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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a „Kihívásból lehetőség: az európai uniós kutatás- és innovációfinanszírozás közös 
stratégiai kerete felé” című zöld könyvről
(2011/XXXX(INI))

Az Európai Parlament,

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

– tekintettel a Bizottságnak a „Kihívásból lehetőség: az európai uniós kutatás- és 
innovációfinanszírozás közös stratégiai kerete felé” című zöld könyvére 
(COM(2011)0048)

– tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK rendeletben 
szereplő, a kutatás és az innováció számára elkülönített összegek, illetve az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap és a hetedik kutatási és fejlesztési keretprogram szinergiáinak 
a városokban és régiókban, valamint a tagállamokban és az Unióban való 
megvalósulásáról szóló, 2010. május 20-i állásfoglalására1,

– tekintettel a Szakértői Bizottság „Egy világszínvonalú felderítő kutatást finanszírozó 
szervezet felé – az Európai Kutatási Tanács struktúráinak és mechanizmusainak 
átvilágítása” című, 2009. július 23-i jelentésére,

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

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

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

– 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 az Európai Unió Tanácsa 3074. Versenyképességi (Belső Piaci, Ipari és 
Kutatási) Tanácsának a kutatási tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogram (7KP), 
valamint a kockázatmegosztási finanszírozási mechanizmus időközi értékeléséről szóló, 
2011. március 9-i következtetéseire,

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0189.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0401.
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– tekintettel „Az Innovatív Unióról: Európának a válság utáni világhoz való 
alkalmazkodásáról” című, XXXX-i állásfoglalására1,

– tekintettel a kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó 
hetedik kutatási keretprogram félidős felülvizsgálatáról szóló, XXXX-i állásfoglalására2,

– tekintettel eljárási szabályzatának 48. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Külügyi Bizottság, a 
Költségvetési Bizottság, a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság, a Regionális 
Fejlesztési Bizottság, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság és a Halászati 
Bizottság véleményére (A7-0000/2011),

A. mivel – a költségvetés felülvizsgálata alapján – az Európai Bizottság úgy határozott, hogy 
nemzeti és uniós szinten a kutatás és az innováció hatékonyságának javítása érdekében 
vitát indít,

B. mivel az EU azt a célt tűzte ki, hogy úgy növeli a K+F-re fordított összegeket, hogy 2020-
ra elérjék az EU GDP-jének 3%-át,

C. mivel a jelenlegi tendenciák arról azt mutatják, hogy egyre nehezedik az európai 
költségvetés befagyasztására vagy csökkenésére irányuló nyomás a nemzeti állami 
költségvetéseket érintő szigorú megszorítások mellett, és mivel a kutatás, a fejlesztés és az 
innováció egyike azoknak a területeknek, amelyeken az európai együttműködés valódi 
hozzáadott értéket tudott felmutatni, alátámasztva az EU rendelkezésre álló forrásai 
újraosztásának szükségességét,

D. mivel jelenleg (az EU egyes tagállamait nagyon eltérő módon érintő) gazdasági és 
szociális válsággal szembesülünk, és mivel a kutatás, az oktatás és az innováció alapvető 
fontosságú eszközei mind a gazdasági fellendülésnek, mind a munkahelyteremtésnek, 
mind pedig a fenntartható és szolidáris modell meghatározásának,

E. mivel a világ más régiói és országai egyre nagyobb mértékben ruháznak be a kutatásba, 
fejlesztésbe és innovációba, és mivel ennélfogva az e területre irányuló európai uniós 
beruházásnak a tudományos kapacitás megerősítésre és általában az európai uniós 
versenykapacitás javítására kell irányulnia,

F. mivel – noha a kutatás, fejlesztés és innováció uniós finanszírozásának mértéke növekszik 
– még mindig a tudományosan és technológiailag fejlettebb európai uniós tagállamok 
veszik fel a különféle finanszírozási rendszerek és programok (köztük a nagy léptékű 
projektek) alapján rendelkezésre álló erőforrások legnagyobb részét, állandóvá téve azt, 
hogy egyes tagállamok és európai régiók mind a finanszírozáshoz való hozzáférés, mind 
pedig a részvétel tekintetében alulreprezentáltak maradnak,

G. noha a K+F finanszírozási kapacitások, az ipari struktúrák és a felsőoktatási rendszerek 
nemzeti szintjei tekintetében még mindig vannak egyenlőtlenségek az EU-n belül,

                                               
1  Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0000 (A7-0162/2011 – a májusi plenáris ülésen való elfogadásra).
2  Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0000 (A7-0160/2011 – a június plenáris ülésen való elfogadásra).
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H. mivel az EU kutatási, fejlesztési és innovációs alapjaihoz való hozzáférésük szintjében 
nem tükröződik az, hogy milyen fontosak is a kkv-k az EU gazdasága számára,

1. üdvözli a kutatás és az innováció finanszírozásának közös stratégiai keretét meghatározó 
európai bizottsági zöld könyvet, és úgy véli, hogy az új közös stratégiai keretnek össze 
kell kapcsolnia az EU kutatási programjait és finanszírozási rendszereit;

2. úgy véli, hogy az EU kutatási alapjainak és programjainak és a strukturális és kohéziós 
alapoknak különböző céljaik vannak, és ennek megfelelően egymástól elválasztva, de 
egymást kiegészítő alapon kell tartani őket;

3. felhívja a figyelmet a konvergenciapolitikák fenntartásának fontosságára, és arra kéri a 
Bizottságot, hogy a hangsúlyosabb és a kevésbé hangsúlyos szerepű tagállamok közötti 
együttműködést intenzívebbé tételére, valamint a kevésbé hangsúlyos szerepű 
tagállamokban megvalósuló humánkapacitás- és infrastruktúrafejlesztés mértékének 
jelentős növelésére irányuló megfelelő eszközök kifejlesztésével alakítsa ki a 
kiválósághoz vezető utat azon tagállamok és régiók számára, amelyek alulreprezentáltak a 
keretprogramban;

4. emlékeztet arra, hogy noha a kiválóságot tartják a finanszírozás fő általános 
kritériumának, emlékezni kell arra, hogy a kiválóság jellege a résztvevő típusától vagy a 
kutatási és innovációs projekt természetétől függően változik (egy kutatóintézet kiválósági 
kritériuma nem egyezik meg az egyedi kutató vagy a kkv kiválósági kritériumával, és eltér 
az alap- és az alkalmazott kutatási projektek esetében is);

5. felszólít a helyi és regionális, nemzeti és európai kutatási és innovációs stratégiák olyan 
hatékonyabb összekapcsolására, amely figyelemmel van az eltérő kontextusok 
sajátosságaira, és ugyanakkor megerősíti a köztük lévő kiegészítő jelleget és 
együttműködést; úgy véli, hogy az információ- és eredménymegosztás ebben az esetben 
kiemelt fontosságú;

Az új közös stratégiai keret felé

6. hangsúlyozza azt a tényt, hogy a közös stratégiai keret magjának annak az elképzelésnek 
kell lennie, hogy az eltérő jellegű és léptékű kutatási, fejlesztési és innovációs projekteket 
– a finanszírozási rendszerek sokaságával együtt – olyan módon kell megszervezni, hogy 
biztosítva legyen a koherencia, az összekapcsolódás és a kiegészítő jelleg;

7. meggyőződése, hogy a közös stratégiai kereten belüli különböző feladatokat külön-külön, 
de szoros kapcsolatban kell kezelni: az Európai Technológiai Intézetnek főként a tudás- és 
innovációs közösségek hálózataként kell működnie; a versenyképességi és innovációs 
keretprogramnak az innovatív kkv-k támogatásában való jártasságára, és ennélfogva nem 
feltétlenül a következő keretprogramba való belekerülésére kell összpontosítania; a 
következő keretprogramnak a kutatás egészét fel kell karolnia; a strukturális/kohéziós 
alapokat pedig szorosabb együttműködésben kell felhasználni, de egymástól külön kell 
tartania;

8. felszólít a különböző meglévő európai uniós programok és eszközök áttekinthetőbbé 
tételére, egyszerűsítésére és átszervezésére, a teljes finanszírozási rendszer egyértelmű 
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meghatározására, valamint az EU kutatási és innovációs programjai következő pénzügyi 
időszakra vonatkozó költségvetésének 2014-től való megkétszerezésére (a strukturális 
alapoknak és az EBB-nek szánt költségvetés kivételével) mint a mostani gazdasági 
válságra és nagy közös kihívásokra adott megfelelő válaszra; ezért egy új, a stabilitás és a 
konvergencia megteremtésére irányuló finanszírozás három különböző rétegén alapuló 
szervezeti modellt javasol:

1. réteg: kapacitásépítés és infrastruktúra

9. ez a réteg a (tágabb értelemben vett, az intézményi infrastruktúrát is magában foglaló) 
infrastruktúrával és a kapacitásépítéssel kapcsolatos uniós alapokra terjed ki;

10. az e rétegen belüli finanszírozási rendszer a következőket foglalja magában: az Európai 
Technológiai Intézeten keresztül nyújtott finanszírozás, a keretprogramnak a 
„Kapacitások” programmal és a Marie Curie-kezdeményezésekkel kapcsolatos része, a 
nagyobb léptékű projektek európai finanszírozási összetevői, az EBB kölcsöneihez való 
hozzáférés (amelyek az 50 millió EUR feletti projektekre terjednek ki), a keretprogram 
fent említett összetevőihez kapcsolódó támogatások, valamint az infrastruktúrához 
kapcsolódó strukturális alapokkal folytatott együttműködés;

11. hangsúlyozza a nagy léptékű projektek, például az ITER, a Galileo és a globális 
környezetvédelmi és megfigyelési program (GMES) keretprogramon kívüli támogatását, 
az átlátható és megbízható finanszírozási struktúra szavatolása érdekében autonóm 
költségvetési tételeket hozva létre számukra; azt javasolja, hogy ezeket részben az EBB 
projektkötvény-kibocsátásain keresztül kellene finanszírozni;

2. réteg: potenciál és konszolidáció

12. ez a réteg az átfogó – alap- és alkalmazott – kutatás, valamint a társadalom- és a humán 
tudományok területe; a koordinációs szintű résztvevőket az egyetemek és 
kutatóközpontok/-intézetek alkotják, noha az ipari szektor részvételét is ösztönözni kell;

13. itt a projektek eredetisége, minősége és potenciálja a kulcskifejezés, és nem csak az 
esetleges piaci eredmények;

14. az e rétegen belüli finanszírozási rendszer az uniós keretprogram támogatási rendszerének 
és a kutatáshoz, fejlesztéshez és az innovációhoz kapcsolódó strukturális alapokkal 
folytatott együttműködésnek a hatálya alá tartozik;

15. emlékeztet arra, hogy az Európai Kutatási Tanács sikeres és erősítő eleme volt az európai 
kutatási térségnek; hangsúlyozza a fiatal kutatók ösztöndíjára szánt költségvetési hányad 
szükségességét, valamint a Marie Curie-intézkedések és -kezdeményezések megerősítését, 
ilyen módon erősítve meg a mobilitást; felszólít az unió tudományos dolgozói bizonytalan 
helyzetének leküzdéséhez szükséges intézkedések végrehajtására a kutatók 
megnyerésének és megtartásának eszközeiként, szem előtt tartva azt, hogy a bizonytalan 
munkakörülmények (amelyek a nőket továbbra is nagyobb mértékben sújtják) szűk 
keresztmetszetet jelentenek az európai kiválóság elérése felé vezető úton;

3. réteg: a piac és a közös célok elérése érdekében kifejtett innováció 
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16. ez a réteg a termékek és szolgáltatások forgalmazásának, valamint a közjólét 
megteremtésének területe; itt az új termékek és szolgáltatások kifejlesztésével az 
innovatív kkv-k játszanak kulcsfontosságú szerepet;

17. elismeri, hogy különös figyelmet kell fordítani a kkv-k bevonására, hogy már 
felmerülésükkor lehetővé váljon az új ötletek és lehetőségek rugalmas és hatékony 
kiaknázása, új utakat nyitva meg ezzel az innováció előtt;

18. az e rétegen belüli finanszírozást a versenyképességi és innovációs keretprogramhoz 
kapcsolódó európai uniós finanszírozás, az EBA hitelminőség-javító eszközeihez való 
hozzáférés és az EBB által nyújtott egyedi (a főként az 50 millió euró alatti projekteket 
finanszírozó) kölcsönök, valamint a vállalkozói szellem fokozásához kapcsolódó 
strukturális alapokkal folytatott együttműködés biztosítja; emellett javasolja egy új 
finanszírozási eszköz – az Európai Unió kkv-bankja – létrehozását, amely a tagállamok 
által kijelölt nemzeti kapcsolattartási pontokkal és pénzintézetekkel összekapcsolódva 
működne;

19. úgy véli, hogy az európai kutatási térségnek nagyon nagy előnyére válna egy európai 
uniós beruházási kkv-bank létrehozása, amely pótolná az EU innovációs politikájának azt 
a hiányzó láncszemét, amelyet a kkv-k európai uniós programokban való, nem kielégítő 
mértékű részvétele jelent;

20. hangsúlyozza, hogy a kkv-k nagyobb mértékű részvételéhez a kkv-k sajátosságainak 
megfelelő, megfelelő finanszírozási eszközökre van szükség, például az elfogadható 
hibakockázat határának megnövelésére; ehhez kapcsolódóan fontolóra lehetne venni a 
kedvezményes kamatozású, a siker esetén az adminisztrációs költségek nélkül 
visszatérített kölcsönök alkalmazásának lehetőségét;

*****

21. úgy véli, hogy nem minden innováció kutatásalapú, és nem minden kutatási 
tevékenységnek az innováció a célja; úgy véli következésképpen, hogy a javasolt 
átszervezésnek az egész innovációs ciklusra ki kel terjednie, az ötlettől a piacig terjedően, 
magában foglalva a nem technológiai, az öko- és a szociális innovációt is;

22. emlékeztet arra, hogy a tudományos, technológiai és innovációs munka rendkívül 
versenyképes jellege és a helyi tudományos és innovációs kapacitásépítés fenntartása a 
bizonyos szintű átfedések és széttagoltság meglétének függvénye, amely nélkül az 
együttműködő kutatás nem volna lehetséges;

23. erőteljesen szorgalmazza a valamennyi potenciális résztvevőnek szóló, és különösen az 
irányítás szabályainak alkalmazásával foglalkozó képzési programok végrehajtását, és 
felhívja a Bizottságot a projektek kiválasztása, értékelése és vizsgálata során alkalmazott 
kritériumok kidolgozására, figyelemmel a kiválóság felé vezető útra;

Néhány iránymutatás a következő keretprogramhoz

24. támogatja a tudományalapú megközelítés felé való elmozdulást, és felszólít arra, hogy a 
résztvevőkkel szemben a finanszírozási rendszer valamennyi szakaszában a bizalmon 
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alapuló és kockázattűrő hozzáállást kell tanúsítani;

25. felszólít az együttműködési programnak a keretprogram központi elemeként való 
megtartására, megerősítve ezzel az együttműködésen alapuló transznacionális kutatást;

26. felszólít a multidiszciplináris kutatás konszolidálására és a kutatás szociális dimenziójának 
elismerésére; ezzel összefüggésben emlékeztet arra, hogy a nagy társadalmi kihívások 
(például az éghajlatváltozás, a népesség elöregedése és az erőforrások fenntarthatósága) 
nem rendezhetők kizárólag technológiai válaszlépésekkel, és ennélfogva a társadalom- és 
humán tudományokkal foglalkozó európai kutatás kulcsfontosságú eszköze e kérdések 
sikeres rendezésének;

27. felszólít az alulról felfelé építő megközelítés (az együttműködés) és a felülről lefelé 
építkező megközelítés („nagy társadalmi kihívások”) szerinti projektek közötti egyensúly 
megőrzésére, valamint az alulról felfelé építő megközelítés szerinti kisebb projektek 
elősegítésére;

28. felszólít a nemzetközi együttműködésnek a kapacitásépítés hatékony megerősítése révén 
történő intenzívebbé tételére és – a globális kihívások eredményesebb kezelése érdekében 
– a fejlődő országokkal tisztességes partnerségek létrehozására;

29. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

1. Háttér
Az Európai Bizottság egy zöld könyv kiadását kezdeményezte, amelynek célja a 2013 utáni 
időszak kutatás- és innovációfinanszírozási közös stratégiai keretének meghatározása. A 
közös stratégiai keret összehangolja az uniós programokat – nevezetesen a kutatási 
keretprogramot (FP), az Európai Innovációs és Technológiai Intézet tevékenységét (EIT) és a 
versenyképességi és innovációs keretprogramot– a kutatáshoz és innovációhoz rendelt 
strukturális és kohéziós alapokkal.

Véleményem szerint a finanszírozási eszközök és programok összességének közös keretére 
irányuló javaslat, eltérő finanszírozási és beilleszkedési szintjük ellenére, lehetőséget nyújt az 
Európai Kutatási Térség megszilárdítására, továbbá egy olyan javaslat megfogalmazására, 
amely lehetővé teszi az említett erőfeszítés és egy világos konvergenciastratégia hatékony 
összehangolását.
A jelentésben, válaszul az Európa előtt álló kihívásokra, a meglévő eszközök és programok 
átszervezésére teszek javaslatot. Ezenkívül egy új eszköz, a Kis- és Középvállalkozások 
Európai Beruházási Bankjának létrehozását, valamint a Bizottság által előterjesztett keret 
kiegészítéseképpen projektkötvények kibocsátását is javaslom az egyedi esetek kezelése 
érdekében.

A bemutatott javaslat fő célkitűzése a stabilitás és a konvergencia. Egyetlen közös stratégia 
sem kecsegtethet sikerrel, ha továbbra is folyton változtatgatjuk a játékszabályokat; egyetlen, 
a jelenlegi gazdasági és társadalmi helyzet megoldására kidolgozott stratégia sem számíthat 
biztosan a kutatásra, fejlesztésre és innovációra fordított beruházásra, ha továbbra is 
fennállnak a rendelkezésre álló uniós alapokhoz való hozzáférésben tapasztalható általános 
egyenlőtlenségek és aszimmetriák.

2. A szerkezet és az azt alátámasztó elemek

Európa a világ leggazdagabb régiója, ami azonban nem tükröződik a kutatásra, fejlesztésre és 
innovációra fordított általános beruházásokban. Az Egyesült Államok, Japán és a BRIC-
országok beruházásai magasabb összegűek voltak. Kétségtelen, hogy az európai beruházások 
összessége utóbbi években növekedést mutatott, ez azonban nem eredményezett nagyobb 
kohéziós erővel rendelkező Európát, az egyes országok között továbbra is jelentős eltérések 
tapasztalhatók. Az egyenlőtlenségeknek két fő megnyilvánulási formája van. Az első, 
amelyben a tudományos és technológiai szempontból legfejlettebb országok továbbra is 
élvezik a meglévő európai szintű programok előnyeit. Példa erre a hetedik keretprogram 
forrásaiból eddig részesülő első 50 kedvezményezett felsorolása. Az látjuk, hogy az új 
tagállamok és a legkülső régiók gazdaságai –  az akadémiai intézetek és az ipar területén 
egyaránt – rendkívül alulreprezentáltak ezeken a felsorolásokon, már ha egyáltalán 
szerepelnek rajtuk. Másrészt hatalmas eltérések tapasztalhatók az egyes országok beruházásai 
terén. Jóllehet az Európai Unió bejelentette azt a célkitűzést, hogy a 2020-ra az összes 
beruházás eléri a GDP 3%-át, jelenleg mindössze 6 ország – Németország, Ausztria, Dánia, 
Finnország, Franciaország és Svédország– kutatásra és innovációra fordított beruházásai 
haladják meg a 2%-t, 10 ország beruházásai ugyanakkor nem érik el az 1%-t, 11 ország pedig 
1-2% között mozog. Amennyiben az egy főre eső beruházást vesszük alapul, a lista élén ismét 
a legmagasabb beruházási aránnyal büszkélkedő országokat látjuk viszont. Más országok, 
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például Luxembourg, amelyek mind a beruházások abszolút értékét, mind a GDP százalékos 
arányát tekintve szerényebb beruházásokat mutatnak fel, előkelő helyet foglalnak el, ha az 
egy főre eső beruházást vizsgáljuk. A sort az új tagállamok és a legkülső régiók gazdaságai 
zárják.

Ebben az Európában tehát, amely a meglévő egyenlőtlenséget további egyenlőtlenséggel 
súlyosbítja, szavatolni kell, hogy a jobb helyzetben lévőkhöz való felzárkóztatás és az 
együttműködés megerősítése legyen a követendő út, annak érdekében pedig, hogy ez valóban 
megtörténjen, elengedhetetlen, hogy a kohéziós alapok – önállóságuk megőrzése mellett –
kiegészítsék a közös keretet.
Az itt bemutatott javaslat egy olyan közös keretet igyekszik elővezetni, amely figyelembe 
veszi, hogy az ismeretekre nem szabad csupán mint áruba bocsátható értékre tekinteni, 
tiszteletben kell tartani köztulajdoni jellegét, továbbá hogy az innováció nem kizárólag a 
kutatás eredménye, és hogy nem minden kutatás vezet innovációhoz, hogy létre kell hozni a 
különböző rendelkezésre álló források összehangolását biztosító alapot, annak biztosítása 
érdekében, hogy így egy olyan keretet kapjunk, amely összeegyeztethető a finanszírozási 
források és a projektek jellege és nagyságrendje között kialakított összefüggésekkel. Nem 
szabad megfeledkezni továbbá a társadalmi dimenzióról, a kutatás és az innováció társadalmi 
hatásairól, valamint magának a társadalomnak a tanulmányozásáról, hiszen nem tudunk 
hatékonyan lépéseket tenni olyan társadalmak esetében, amelyeket nem is ismerünk. 
Függetlenül attól, hogyan látjuk magát az ipari projektet, az Airbus példája azt igazolja, hogy 
ez egy olyan projekt, amelyben Európa egyértelműen megerősödve jött ki a vitából. Ez egy 
hosszú távú, kiemelkedően innovatív projekt, amely különböző forrásokat hangol össze, és 
elérte, hogy világszerte sikertörténetként könyveljék el. Úgy vélem, a Bizottság által javasolt 
átszervezés sikere azon áll vagy bukik, hogy sikerül-e az ilyen jellegű projekteket 
összehangolni más nagyságrendű vagy jellegű projektekkel, ezzel egyidejűleg fokozva a 
helyi, regionális és nemzeti különbségeket tiszteletben tartó és áthidaló együttműködést.

3. A post-it jelenség

Spencer Silver 1968-ban feltalált egy különleges ragasztót, amely nem hagyott nyomot és 
többször is fel lehetett használni. A termék e tulajdonságai nem vezettek sikerhez. A feltaláló 
öt éven keresztül próbálta bebizonyítni találmánya előnyeit, de nem járt sikerrel. Később, 
1974-ben az történt, hogy Art Fry, egy templomi kórus tagja elkezdte használni a barátja által 
feltalált, de kudarcot vallott ragasztót, mert elege volt abból, hogy az énekes könyvből folyton 
kiestek a megjelölni kívánt oldalra berakott könyvjelzők. Spencer Silver találmánya, amelyet 
csak 1977-ben kezdtek el forgalmazni, alig egy évvel később kedvező fogadtatásra talált a 
piacon. Mára már tudjuk mi az a post-it, sőt sikerével is tisztában vagyunk. Tíz év telt el. A 
post-it példája egyértelműen azt igazolja, nem szabad csak azokat az innovációkat vagy 
projekteket támogatnunk, amelyek azonnali sikert ígérnek.
Pontosan ezért szükséges, hogy jellegük szerint egyértelműen különbséget tudjunk tenni a 
támogatások és projektek között: a már kialakult struktúrával rendelkező hálózatokra, a 
képzési és kutatási projektekre, a megszilárdítást igénylő infrastruktúrákra vagy a kutatási 
projektekre irányuló támogatások között. Ha képesek vagyunk különbséget tenni, lehetővé 
válik az összehangolt, stratégiai összefogás. A fent említett példa alátámasztja továbbá, hogy 
a rövid és középtávnál távolabbra tekintő közös erőfeszítésben kell gondolkodnunk.
A kiválóság felé vezető utat, amelynek szempontjait az érintett szereplők határozzák meg, 
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nem lehet végigjárni a szükséges források hozzárendelése, azaz a beruházás összegének 
számottevő megemelése, a bürokratikus és igazgatási költségek egyszerűsítése és csökkentése 
melletti elkötelezettség nélkül. A fennálló problémák miatt gyakran kedvezőbb fogadtatásra 
talál egy javaslat kiváló megfogalmazása, mint maga a kiváló javaslat. A fent említett két 
tényező tehát kulcsfontosságú ahhoz, hogy az uniós programoknak minél változatosabb 
földrajzi adottságokkal és jelleggel rendelkező résztvevői lehessenek. Ráadásul nem lehet úgy 
előrelépést tenni, hogy figyelmen kívül hagyjuk a tudományágak sokféleségét, az innováció 
változatosságát, ha nem hagyunk teret az eredetiségnek, sőt, adott esetben a kudarc 
lehetőségének, ha nem vagyunk tekintettel a tudomány és az innováció társadalmi szerepére, 
és az egyes projektek kiforrásához jellegük és nagyságrendjük függvényében szükséges eltérő 
időtartamokra.
Végezetül pedig ugyancsak alapvető fontosságú a jelentős társadalmi kihívásokra választ adó 
és az alulról építkező projektek közötti egyensúly biztosítása, teret hagyva a kíváncsiságnak, a 
tudományos tevékenység megszilárdításához elengedhetetlen dimenziónak. A post-it példája 
arra is szolgál, hogy emlékezetünkbe idézze, attól még, hogy az ismeretek megszerzése végül 
is nem piaci céllal történik, időnként, váratlanul, ragyogó piaci lehetőségek adódhatnak.

4. A mi Európánk

Ez a jelentés kísérletet tesz a meglévő eszközök és programok új eszközökkel összehangoltan 
történő átszervezésére, célja pedig az egyes szereplők számára összességében kedvező 
stratégia kialakítása. Úgy véljük, a kutatás és az innováció a fenntartató és inkluzív 
növekedési stratégia megszilárdításának alapvető eszközei. Ez a kijelentés még lényegesebb, 
ha figyelembe vesszük a jelenlegi gazdasági és szociális válsághelyzetet.

A konvergencia megerősítése, valamint az Európai Unió együttműködési modellen alapuló 
versenyképességének megszilárdítása a gazdasági fellendülésre és a fenntartható növekedésen 
és a munkahelyteremtésen alapuló fejlődésre adott válasz részét képezik.
A jelenlegi Európában számtalan belső eltérés tapasztalható a tudományos és technológiai 
kapacitások terén, valamint az egyes országok ipari szerkezetében. Létezik azonban egy közös 
elem. Az európai ipar legnagyobb szeletét, amelyik legtöbbet tett a foglalkoztathatóságért, a 
kis- és középvállalkozások alkotják. Pontosan ezért az utóbbi években megsokszorozódtak a 
szelesebb körű részvételüket ösztönző eszközök. Ez a növekedés azonban nem érte el kívánt 
hatást, így ez a jelenlegi keret egyik gyenge pontja. Az alacsony részvételi arány egyik 
magyarázata a meglévő eszközök alkalmatlanságában keresendő, amelyek inkább az 
akadémiai intézeteknek és a nagyvállalkozásoknak kedveznek. Ezért biztosítani kell, hogy a 
meglévő eszközök és programok ne egyformán kezeljék azt, ami természetéből adódóan más. 
Pontosan ezzel a szándékkal tettem javaslatot az alábbiakban bemutatott, háromszintű 
szerkezeti felépítésére:
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Ebből a szempontból például, ha egy akadémiai intézet esetében egy projekt eredményeit a 
publikációk vagy az idézetek számában, illetve a hasonló intézmények általi elismertségben 
mérjük, kis- és középvállalkozásoknál az eredmény inkább egy termék vagy szolgáltatás piaci 
bevezethetőségében mérhető.
A bemutatott modell célja tehát összegzésképpen a meglévő programok és rendszerek és az új 
rendszerek összehangolásának ösztönzése, valamint a hozzáférés és részvétel terén 
megfigyelhető egyenlőtlenségek áthidalása.

Az európai kutatási és innovációs rendszernek az egyetemektől a piacig terjedő koherenciája 
és lefedettsége, a polgárok és a folyamatból hagyományosan kimaradó szereplők hatékonyabb 
bevonása, átláthatóság és világos szabályok – így foglalhatjuk össze az ebben a jelentésben 
felvetett javaslatokat.


