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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. jóváhagyja a Bizottságnak a kutatási keretprogramokkal kapcsolatos adminisztratív 
formaságok egyszerűsítését célzó javaslatait, különösen az eredményalapú finanszírozás 
fokozatos bevezetését;

2. üdvözli, hogy az európai intézmények jelenleg  a nagyobb átláthatóság megteremtése, 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; 

3. 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 ezért az ezen eszközök közötti szinergiák felkutatásának 
szükségességét;

4. úgy véli, hogy az egyetemek, az állami kutatási szervezetek, a nagyvállalkozások, a kis- és 
középvállalkozások, valamint a regionális közhatóságok – különösen a klasztereken belüli 
– egymáshoz való közelsége miatt a kutatás és az innováció ösztönzésére a regionális szint 
a legalkalmasabb;

5. 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;

6. emlékeztet arra, hogy az Európai Unió kutatást és fejlesztést ösztönző eszközei azokra a 
kiváló, nagyobb léptékű projektekre összpontosítanak, amelyek a gazdasági tevékenységre 
és a munkahelyteremtésre várhatóan konkrét hatást fejtenek ki; hangsúlyozza, hogy a 
kiválósági projektek dinamizmusa az Európai Unió területének egészére pozitív hatást 
gyakorol, és hatékonyan egészíti ki a kohéziós politika eszközeinek területi dimenzióját.


