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Bevezető 

E munkadokumentum arra törekszik, hogy felvázolja a végrehajtási jelentés célját és 
ismertesse az előadó által alkalmazott megközelítést és a felhasználni kívánt módszertant. A 
dokumentum tartalmazza azokat a legfontosabb kérdéseket, amelyekkel a jelentéstervezetben 
foglalkozni kell, és lehetőséget nyújt az előadó számára, hogy ismertesse az e kérdésekkel 
kapcsolatos első észrevételeit.

 A jelentés célja és hatóköre

Az Európai Parlament fokozni kívánja tevékenységeit és befolyását a hetedik jogalkotási 
ciklus során történő végrehajtással kapcsolatban.  Minden parlamenti bizottság kidolgozhat 
egy úgynevezett végrehajtási jelentést, amely az uniós jogszabályoknak a nemzeti jogba 
történő átültetéséről, valamint e jogszabályok tagállami végrehajtásáról szól.

A kohéziós politika esetében a jogalkotási keret közvetlenül alkalmazandó rendeletekből áll. 
Ezek végrehajtási intézkedéseire egy bizottsági rendelet és több bizottsági határozat 
vonatkozik, amelyeket nem nyújtanak be a Parlamenthez.

Az előadó azt javasolja, hogy a kohéziós politika közelgő felülvizsgálatának keretében a 
végrehajtásról szóló jelentésnek meg kell vizsgálnia, hogy a jogszabályokat megfelelően 
alkalmazzák-e a tagállamok.

A hatodik jogalkotási ciklusban a bizottság nevében Miroslav Mikolášik jelentést dolgozott ki 
„a strukturális alapokról szóló rendelet végrehajtásáról (2007–2013): a nemzeti kohéziós 
stratégiákról és az operatív programokról folytatott tárgyalások eredményei” címmel. Ez az új 
jelentés elsősorban az iránymutatások innovatív területeivel fog foglalkozni az operatív 
programokban.

A saját kezdeményezésű jelentésnek két célja van: először, annak megvizsgálása, hogy a 
közösségi stratégiai iránymutatások (2007–2013), és különösen az 1.2. iránymutatás (a 
növekedést szolgáló tudás és innováció fejlesztése) indikatív keretét hogyan követték a 
tagállamok és régióik a nemzeti stratégiai referenciakeretükben és operatív programjaikban. 
Másodszor, a jelentés megvizsgálja a kohéziós politika, valamint a tudáshoz és az 
innovációhoz kapcsolódó keretprogramok (hetedik kutatási és technológiafejlesztési 
keretprogram, valamint a versenyképesség és innováció keretprogram) között meglévő 
szinergiákat.

Az uniós, nemzeti és regionális finanszírozási programok esetében előfordul, hogy 
koordinálatlanok maradnak. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy az uniós kohéziós politika 
és a kutatás-fejlesztési, valamint innovációs politikák ugyanazt a célt szolgálják: az Európai 
Unió előtt álló komoly kihívások kezelése, valamint a gazdasági növekedésen, a társadalmi 
felelősségvállaláson és a fenntartható fejlődésen alapuló uniós modell támogatása. A kohéziós 
politika három prioritásának egyike az innováció, a vállalkozói szellem és a tudás ösztönzése. 
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 Áttekintés és módszertan

1993 óta számos bizottsági közlemény, valamint európai parlamenti tanulmány és jelentés 
foglalkozott a kutatási és technológiafejlesztési politika és a kohéziós politika közötti 
szinergiákkal. E kezdeményező jelentés kidolgozásakor az előadó számos vonatkozó 
dokumentumot figyelembe kíván venni; ezek többsége már ebben a munkadokumentumban is 
megemlíthető:

A Regionális Fejlesztési Bizottság jelentései (6. jogalkotási ciklus)

 Jelentés a jövőbeli regionális politika hozzájárulásáról az EU innovációs képességéhez 
(előadó: Mieczysław Edmund Janowski, UEN);

 Jelentés a strukturális alapokról szóló rendelet végrehajtásáról (2007–2013): a nemzeti 
kohéziós stratégiákról és az operatív programokról folytatott tárgyalások eredményei 
(előadó: Miroslav Mikolášik PPE-DE).

Az Európai Parlament megbízásából készült tanulmányok

 Szinergiák az EU hetedik kutatási keretprogramja, a versenyképesség és innováció 
keretprogram, valamint a strukturális alapok között (2007);

 Az európai kutatás-fejlesztési és innovációs politikák területi kiterjesztése felé (2009)

A kohézióval kapcsolatban elért haladásról szóló jelentések: a gazdasági és társadalmi 
kohézió terén elért haladásról szóló ötödik jelentés rámutatott bizonyos ágazatok és a 
gazdasági szerkezetátalakítás fontos szerepére a regionális fejlődésben. Az előrehaladásról 
szóló hatodik jelentés kifejti, hogy a kreativitásnak és az innovációnak regionális szinten nagy 
jelentősége van.

A Bizottság legfontosabb közleményei:

2006 vége és 2008 májusa között, amikor befejeződött az operatív programok jóváhagyási 
eljárása, több bizottsági közlemény is hangsúlyozta a kohéziós politika új irányát, amely a 
lisszaboni stratégiával kapcsolatos célok megvalósítására helyezte a hangsúlyt. Ugyanakkor 
továbbra is érvényben maradt az elsődleges cél, a tagállamok és a régiók közötti 
egyenlőtlenségek csökkentése:

 COM(2007)474 – Versenyképes régiók: kutatás és innováció – Hozzájárulás a 
gazdasági növekedés felgyorsításához, a munkahelyek számának növeléséhez és 
minőségének javításához

 COM(2007)798 – „A tagállamok és a régiók az EU kohéziós politikája segítségével 
valósítják meg a növekedést és foglalkoztatást célzó lisszaboni stratégiát 2007 és 2013 
között”

 COM(2008)301 – a 2007–2013-as programozási időszakra vonatkozó kohéziós 
politikai stratégiákról és programokról folytatott tárgyalások eredményeiről

 COM(2009)617 – 20. éves jelentés a strukturális alapok végrehajtásáról (2008)

A 2007–2013-as programozási időszakra vonatkozó kohéziós politikai stratégiákról és 
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programokról folytatott tárgyalások eredményeiről szóló közlemény betekintést nyújt abba, 
hogy a tagállamok hogyan értelmezték és követték a kohézióra vonatkozó stratégiai 
iránymutatásokat nemzeti stratégiai referenciakereteik, valamint operatív programjaik 
kidolgozásakor, amelyeket a saját helyzetükből adódó korlátokhoz és követelményekhez 
igazítottak. Tehát a stratégiai politika kialakítása azt mutatja, hogy valamennyi tagállam –
ideértve azokat is, amelyek nemrég csatlakoztak az Európai Unióhoz – összehangolt 
erőfeszítéseket tett a lisszaboni célkitűzésekkel kapcsolatos beruházások fokozása érdekében.

Versenyképes európai régiók: kutatás és innováció – Gyakorlati útmutató a kutatás-fejlesztési 
lehetőségek uniós finanszírozásához: az útmutató segítséget kíván nyújtani a potenciális 
kedvezményezetteknek abban, hogy megtalálják a leginkább megfelelő támogatási rendszert. 
Ehhez a dokumentum bemutatja a három finanszírozási forrást és azok kombinálási 
lehetőségeit. Az útmutató ezenkívül hangsúlyozza a nemzeti és a regionális hatóságok 
fontosságát ezen eszközök legjobb felhasználásának biztosításával kapcsolatban. 

A fentiek mellett az előadó az Európai Unió tudományos és technikai kutatásokkal foglalkozó 
bizottsága és az európai kutatási tanácsadó bizottság által 2007-ben végzett háttérmunkát is 
figyelembe fogja venni, és arra számít, hogy elkészül egy jelenleg kidolgozás alatt álló 
bizottsági személyzeti munkadokumentum, amely konkrét példákkal szolgál a szinergiákról.

Háttér

 Előtérben a kutatás-fejlesztés és az innováció

A kohéziós politika három prioritásra helyezi a hangsúlyt: ezek egyike az innováció és a 
vállalkozói szellem, valamint a tudásalapú gazdaság növekedésének ösztönzése kutatási és 
innovációs kapacitásokkal, ideértve az új információs és kommunikációs technológiákat.

A kutatás-fejlesztés és az innováció segíthet az Európai Uniónak növekedési céljai 
megvalósításában. A kohéziós politika ezért irányul elsősorban az EU hosszú távú 
versenyképességét erősítő beruházásokra, mint például a vállalkozói szellemmel, a kkv-k 
finanszírozáshoz való hozzáférésével, a humán tőkével, az ikt-val, a zöld technológiákkal és 
az energiahatékonysággal kapcsolatos beruházások. A kohéziós politika tehát kapcsolódik a 
lisszaboni stratégiához. A 2007–2013 közötti időszakban erőteljesebb hangsúly kerül az 
innovációra, mely célra 86 milliárd eurót szánnak. 

Ezenkívül fontos megérteni a két fő finanszírozási forrás – a hetedik kutatási és 
technológiafejlesztési keretprogram, valamint a strukturális alapok – különböző működési 
hátterét. A hetedik kutatási és technológiafejlesztési keretprogramban a transznacionális 
együttműködés az általános normát jelenti. Ezzel szemben a strukturális alapok esetében a 
transznacionális együttműködés (a „területi együttműködés” célkitűzésen keresztül) a kivételt 
testesíti meg, és a tagállamokban megvalósuló programozás jelenti a normát. 
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 A kohéziós politika, valamint a tudáshoz és az innovációhoz kapcsolódó 
keretprogramok között meglévő szinergiák, és az EU finanszírozási módjában 
rejlő hozzáadott érték

A közösségi stratégiai iránymutatásokban az 1.2. iránymutatás („a növekedést szolgáló tudás 
és innováció fejlesztése”) kimondja, hogy a kohéziós politika és a keretprogramok közötti 
szinergia alapvető fontosságú ahhoz, hogy a kutatási és a kohéziós politika kölcsönösen 
erősítsék egymást regionális szinten. A kohéziós politikának ezenkívül két szerepet kell 
betöltenie: a regionális innovációs stratégiák és cselekvési tervek végrehajtásának elősegítése; 
és hozzájárulás az innovációs és kutatási kapacitás megerősítéséhez ezekben a régiókban.

 A jelentés által adott lendület, valamint a jelentés politikai súlya

Most, a gazdasági válság idején, az EU és tagállamai 2009 során már elismerték, hogy – a 
kohéziós politikába és az azzal kapcsolatos eljárásokba történő befektetések révén – szükség 
van az EU versenyképességének javítására. 

A Parlamentnek ezenkívül ismertetnie kell álláspontját a kohéziós politika jövőjéről szóló 
megbeszéléseken. A Parlamentnek értékelések alapján meg kell vitatnia, milyen fejlődésre 
van lehetőség.

Az előadó kezdeti észrevételei

Az előadó véleménye szerint a jelentésnek elsősorban az innovációval kapcsolatos célokra 
előirányzott strukturális alapok hozzáadott értékéről szóló tanulmánnyal kell foglalkoznia. 
Megvizsgáljuk a gazdasági növekedés lehetőségeit, és azt, hogy a szinergia mely területeken 
tud hozzájárulni e növekedéshez. 

- az operatív programokban az innovációs és kutatás-fejlesztési célokra szánt 
előirányzatok elemzése: a szinergiában rejlő lehetőségek átfogó megismerése érdekében 
tudnunk kell, hogy az iránymutatásokat hogyan valósították meg az operatív programokban.  

- a strukturális alapok, a hetedik kutatási és technológiafejlesztési keretprogram, 
valamint a versenyképességi és innovációs keretprogram (CIP) közötti szinergiák 
elemzése: az előadó foglalkozni kíván az uniós támogatási források kombinálásának 
különböző módjaival, ideértve a vegyes finanszírozást, a kiegészítő vagy folyamatosan 
történő finanszírozást és a több forrásból történő finanszírozást ugyanazon klaszteren vagy 
hálózaton belül.

Eljárás 

Ez a munkadokumentum lesz az alapja a Regionális Fejlesztési Bizottság 2009. decemberi 
ülésén folytatandó vitának. A dokumentum nem nyújt átfogó elemzést az előadó 
álláspontjáról, amely a jelentéstervezetben kerül részletes bemutatásra.
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Az előadó felkéri a Regionális Fejlesztési Bizottság valamennyi tagját, hogy aktívan vegyen 
részt a decemberi vitában, és ismertesse saját elképzeléseit, nézeteit és javaslatait.


