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JAVASLATOK

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

1. hangsúlyozza a kutatás és a fejlesztés fontosságát az Európai Unió előtt álló jelentős 
kihívások megoldása szempontjából, különösen az EU 2020 stratégia keretében; 
emlékeztet rá, hogy a kohéziós politika a régiókban nagymértékben részt vesz a kutatási 
és fejlesztési tevékenységek finanszírozásában;

2. üdvözli a Bizottságnak a kutatási keretprogramokkal kapcsolatos összetett és költséges 
pályáztatási és végrehajtási eljárásokat érintő adminisztratív formaságok egyszerűsítését 
célzó javaslatait, különösen a teljesítményalapú finanszírozás fokozatos bevezetését, 
valamint az érintett projektek személyi állományával kapcsolatos átalányelemeket; 
javasolja az úgynevezett „témánként egy projekt” szabály újragondolását, és az innovatív 
ötletek és azok megvalósítása közötti folyamat felgyorsítása érdekében bátorítja egy 
rugalmasabb, alulról építkező tematikus megközelítés bevezetését; ugyanakkor 
hangsúlyozza, hogy mivel a kutatás jellegéből eredően kiszámíthatatlan, ezért az előre 
nem ismerhető eredményekkel járó projektek szintén értékesek; megállapítja továbbá, 
hogy az esetleges szabálytalanságok és a szándékos csalás határozott elkülönítése 
érdekében egyértelművé kell tenni a könyvvizsgálási szabályok követendő értelmezési 
módját;

3. üdvözli, hogy az európai intézmények jelenleg a nagyobb átláthatóság megteremtése, a 
pénzügyi értelemben gyengébb résztvevők számára jobb hozzáférés biztosítása, a 
hatékonyság növelése és a kedvezményezettek számára a jogbiztonság megerősítése 
céljából a regionális fejlesztési politika egyszerűsítésén gondolkodnak; úgy ítéli meg, 
hogy az e folyamat során azonosított bevált gyakorlatok hasznosak lehetnek a 7. K+F 
keretprogram végrehajtásának egyszerűsítése során;

4. hangsúlyozza, hogy ahhoz, hogy a kedvezményezettek hozzáférjenek a kutatási és 
innovációs terület projektjeihez, komoly műszaki kapacitással és az igazgatási és pénzügyi 
eljárások alapos ismeretével kell rendelkezniük, s ezért e hozzáférés a kisebb pályázók, 
így a kkv-k és a periférikus régiókban működő kisebb kutatóintézetek számára rendkívül 
nehéz; emlékeztet arra, hogy az európai vállalkozások mintegy 90%-a kkv, és biztosítani 
kell ezek teljes körű és eredményes részvételét a 7. K+F keretprogram forrásainak 
felhasználásában;

5. úgy véli, hogy az Európai Unión belül meglévő, a kohézióra, a kutatásra és az innovációra 
irányuló különböző eszközöket a hatékonyság érdekében egységes módon kellene 
végrehajtani; hangsúlyozza az ezen eszközök közötti szinergiák felkutatásának és e 
szinergiák előtt álló akadályok elhárításának szükségességét, nevezetesen – a 
kedvezményezettek általi végrehajtás egyszerűsítése érdekében – a könyvvizsgálatra és a 
költségek támogathatóságára vonatkozó szabályok harmonizálásával;

6. úgy véli, hogy az egyetemek, az állami kutatási szervezetek, a nagyvállalkozások, a kis- és 
középvállalkozások, valamint a regionális és helyi közhatóságok – különösen a 
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klasztereken belüli – egymáshoz való közelsége miatt a kutatás és az innováció 
ösztönzésére a regionális szint a legalkalmasabb; megállapítja továbbá, hogy a kutatás és 
innováció regionális szinten való előmozdítása hozzájárulhat a társadalmi és regionális 
különbségek csökkentéséhez; ugyanakkor ösztönzi a különböző (regionális, nemzeti és 
közösségi) szinteket erőfeszítéseik jobb összehangolására a kutatási és fejlesztési 
tevékenységek európai szintű tervezése kapcsán; hangsúlyozza továbbá a tudományos élet 
és az ipar közötti kapcsolatok javításának fontosságát; 

7. emlékeztet arra, hogy a 7. K+F keretprogram a regionális fejlesztési politikához hasonlóan 
a partnerség és a társfinanszírozás elvén alapul; hangsúlyozza a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás alapelvei melletti elkötelezettségét, és kéri, hogy ezeket a közkiadások 
gazdasági válság miatti korlátozása ellenére is tartsák be;

8. emlékeztet arra, hogy a 7. K+F keretprogram azokra a nagyobb léptékű projektekre 
összpontosít, amelyek a gazdasági tevékenységre, a termelési programok innovatív 
jellegére és a nagy hozzáadott értékkel járó jövőbeli termelésnek adott garanciára és ebből 
következően a munkahelyteremtésre és az Európai Unió globális versenyképességének 
javítására várhatóan konkrét hatást fejtenek ki; rámutat, hogy mind az alkalmazott, mind 
pedig az alapkutatásban a kiválósági projektek dinamizmusa az Európai Unió területének 
egészére pozitív hatást gyakorol, azok jelenlegi tudományos fejlettségétől függetlenül, 
különösen ha szinergia jön létre a regionális politikai alapokkal, továbbá mind a 
kiegyensúlyozott fejlődésre, mind pedig a versenyképességre való tekintettel hatékonyan 
egészíti ki a kohéziós politika eszközeinek fő célját, azaz a konvergenciát; mindazonáltal 
megállapítja, hogy különös figyelmet kellene fordítani a valószínűleg szintén konkrét 
hatást kifejtő kisebb projektekre, például az innováció és a társadalmi integráció közötti 
kapcsolat megerősítése révén;

9. kéri a Bizottságot, hogy tegyen közzé elemzést a különböző tagállamok 7. K+F 
keretprogramban való részvételi arányáról;

10. hangsúlyozza, hogy a regionális különbségek felerősödése a kutatási és fejlesztési 
potenciál tekintetében olyan probléma, amelyet nem csupán a kohéziós politika, hanem a 
kutatási és innovációs politika keretében is igyekezni kell megoldani;

11. véleménye szerint ösztönözni szükséges a szakmai tapasztalatcserét, ám ez nem vezethet 
agyelszíváshoz az Unió kárára és a világ többi országa javára, vagy akár az Unión belül a 
szegényebb országokból a gazdagabb országok irányában, mert ez az európai kohéziós 
politika sikerét veszélyeztetné.
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