásban részt vevő szereplők nagy száma is 
hátráltató tényezőt jelent. Ráadásul a felhasználóknak egyértelmű információkra van 
szükségük arról, hogy milyen támogatási eszközök milyen szinten és milyen intézkedésekre 
állnak rendelkezésre.

Uniós szinten is szükség van a szereplők fokozottabb koordinálására. Az innovációs 
politikának a Bizottság közösségi törekvései közé kellene tartoznia. Ezért a Bizottságon belül 
horizontális koordinációra van szükség annak érdekében, hogy biztosítsák a Kutatási 
Főigazgatóság és a Vállalkozási Főigazgatóság közötti szoros együttműködést. Ez különösen 
a bizottsági tárcák szétosztása, valamint a kidolgozásra váró új keretprogram tekintetében 
fontos.

A magánfinanszírozás ösztönzése

Az állami támogatások mellett az innovációs magánberuházásokat is ösztönözni és támogatni 
kell. A kezdeti és a növekedési szakaszban a siker szempontjából a kockázati tőke nem csak a 
nagyvállalatok esetében játszik különösen fontos szerepet az innováció végrehajtásában. A 
megfelelő formában a kockázatitőke-finanszírozás – a pénzügyi támogatás kiegészítéseként –
a kisvállalkozások számára is egyértelműen innovációs ösztönzőként alkalmazható.

A vállalatokra, különösen a kkv-kra vonatkozó keretfeltételek javítása

Ugyan egy általános csoportmentességi rendelet bevezetésével részben már történtek 
könnyítések, azonban sort kellene keríteni a támogatási keret esedékes felülvizsgálatára is 
annak érdekében, hogy az ezen eszközben rejlő innovációs lehetőségeket a nem 
technológiaalapú innovációk tekintetében is kihasználhassák.

Azt is meg kell vizsgálni, hogy a jelenlegi támogatási rendszer nem áll-e a kulcstechnológiák 
támogatására vonatkozó új megközelítés útjában. Feltétlenül el kell kerülni annak veszélyét, 
hogy a rossz támogatási jogi keretfeltételek miatt a vállalkozások elvándoroljanak.

Az előadó úgy véli továbbá, hogy a kkv-knak nyújtott innovációs támogatások javításával 
együtt csökkenteni kell a bürokratikus terheket is. A nyelvi problémák mellet gyakran a 
legnagyobb problémát a munkaerő-igényes kérelmezési eljárások, a nagy hibaszázalék és az 
ezzel együtt járó jelentős pénzügyi kockázatok jelentik. Következésképpen egyszerűsíteni kell 
a kérelmezési eljárásokat és adott esetben mérsékelni kell a jelentési kötelezettségeket.
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A szellemi tulajdon védelme meghatározó jelentőséggel bír az innovációs képesség 
szempontjából, azonban a vállalatokra vonatkozó keretfeltételek – mindenekelőtt a keletkező 
költségek tekintetében – még mindig nem kielégítőek. A közösségi szabadalom fontos lépést 
jelent ebbe az irányba, és ezért a lehető leghamarabb el kell fogadni. Ezzel összefüggésben 
azonban meg kell állapítani, hogy emellett további, rövid távon is alkalmazható eszközöket 
kell találni.

Az innovációs képesség jelentőségét tekintve a szakképzett személyzet oktatásával és 
képzésével kapcsolatos beruházások is döntő fontosságúak az EU versenyképessége 
szempontjából, ezért azokat nem szabad csökkenteni. Az EU-nak mindent meg kell tennie 
azért, hogy a kutatók és a szakemberek számára – mindenekelőtt mobilitási szempontból –
minél vonzóbb környezetet teremtsenek annak érdekében, hogy az EU helyt tudjon állni a 
nemzetközi versenyben.

A kutatás, az innováció és az oktatás alkotta tudásháromszöget egészében kell figyelembe 
venni és nem szabad megbontani, különben azt az innováció fenntarthatósága és 
következésképpen a termelés fenntarthatósága szenvedi meg.


