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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a hetedik kutatási keretprogram félidős felülvizsgálatáról
(2011/2043(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre (EUSZ) és az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre (EUMSZ) és különösen a kutatásra vonatkozó cikkekre,

– tekintettel az Európai Közösség (a Lisszaboni Szerződés óta Európai Unió) kutatási, 
technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik 
keretprogramjáról (2007–2013) szóló, 2006. december 18-i európai parlamenti és tanácsi 
határozatra1,

– tekintettel különösen az említett határozatnak a hetedik keretprogram felügyeletéről, 
értékeléséről és felülvizsgálatáról szóló 7. cikkére,

– tekintettel az EUMSZ 182. cikkének a keretprogramnak a helyzet változásának megfelelő 
kiigazításáról szóló (2) bekezdésére,

– tekintettel „A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának a kutatási, 
technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogram 
időközi értékelésével foglalkozó szakértői csoport jelentésére, valamint a 
kockázatmegosztási pénzügyi mechanizmus időközi értékelésével foglalkozó szakértői 
csoport jelentésére megfogalmazott válaszról” című, 2011. február 9-i bizottsági 
közleményre (COM(2011)0052),

– tekintettel a hetedik kutatási keretprogram időközi értékelésével foglalkozó szakértői 
csoport 2010. november 12-i végleges jelentésére,

– tekintettel a kutatási keretprogramok végrehajtásának egyszerűsítéséről szóló, 2010. 
november 11-i állásfoglalására2,

– tekintettel a hatodik kutatási és technológiafejlesztési keretprogramok (2002-2006) 
értékelésével foglalkozó szakértői csoport 2009. februári jelentésére,

– tekintettel a szakértői bizottság „Towards a world class Frontier research Organisation -
Review of the European Research Council's Structures and Mechanisms” című, 2009. 
július 23-i jelentésére,

– tekintettel a kockázatmegosztási pénzügyi mechanizmus (RSFF) félidős értékelésével 
foglalkozó független szakértői csoport 2010. július 31-i jelentésére,

– tekintettel az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító 
közös vállalkozás első időközi értékelésével foglalkozó szakértői bizottság 2010. 

                                               
1 HL L 412., 2006.12.30., 1. o.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0401.



PE458.539v01-00 4/12 PR\856282HU.doc

HU

december 20-i jelentésére,

– tekintettel az ARTEMIS és az ENIAC közös technológiai kezdeményezés első időközi 
értékelésével foglalkozó szakértői csoport 2010. július 30-i jelentésére,

– tekintettel a saját lakókörnyezetben való életvitel segítését szolgáló (AAL) közös program 
időközi értékelésével foglalkozó független szakértői csoport 2010. decemberi jelentésére,

– tekintettel a Régiók Bizottságának a kutatási keretprogramok végrehajtásának 
egyszerűsítéséről a 2011. január 27-i és 28-i plenáris ülésen elfogadott véleményére,

– tekintettel az Európai Számvevőszék 9/2007. számú, „Az uniós kutatási és technológiai 
fejlesztési (KTF) keretprogramok értékelése – Tökéletesíthetné-e módszereit a 
Bizottság?” című, 2007. november 22-i különjelentésére,

– tekintettel az Európai Számvevőszék 8/2009. számú, a „Kiválósági hálózatok és integrált 
projektek a Közösség kutatási politikájában” című különjelentésére,

– tekintettel az Európai Számvevőszék 2/2010. számú, a hatodik kutatási keretprogram 
tervezési tanulmányokhoz és új infrastruktúrák létrehozásához nyújtott támogatási 
rendszereinek eredményességéről szóló különjelentésére,

– tekintettel eljárási szabályzatának 48. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére, valamint a Költségvetési 
Bizottság és a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményére (A7–0000/2011),

A. mivel az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs 
tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramja a legkiterjedtebb eszköz a kutatás 
világszintű támogatására, és az Európai Unió kutatási politikájának fő eszköze,

B. mivel a hetedik keretprogram félidős felülvizsgálata az arról folytatott tárgyalások és a 
2006-os elfogadása óta bekövetkezett változások (új intézmények, új politikai fórumok, 
gazdasági válság) miatt, valamint a lejáratáig rendelkezésre álló pénzösszegek nagysága 
miatt szükséges,

C. mivel a Lisszaboni Szerződés az európai kutatási térség megvalósítását az európai politika 
egy külön célkitűzésévé tette,

D. mivel az „Európa 2020 stratégia” a kutatást és az innovációt az intelligens, fenntartható és 
szolidáris növekedés egyik központi elemévé tette,

E. mivel az EU és tagállamai kénytelenek megtalálni a módját annak, hogy közös választ 
adjanak azokra a nagy társadalmi kihívásokra, amelyekkel az európai népek 
szembesülnek,

F. mivel Európa kontinens méretű államokkal (Kína, India, Brazília, Ausztrália, Amerikai 
Egyesült Államok, Oroszország) áll versenyben, viszont Európa nem egyetlen nemzetből 
áll, hanem államok uniója, és az a képességünk, hogy többek között a kutatás területén az 
Európai Unió és a tagállamok egyesítik és összehangolják erőfeszítéseiket, igen 
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nagymértékben befolyásolja gazdasági versenyképességünket, valamint ebből 
következően a szociális törekvéseink finanszírozásának lehetőségét és környezetvédelmi 
vállalásaink teljesítését,

G. mivel az európai beruházások lemaradása más világhatalmakhoz képest leginkább a 
magánszféra beruházásainak elégtelenségével magyarázható, és mivel az ipari szektor 
számára így nem teljesen igazolt a hetedik keretprogram vonzereje; mivel azonban az 
összegeken túl egyértelműen kitűnik, hogy a tagállamok és az Unió között javítani kell a 
koordinációt,

H. mivel a tudományos világ és az ipar közötti kapcsolatok javítása elengedhetetlen ahhoz, 
hogy a kutatási eredmények a gazdasági növekedést előmozdító termékekké és 
szolgáltatásokká alakulhassanak át,

I. mivel a program rendelkezésére álló 54,6 milliárd euro összegből 25,8 milliárd eurót 
fordítottak az első négy évre (2007-2010); vagyis évente átlagosan 6,5 milliárd eurót 
használtak fel, és az utolsó három évre (2011-2013) összesen 28,8 milliárd euro marad, 
ami évente átlagosan 9,6 milliárd eurót jelent,

J. mivel a 2011-től 2013-ig tartó időszak igen érzékeny, és azonnali, megkülönböztetett 
figyelmet igényel a versenyképességi tényezők terén, amelynek részét képezi a kutatás és 
az innováció is,

K. mivel a bonyolult adminisztratív irányítás továbbra is a hetedik keretprogram egyik nagy 
hátránya, olyannyira, hogy annak egyszerűsítése a program jövője szempontjából 
meghatározó kérdés;

1. üdvözli a hetedik keretprogram időközi értékeléséről szóló szakértői jelentések minőségét 
annak ellenére, hogy a szakértői csoportok általános jellegű mandátumot kaptak; 
ugyanakkor sajnálja, hogy az értékelést nem terjesztették ki a tagállamok és az Unió 
fellépéseinek egészére,

2. nem érti a Bizottság késlekedését, hogy miért 2011. február 9-én tette közzé közleményét, 
amikor azt legkésőbb 2010-ben kellett volna megtennie, és sajnálatát fejezi ki amiatt, 
hogy a Bizottság közleménye a jelenlegi tétekhez képest gyenge;

A hetedik keretprogram eredményei

3. úgy véli, hogy a hetedik keretprogram által elért eredmények nem mutatnak elegendő 
európai hozzáadott értéket a kutatás, a fejlesztés és az innováció terén,

4. üdvözli a projektek kiválasztásában a részvételi és a kiválósági szintet; ugyanakkor 
sajnálja, hogy e program sikerességi rátája általában véve továbbra is elég gyenge és 
riasztó, főleg a kkv-k számára;

5. megállapítja, hogy a pénzeszközök és a humánforrások növekedése, a célkitűzések és a 
lefedett témakörök számának megsokszorozódása, valamint az eszközök diverzifikálódása 
miatt csökkent a hetedik keretprogram azon képessége, hogy egy adott nagy európai 
célkitűzést szolgáljon;
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6. helyesli az „Együttműködés” területének erősítését, ami a jelenlegi tudományos és 
technológiai tétekkel szemben továbbra is időszerű; kiemeli, hogy az szerepet játszik a 
kutatás, a fejlesztés és az innováció kritikus tömegének fejlesztésében, amely nemzeti 
vagy regionális szinten nem volna elérhető, és ily módon rámutat az európai hozzáadott 
értékre; ajánlja a „jövőbeni és kialakulóban lévő technológiák” program alkalmazását, 
valamint a „menetrendek” használatának általánossá tételét az összes tematikában; több 
rugalmasságot kér a meghirdetett témák, a finanszírozási küszöbök és plafonok 
megállapításában, különbséget téve a kis és a nagy projektek között;

7. javasolja a kutatások felgyorsítását a hetedik kertprogram „együttműködés” fejezetében 
meghatározott alábbi ágazatokban: egészségügy, gyógyszerek, élelmiszeripar, 
biotechnológia, IKT, nanotudomány és nanotechnológiák, anyagok, szennyezés, energia, 
környezet (ideértve az éghajlatváltozást, a fákat, az erdőket is), ökotechnológiák, széd-
dioxid-megkötés, közlekedés, gazdaságtudomány, társadalomtudomány, világűr és 
biztonság; a vízre vonatkozó kutatásoknak is prioritást kellene élvezniük;

8. üdvözli, hogy az „ötletek” fejezet tartalmazza az Európai Kutatási Tanács (EKT) által 
kapott ígéretes eredményeket, valamint az európai kutatási szervezetek átláthatóságának 
és vonzerejének fokozását célzó szerepét; hangsúlyozza, hogy az EKT-nak döntéshozatali 
hatáskörrel felruházott és a saját tudományos stratégiájáért és ügyviteléért közvetlenül 
felelős, független jogi entitássá kell válnia;

9. az „emberi erőforrás” fejezet keretében támogatja a kutatók szakmai pályája 
szempontjából fontos Marie Curie-cselekvéseket;

10. szkeptikus a „képességek” fejezet célkitűzéseinek sokfélesége és az ebből eredő 
nehézségek miatt, amelyek elsősorban a nemzetközi együttműködést, valamint a kkv-kat 
és az innovációs kkv-kat támogató cselekvéseket érintik; ennek ellenére úgy véli, hogy az 
ERA-NET és az ERA-NET+ projektek, valamint a 185. cikken alapuló kezdeményezések 
betöltik az európai kutatási térséget formáló szerepüket;

11. elismeri, hogy a „közös technológiai kezdeményezések” hasznosak az európai ipar 
versenyképessége szempontjából; ugyanakkor sajnálja, hogy törvényi és adminisztratív 
akadályok (jogi személyiség, szellemi tulajdon, pénzügyi szabályok) állnak fenn, 
valamint, hogy a közös technológiai kezdeményezések elindításának magasak a működési 
költségei; fokozottabb részvételt kér ezen eszközök politikai ellenőrzésében;

12. fenntartásainak ad hangot a túl nyílt ajánlattételi felhívások (alulról felfelé építkező 
megközelítés) szisztematikus alkalmazásával kapcsolatban, mivel inkább meg kívánja 
őrizni az egyensúlyt a két megközelítés között (alulról felfelé és felülről lefelé építkező), 
amelyek sajátos szükségleteket elégítenek ki;

13. kéri, hogy a Bizottság készítsen elemzést az európai és a nemzeti cselekvések 
eloszlásának javítása érdekében; kéri, hogy az ajánlattételi felhívásokat, ideértve a 2011. 
júliusi felhívásokat is, a tagállamokkal együttműködve, a nemzeti kezdeményezések 
felesleges ismétlése vagy az azokkal való versengés nélkül, inkább ez utóbbi 
kezdeményezéseket kiegészítve adják ki; javasolja, hogy a hetedik keretprogram növelje a 
közös programozásba bevont nemzeti programokat irányító szereplők számát, hogy a 
kutatási és fejlesztési keretprogram a projektvezetés logikája helyett a programvezetés 
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logikája szerint fejlődjön tovább; kéri, hogy a hetedi k keretprogram utolsó három évét 
szenteljék az európai kutatási térség strukturálásának elősegítésére;

14. javasolja, hogy a technológia és a védelem terén az Unió és a tagállamok állapodjanak 
meg egymással egy ambiciózus európai kutatási tervről, és hogy az EUSZ 45. cikkének d) 
albekezdése alapján a hetedik keretprogram és az Európai Védelmi Ügynökség kezdje 
meg annak jelentős finanszírozását a védelmi ágazat ipari és technológiai alapjának 
erősítése érdekében és a katonai közkiadások hatékonyságának javítása mellett;

Részvétel a hetedik keretprogramban

15. hangsúlyozza, hogy úgy tűnik, hogy az ipar nem mutat magasabb részvételi arányokat a 
korábbi keretprogramokhoz képest, főleg az „együttműködés” fejezet keretében; ezért 
kéri, hogy a Bizottság részletesen elemezze, hogy e terület mennyire képes magához 
vonzani a magánszektorbeli beruházásokat;

16. üdvözli a hetedik keretprogramban a kkv-k tekintetében elért eredményeket, mind az 
„együttműködés” fejezetben meghatározott 15%-os célkitűzés, mind pedig az 
EUROSTARS program terén; az a véleménye, hogy a hetedik keretprogram jobb 
összehangolása a strukturális alapokkal megkönnyíthetné az alulképviselt tagállamok 
részvételét;

17. javasolja, hogy a kutatási és fejlesztési politikákat helyezzék területi szintre;

18. úgy véli, hogy a hetedik keretprogramnak ki kellene emelnie a nemzetközi 
együttműködéssel kapcsolatos prioritásait, és véleménye szerint az országok és a 
célalanyok nemzetközi együttműködési fellépésekhez történő kiválasztását a 
tagállamokkal együttműködve kell elvégezni annak ellenőrzése érdekében, hogy e 
cselekvések megfelelőek-e és érdeklődést váltanak-e ki körükben;

Finanszírozás

19. úgy véli, hogy fenn kell tartani a hetedik keretprogram finanszírozási szintjét; emlékeztet 
arra, hogy a K+F+I beruházás hosszú távra szól, és meghatározó elem a Stratégia 2020 
célkitűzéseinek elérésében;

20. hangsúlyozza, hogy a kutatási infrastruktúrák finanszírozásában jobban össze kellene 
hangolni a hetedik keretprogramot, az EBB eszközeit, a strukturális alapokat, valamint a 
nemzeti és regionális politikákat;

21. felhívja a tagállamokat és az Európai Uniót, hogy tartsák be a kutatásra vonatkozó 
nemzetközi megállapodások keretében tett pénzügyi vállalásaikat;

Az innováció szerepe

22. úgy véli, hogy a hetedik keretprogram innovációra vonatkozó jövőbeli projektpályázati 
paramétereinek a forgalmazást is tartalmazniuk kellene;

23. elismeri, hogy az európai technológiai platformok, a közös technológiai kezdeményezések 
és a PPP-k hozzájárulnak az ipari szektor nagyobb részvételi arányához;
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Az egyszerűsítések nyomon követése

24. aggódik a hetedik keretprogram túlzott adminisztratív terhei miatt; támogatja a 
költségvetési rendeletnek az eljárások egyszerűsítése érdekében történő felülvizsgálatára 
irányuló javaslatot;

25. ismételten hangsúlyozza, hogy a hetedik keretprogram jelenlegi irányításába 
haladéktalanul adminisztrációs és pénzügyi egyszerűsítésre irányuló rendelkezéseket kell 
bevezetni a Parlament 2010. november 11-i állásfoglalásában foglaltak szerint; kéri a 
Bizottságot, hogy első javaslatait kiegészítve, a jelenlegi hetedik keretprogrammal 
összefüggésben tegyen javaslatokat ezekre az egyszerűsítést célzó intézkedésekre; 
megismétli azon szándékát, hogy a Bizottság és az összes keretprogram 
kedvezményezettjei között jelenleg folyamatban lévő jogvitákat gyorsan rendezzék a 
közpénz felelősségteljes kezelésére vonatkozó elv tiszteletben tartásával;

26. kedvezően fogadja az odaítélési idő lerövidítésére, valamint a hetedik keretprogram 
keretében az új eszközök létrehozására vonatkozó moratórium bevezetésére irányuló 
ajánlásokat;

Kockázatmegosztási pénzügyi mechanizmus

27. úgy véli, hogy a kockázatmegosztási pénzügyi mechanizmus meghatározó hajtómotorja 
volt a K+F+I területén történő beruházások növelésének a válság egy olyan időszakában, 
amikor a banki ágazat már nem tudta betölteni ezt a szerepet. Az első években ez 8 
milliárd euro kölcsönt jelentett, ami több mint 20 milliárd euro összegű beruházást 
generált;

28. ajánlja, hogy folytassák és tegyék intenzívebbé ennek az úttörő pénzügyi eszköznek az 
alkalmazását a nyolcadik keretprogramban, mivel hozzájárul a finanszírozáshoz való 
hozzájutás javításához és a magánszféra beruházásainak támogatásához;

29. ugyanakkor aggodalmát fejezi ki a kutatási infrastruktúráknak, az egyetemeknek, a 
kutatási szervezeteknek és a kkv-knak, elsősorban az innovációs kkv-knak nyújtott 
jelentéktelen összegek láttán, valamint a folyósított kölcsönök terén fennálló jelentős 
földrajzi és ágazati egyensúlyhiány miatt; következésképpen támogatja a szakértői 
csoportnak az egyes alulképviselt célcsoportok részvételének növelésére irányuló konkrét 
ajánlásait;

Általános következtetés

30. kéri, hogy a hetedik keretprogram használata során a program utolsó éveiben (2011-2013) 
vegyék figyelembe a gazdasági válság hatásait, tekintettel a programokra fennmaradó 
jelentős összegre (28,8 milliárd euro három évre), az Európa 2020 keretében elérendő 
célkitűzésekre, valamint az Európai Kutatási Térség és az Innovatív Unió előkészítésére;

31. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamoknak.
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INDOKOLÁS

A tudomány és a polgárok közötti megbékélés

„ A XXI. század különös paradoxont mutat nekünk: bár e század jelentős tudományos 
kihívásokat állít elénk, és hétköznapi életünkben mindenhol jelen vannak a tudomány és a 
technika hatásai, a tudományok még sosem tűntek ennyire távolinak, elérhetetlennek és 
aggasztónak.” Claudie Haigneré, az UNIVERSCIENCE elnöke, a Francia Köztársaság volt 
kutatási minisztere (2002-2004) és európai ügyekért felelős minisztere (2004-2005), orvos és 
asztronauta.

2000. március 23-án és 24-én a Lisszabonban ülésező Európai Tanács ambiciózus stratégiai 
célkitűzést határozott meg az Európai Unió (EU) számára: 2010-re a világ 
legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú gazdaságává kell válni. Ebben a 
stratégiában elismerték a kutatás központi szerepét.
Úgy tűnik, hogy e célkitűzés elérhető az Uniót alkotó azon 15 tekintélyes állam számára, 
amely közül néhányan nosztalgiával tekintenek birodalmuk eltűnésére és az EU-ban egy új 
társadalom reményét látják.
Ez a „lisszaboni stratégia” néven emlegetett stratégia olyan kudarc volt, amelynek az Unió 
nem igazán elemezte az okait.
Vajon ez azon államok hibája, amelyek nem tartják be az általuk vállalat európai 
kötelezettségeket?
Vajon ez azoknak a népeknek a hibája, akik úgy érzik, nem vonják őket be eléggé a 
folyamatokba, és ezt drágán megfizettetik az elittel?
Vajon ez az elit körök hibája, akik nem értették meg, hogy a népeknek igényük van arra, hogy 
megértsék, mit jelent, amit számukra kínálnak?
Vajon az Unió és tagjai felett álló, hátráltató politikai események ereje az oka mindennek?
A történészek feladata lesz annak megfejtése, mi is történt a 2000 és 2010 között eltelt nehéz 
évtizedben, ami valószínűleg a béke, a virágzás és az európai népek közötti testvériség 
időszakának vége, amely a második világháború után kezdődött, és a berlini fal leomlásával 
és annak következményeivel ért véget.
Ez az évtized az euro, a monetáris stabilitás nagy reménységének a bevezetésével kezdődött, 
ami egy hatalmas költségvetési fiaskóvá alakul át, mert megfeledkeztünk arról, hogy 
gazdasági unió nélkül nem lehetséges monetáris unió, és az államok nem tartják be az általuk 
vállalt stabilitási paktumot.
Ezt követte a 2003. február 1-jén hatályba lépett Nizzai Szerződés, amely annyira 
katasztrofális és bonyolult volt, hogy az aláírók azon nyomban vitát indítottak az „Unió 
jövőjéről” annak érdekében, hogy új szöveg készüljön.
Hatalmas örömöt váltott ki, amikor 2004-ben és 2007-ben 12 állam, köztük 10 volt 
kommunista ország csatlakozásával a kontinens végre újra egyesült, de a válság 
bekövetkezése felszította a bizonyos közvéleményekre kiható nemzeti egoizmust.
2005-ben már látható volt a népek tanácstalansága, amikor Franciaország és Hollandia 
kifejezték vágyukat arra, hogy megértsék az európai építési folyamatot, amelyet többé már 
nem értenek, és arra hogy ne feledkezzenek meg róluk. Franciaországnak és Hollandiának 
nincsen oka a lelkiismeretfurdalásra: ha 2005-ben 27 államban tartanak népszavazást, akkor 
kettőnél több állam szavazott volna NEM-mel.
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Az évtized a 2008-ban kezdődött pénzügyi és gazdasági válsággal ért véget.
2009-ben új intézményekkel, új Európai Bizottsággal (EB) és új Európai Parlamenttel (EP) 
zárult.
Időközben az Unió két jelentős projektet kezdett el: a GALILEO és az ITER projekteket, 
amelyek sikerében a tudomány és a kutatás központi szerepet játszik, és amelyek nehézségei 
jól mutatják a zord európai valóságot.
Ilyen politikai események mellett hogyan képzelhető el, hogy reménykedhetünk abban, hogy 
a világ első legversenyképesebb tudásalapú gazdaságává válunk?
Az elmúlt évtizedben az EU és a tagállamok hatalmas kihívással szembesültek: egy gyorsan 
változó és egyre összetettebbé váló világban kell biztosítani népeik számára a virágzást és a 
társadalmi haladást.
A birodalmak iránti nosztalgia elmúltával a tagállamoknak időbe telt, míg megértették, hogy 
túl kicsik lettek és egységbe kell tömörülniük.
Európának időbe fog telni, amíg megérti, hogy többé már nem nagy kontinens.
Európának meg kell értenie, hogy versenytársai önmagukban is kontinensnyi méretű államok: 
Kína, Oroszország, India, Brazília, és nem szabad elfelejteni az Egyesült Államokat és 
Ausztráliát sem.
Azonban mi nem vagyunk egyetlen nemzet: államok uniója vagyunk.
Egyesülnünk kell, hogy meghatározzuk prioritásainkat.
Ebben az összefüggésben a tudomány valószínűleg egységteremtő terület, amint azt 
felelősséggel és természetesen az Unió számára idegen érdekektől függetlenül gyakoroljuk.
Ezt a jelentést ebben a szellemben javasolja az előadó: meg kell vizsgálni, hogy a hetedik 
kutatási és technológiafejlesztési keretprogram felülvizsgálata nem nyújt-e lehetőséget az 
aranyháromszög megerősítésére, amely az európaiak sorsának kulcsát jelentő tudás, oktatás és 
kutatás.
Miért javasoljuk ezt a hetedik keretprogram felülvizsgálatakor ahelyett, hogy a nyolcadik 
keretprogramot megvárnánk?
Azért, mert 2006 óta, amikor az EP és a Tanács meghozta a hetedik keretprogramra 
vonatkozó végleges határozatot, négy új elem jelent meg, amely a kutatást és a tudományt 
befolyásolja:

 a 2009. december 1-je óta hatályos Lisszaboni Szerződéssel új intézményeink lettek;
 új EB-nk és új EP-nk van;
 új EU 2020 ütemtervünk van;
 rendkívül súlyos pénzügyi és gazdasági válságot élünk át, amely a hetedik 

keretprogram 2007 végén folytatott tárgyalásai után, 2008 folyamán kezdődött, és a 
programozási időszak utolsó évei (2011-2013) kritikus időszakot jelentenek a 
növekedés és a válságból való kilábalás szempontjából: tehát semmit nem szabad a 
véletlenre bízni.

A hetedik keretprogram lehetőséget nyújt az EU számára arra, hogy a gazdasági és társadalmi 
ambícióinak megfelelő szintre emelje kutatási politikáját, elsősorban az Európai Kutatási 
Térség (EKT) megszilárdításán keresztül. A 2007 és 2013 közötti időszakra 54 milliárd euro 
összegű költségvetéssel rendelkező hetedik keretprogram az idők során a világ egyik 
legjelentősebb kutatást támogató programjává vált, és az EU kutatási politikájának fő eszköze. 
Négy fő célkitűzést határoztak meg, és ezek négy olyan külön programnak felelnek meg, 
amelyek célja az európai kutatási erőfeszítések megszervezése, melyek a következők: az 
együttműködés program, az ötletek program, az emberi erőforrás program és a kapacitások 
program. Mivel az a cél, hogy az EU képes legyen válaszlépéseket tenni azokra a nagy 
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társadalmi kihívásokra, amelyek valamennyi tagállamot érintik, és amelyeket egyedül nem 
képesek leküzdeni (elöregedő népesség és egészségügy, energiaellátás, vízellátás,
élelmiszerellátás, fenntartható fejlődés, éghajlatváltozás elleni küzdelem stb.), valamint hogy 
olyan tudást fejlesszünk ki, amellyel vállalkozásaink több innovációra képesek és fokozhatják 
versenyképességüket.

Annak biztosítása érdekében, hogy a hetedik keretprogram mindig megfeleljen az európai 
politikák igényeinek, az EP és a Tanács 2006. december 18-i, 1982/2006/EK határozata 7. 
cikkének (2) bekezdése előírta, hogy 2010 vége előtt konkrét adatokon alapuló időközi 
értékelést kell készíteni.
Az EP előadója üdvözli, hogy a szakértői csoportok a hetedik keretprogram és a 
kockázatmegosztási pénzügyi mechanizmus időközi értékelése során remek munkát végeztek 
a rendkívül tág körű megbízatás ellenére, ami sokkal szakszerűbb megközelítést igényelt 
volna, és azt reméli, hogy az elkövetkező keretprogramok keretében ez így történik majd. 
Azonban az előadó sajnálja, hogy az Európai Bizottság késve tette közzé az erről szóló 
közleményt, mivel azt 2010 végéig kellett volna közzétenni, de végül csak 2011. februárban 
látott napvilágot.
Az előadó főként azt sajnálja, hogy az értékelés nem vette eléggé figyelembe a kutatásnak az 
EU és a tagállamok közötti átfogó vetületeit.

Ez az értékelés össze kívánja hasonlítani a programozásra fennmaradó jelentős összegeket: 
28, 8 milliárd euro van három évre (2011-2013), a hetedik keretprogram első négy évére 
(2007-2010) előirányzott 25,8 milliárd euróval és a hatodik keretprogramra (2002-2006) 
fordított 17 milliárd euróval szemben. 2011-ben 8,5 milliárd eurót, 2012-ben több mint 9,5 
milliárd eurót és 2013-ban több mint 10,5 milliárd eurót kellene kutatásra fordítani. Az ilyen 
összegeket érdemes konkrét elemzéseknek alávetni az érintett szereplők részvételének 
támogatása és a finanszírozásoknak a rosszul működő vagy nem az igényeknek megfelelő 
programok közötti elaprózódásának elkerülése érdekében. Az EP előadója úgy véli, hogy a 
közpénzt helyesen kell kezelni függetlenül attól, hogy válságidőszak van-e vagy sem, azonban 
minden módosítást vagy irányváltást a stabilitás, az általános koherencia és a felek kölcsönös 
bizalmának alapját jelentő jogbiztonság tiszteletben tartása mellet kell végrehajtani.

Néhány nagy irány a félidős felülvizsgálathoz:
- az egyszerűsítés: ezzel már foglalkozott a keretprogramok megvalósításának 
egyszerűsítéséről szóló, 2010. november 11-i állásfoglalás, de az EP kéréseinek eleget téve 
vissza kell térni rá. A tapasztalatok szerint ugyanis az adminisztratív eljárások összetettsége és 
nehézkessége jelenti az egyik legnagyobb nehézséget, aminek az a következménye, hogy a 
kutatók elfordulnak az európai finanszírozásoktól és a nemzeti finanszírozásokat részesítik 
előnyben, valamint hogy Európa népszerűtlenné válik a kutatás terén. Ezt a problémát az EB 
legfrissebb pénzügyi átvilágítási politikája tovább súlyosbította. Jelenleg úgy tűnik, hogy 
nagyon is szükséges a múlt problémáinak megoldása, mindenekelőtt a hatodik 
keretprogrammal kapcsolatos problémáké, és el kell kerülni ezek megismétlődését a hetedik 
és a későbbi keretprogramokban. A múltbéli vitáknak a Bíróság bevonása nélküli rendezése, 
valamint a jelenlegi és a későbbi egyszerűsítések a közpénz megfelelő kezelése mellett, 
lényeges feltételt jelentenek ahhoz, hogy a tudomány, a kutatás és az innováció európai 
szinten legyen kezelhető, elsősorban a tagállamokkal a nyolcadik keretprogramról folytatandó 
tárgyalások fényében, amennyiben azt szeretnénk, hogy a kutatás európaibbá váljon és 
eljussunk végre egy Európai Kutatási Térség megvalósításáig.
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- a kkv-k részvétele: mivel gyakran tekintik a keretprogramok egyik gyengeségének, e téren 
még erőfeszítésekre van szükség, de javulás tapasztalható, például a kkv-knak az 
„együttműködés” területét érintő programokban való részvételére meghatározott 15%-os 
célkitűzés gyakorlatilag teljesült;
- az innováció: jelenleg az innovációs vetület erősítése tapasztalható, az utolsó éveket tehát 
fontos az ilyen típusú projektek felé orientálni. Az EP előadója ugyanakkor hangsúlyozza, 
hogy az Európában tapasztalt elutasítás kapcsolatot teremtett a kutatás-innováció és a 
forgalmazás között, vagyis a forgalmazási potenciált mindig figyelembe kellene venni;
- a kockázatmegosztási pénzügyi mechanizmus: e mechanizmus bevezetésének rendkívül 
pozitív hatásai voltak, és ezt folytatni és fokozni kellene a hetedik keretprogram végén és az 
elkövetkező programokban;
- az előadó javasolja a kutatási és fejlesztési politikák területi szintre helyezését, az összes 
egyetemmel kapcsolatban álló kutatás harmonikus elosztása érdekében. A kiválósággal 
fennálló kapcsolatot, amely gyakran városi közegben létezik, a személyes jelenlét nélküli 
kapcsolatok, például a területi szintre helyezett kutatóközpontok és a kiválósági központok 
közötti állandó videokonferenciák és intelligens összeköttetés útján lehetne fokozni.
- az előadó javasolja továbbá, hogy a technológia és a védelem terén az Unió és a tagállamok 
az EUSZ 45. cikkének d) pontja alapján állapodjanak meg egymással egy ambiciózus európai 
kutatási tervről, a védelmi ágazat ipari és technológiai alapjának erősítése érdekében és a 
katonai közkiadások hatékonyságának javítása mellett. E terv céljául az európai védelmi ipar 
megszilárdítását kellene kitűzni.

Általában véve, és a fennmaradó projektpályázatokkal kapcsolatban az előadó javasolja, hogy 
ezek az Európai Kutatási Térség megerősítését szolgálják, valamint annak bizonyítását, hogy 
létezhet európai hozzáadott érték. Mindezzel az a cél, hogy a 2014-től kezdődő következő 
pénzügyi terv kapcsán tárgyalásokat folytassanak a tagállamokkal a kutatás európaivá 
tételéről.


