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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. emlékeztet arra, hogy a kutatás és az innováció kulcsfontosságú hajtóerőt jelentenek az 
EU számára versenyhelyzetének megtartásához és megerősítéséhez, és hangsúlyozza a 
kohéziós politika jelentős szerepét a kutatás és innováció régiókban történő fejlesztésében; 
e tekintetben hangsúlyozza, hogy az utóbbi évtizedekben méltán megnövekedett a 
regionális kutatási, innovációs és vállalkozásfejlesztési támogatások jelentősége; 
megállapítja, hogy ezekre a célokra mintegy 86 milliárd euró – a teljes kohéziós politikai 
költségvetés mintegy 25%-a – került elkülönítésre a kohéziós politikai alapokban, és 
felkéri a Bizottságot annak elemzésére, hogy a strukturális alapokból finanszírozott 
innovációs projektek számára biztosítható-e ugyanolyan szintű láthatóság, mint a jelenlegi 
keretprogramokból finanszírozott projektek; számára úgy ítéli meg, hogy az Európa 2020 
stratégiában és az „Innovatív Unió” kiemelt kezdeményezésben megfogalmazott 
alapelveknek és célkitűzéseknek megfelelően ezt a tendenciát mindenképpen fenn kell 
tartani, a források elosztásának tükröznie kell a (környezeti szempontból és társadalmilag) 
fenntartható fejlődést, amelynek előfeltétele az erős és megfelelő forrásokkal ellátott 
regionális politika; kéri az Európa 2020 stratégia keretében a meglévő és a jövőbeli 
kezdeményezések világos összehangolását, ösztönözve többek között a polgárok 
közreműködésével megvalósuló, köz- és magánszféra közötti partnerségeken alapuló 
társadalmi megújulást;

2. hangsúlyozza, hogy regionális politika jövőbeli közös stratégiai kerete és a kutatási és 
innovációs programok jövőbeli közös stratégiai kerete szorosabb összehangolására és 
egymást erősítő jellegének ösztönzésére van szükség az európai innovációs körforgás 
megerősítése érdekében; felszólítja a Bizottságot a kiegészítő jelleg biztosítására és annak 
bemutatására, hogy erre konkrétan hogyan kerül majd sor; e tekintetben kiemeli a két 
politika közötti szinergiák megteremtésének lehetőségét, biztosítva azok végrehajtását; 
hangsúlyozza, hogy az Európai Unió, a tagállamok és a régiók előtt álló egyik fő kihívás a 
kutatásra és innovációra fordított különböző finanszírozási eszközök közötti szinergiák 
megteremtése a köz- és a magánszférában egyaránt, és az ilyen projektek 
utófinanszírozása, az eredmények elterjesztése és láthatóvá tétele érdekében; felkéri a 
tagállamokat, hogy a szóban forgó programok egymást kiegészítő jellegének javítása 
érdekében kísérjék figyelemmel az említett politikák megvalósulását nemzeti és regionális 
szinten, különösen amikor a különböző uniós pénzeszközökért eltérő nemzeti hatóságok 
tartoznak felelősséggel;

3. rámutat, hogy a pénzügyi forrásszűke idején a kritikus tömeg elérése érdekében 
kulcsfontosságú a régiókban a források megfontoltan kiválasztott prioritásokhoz való 
hozzárendelése; 

4. kéri, hogy a kohéziós politika Európa 2020 stratégia felé mutató jövőbeli irányultságára 
való tekintettel mind az 1. célkitűzés, mind a 2. célkitűzés hatálya alá tartozó régiók 
számára kötelező jelleggel legyen kiemelt cél az „innováció”, aminek minden szinten 
tükröződnie kell a finanszírozásban is; mindazonáltal emlékeztet arra, hogy a kutatásra, 



PE465.040v02-00 4/7 AD\872948HU.doc

HU

fejlesztésre és innovációra fordított kiadások növelésére vonatkozó célkitűzések 
meghatározása önmagában –a társadalmak átfogó strukturális fejlődése nélkül – nem fog 
eredményre vezetni; 

5. felszólítja a Bizottságot, hogy másik lehetőségként tegyen javaslatot a strukturális alapok 
támogatásainak az innováció terén való felhasználását szorgalmazó további ösztönzőkre;

6. alulról felfelé építkező innovációt javasol és hangsúlyozza valamennyi helyi és regionális 
érintett fél aktív részvételét és bevonását regionális innovációs stratégiáik kidolgozásába 
és megvalósításába;

7. felhívja a régiókat, hogy a „specializált, a helyi körülményekre szabott” koncepció 
értelmében testreszabott, a regionális készségeken, az aktuális erősségeken és eszközökön 
alapuló innovációs stratégiákat dolgozzanak ki; javasolja, hogy a régiók pontosítsák, hogy 
a strukturális alapok által nyújtott támogatás és a jövőbeli kutatási és innovációs 
programok közötti lehetséges szinergiákat miként lehet a gyakorlatban kihasználni erős, 
versenyképes nemzetközi klaszterek és regionális kiválósági központok létrehozása, 
valamint más régiókhoz való felzárkózás, így a regionális gazdaság erősítése céljából;

8. rámutat azonban arra, hogy a régiók gazdasági növekedéshez fűződő egyéni érdekén 
túlmenően az EU egészét kellene innovációs térségnek tekinteni a régiók egymást 
kiegészítő jellegének fokozására, a nemzetközi szintű versenyképesség erősítése 
érdekében; e tekintetben nemcsak a regionális érintett felek és hatóságok, hanem a 
tagállami és uniós hatóságok tevékenységének jobb összehangolására és együttműködésre 
szólít fel; e tekintetben üdvözli a Bizottság részéről érkező segítséget, amely értékes 
támogatást nyújthat a régióknak, és a szubszidiaritás elvének kétségbe vonása nélkül 
szavatolhatja a stratégiák kiemelkedő minőségét; e tekintetben hangsúlyozza, hogy tovább 
kell erősíteni a területi együttműködést és annak finanszírozását;

9. a közös programozás és az Interreg III. B. hatálya alá tartozó intézkedések tekintetében 
erőteljesebb kormányközi részvételre szólít fel a kutatás, a fejlesztés és az innováció terén 
Európa-szerte folytatott együttműködés megerősítése, valamint az új tagállamok 
valamennyi uniós kutatási programban való részvételének növelése és ösztönzése 
érdekében;

10. úgy véli, hogy a helyi hatóságokat bátorítani kellene az innovációra, „A tudás régiói”, az 
„Élő laboratóriumok” és az „Intelligens városok” kezdeményezéshez hasonló 
kezdeményezések folytatása és erősítése révén, amelyek előmozdítják a kutatás-fejlesztés 
területi dimenzióját;

11. hangsúlyozza, hogy ennek a szinergiateremtő, integrált stratégiának elengedhetetlen 
előfeltétele az, hogy minden részt vevő szervezet tisztában legyen az összes finanszírozási 
lehetőséggel; emlékeztet rá, hogy az ezzel kapcsolatos tájékoztatást is a strukturális 
alapokból lehet finanszírozni;

12. emlékeztet rá, hogy az innováció átfogó fogalom, amely mindenekelőtt a keresleten és a 
felhasználókon alapul, hiszen a piaccal való kölcsönhatásból fakad; tisztában van a kutatás 
terén elért új ismeretek és azok gyakorlati alkalmazása között tátongó szakadékkal; ezért a 
technológiai kutatási kiválóság szükséges kiegészítéseként javasolja a regionális 
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támogatásnak nemcsak a regionális kiválóság – elsősorban egyetemeken és 
kutatóközpontokban történő – fejlesztésére, hanem az alkalmazás támogatására való 
összpontosítását, a vállalkozások arra való ösztönzése érdekében, hogy innovatív 
módszereket dolgozzanak ki, az újításokat piacképessé tegyék, és a közösség érdekében 
ösztönözzék a technológiaátadást és a szakismeretek cseréjét;

13. hangsúlyozza, hogy ki kell alakítani a „kiválósági lépcső” koncepcióját, amelynek 
szükségszerű velejárója a kutatóintézeteket, egyetemeket, kkv-ket és más lényeges 
szereplőket összekötő regionális hálózatoknak a klaszterek, a regionális technológiai 
platformok és központok létrehozása érdekében történő fejlesztése, támogatva ezeket a 
hálózatokat abban, hogy bekapcsolódjanak az uniós kutatási és innovációs 
együttműködési projektekbe és programokba;

14. a „kiválósági lépcsőhöz” kapcsolódó cselekvési terv kidolgozását kéri, a Kohéziós 
Alapból és az ERFA-ból támogatott kutatási infrastruktúrák kiépítéséhez, amely az érintett 
országokban ösztönzi a következő közös kutatási és innovációs keretprogramban való 
részvételt;

15. hangsúlyozza, hogy a kkv-k fontosak a helyi és regionális fejlődés, az EU gazdaságai és 
az Unió egészének versenyképessége szempontjából, és hogy ők teremtik a legtöbb 
munkahelyet; tekintettel arra, hogy biztosítani kell a kkv-k kutatás- és 
innovációtámogatásból való részesedésének mértékét, úgy ítéli meg, hogy az innováció 
regionális támogatásának a kkv-kre kellene összpontosítania, a kedvezményezetteket sújtó 
bürokráciát mérsékelni kellene és a finanszírozási programokat rugalmasabbá kellene 
tenni; hangsúlyozza e tekintetben a kohéziós politika hozzáadott értékét, amely abban 
rejlik, hogy fokozza a regionális szinten működő kkv-k innovációját a hagyományos üzleti 
tevékenységek terén, a kkv-k számára jobb hozzáférést kínálva a gyakorlati alkalmazásra 
összpontosító kutatáshoz, a technológia- és innovációtranszferhez, a készségfejlesztéshez, 
az innovációs kultúra ösztönzéséhez és különösen a különböző típusú vállalkozások 
nemzetközi együttműködéséhez vagy előmozdításához szélesebb körű tanácsadás és 
könnyen hozzáférhető támogatás révén, beleértve az egyablakos rendszerre irányuló 
kezdeményezéseket, a kkv-k arra való ösztönzése céljából, hogy fontolják meg az új 
lehetőségeket és használják ki jobban a rendelkezésükre álló regionális forrásokat; e 
tekintetben hangsúlyozza a kkv-k tudományos és innovációs társulásokban (TIT) való 
fokozott részvételéből származó lehetséges többletértéket;

16. hangsúlyozza, hogy a kohézió fokozása, valamint az európai gazdaság versenyképesebbé 
tétele érdekében többek között az elmaradott, távoli, illetve vidéki területeken található 
kkv-k kutatáshoz és innovációhoz való hozzáférését javító intézkedéseket kellene 
bevezetni, beleértve a részvételi eljárást egyszerűsítő, valamint tudatosító intézkedéseket;

17. elismeri, hogy a hetedik kutatási és technológiafejlesztési keretprogramban és a 
versenyképességi és innovációs keretprogramban alkalmazott központi irányításnak és a 
strukturális alapok esetében alkalmazott megosztott megközelítésnek egyaránt van 
létjogosultsága; ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az irányítási rendszerekben fennálló 
különbségek ellenére a különböző programokban alkalmazott eljárások és gyakorlatok 
összehangolására van szükség, a szükséges rugalmasság biztosítása mellett; hangsúlyozza, 
hogy a kutatás és innováció nemzeti és uniós szintű finanszírozásának hatékonyabbnak és 



PE465.040v02-00 6/7 AD\872948HU.doc

HU

eredményesebbnek kell lennie, és hogy kötelezettséget kell vállalni a finanszírozás 
optimalizálására, egy európai stratégiai kutatási és innovációs ütemterv kidolgozása 
érdekében; úgy véli, hogy a túlzott mértékű adminisztratív követelmények jelentősen 
akadályozzák a kohéziós politika célkitűzéseinek elérését, ezért hatékony fellépésre szólít 
fel a támogatási eljárások és a monitoringrendszerek folyamatának egyszerűsítése 
céljából;

18. üdvözli a Bizottság és az EBB korszerű finanszírozási eszközöknek (például megújuló 
alapoknak) a kockázatmegosztási eszközök mellett történő gyakoribb alkalmazására 
irányuló törekvéseit, több magánbefektető bevonása és a rendelkezésre álló 
közfinanszírozás hatékonyabb felhasználása érdekében; kifejezetten ajánlja, hogy a 
regionális szereplők éljenek ezekkel a lehetőségekkel;

19. felkéri a Bizottságot, hogy erősítse meg a különböző eszközök és alapok közötti 
szinergiát, ösztönözze a több alapból történő finanszírozás szemléletét, vizsgálja meg a 
vegyes finanszírozás új lehetőségeit és terjessze ki a strukturális alapokból való 
keresztfinanszírozást;
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