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RÖVID INDOKOLÁS

The European Commission points out in the opening paragraphs of its Explanatory 
Memorandum "Knowledge is at the core of the Lisbon agenda and underpins all its elements.
Research and technology are, together with education and innovation, the components of the 
Triangle of Knowledge."

In the Community Strategic Guidelines the Commission states that synergy between cohesion 
policy and the Seventh Framework Programme for RTD (FP7) and the Framework 
Competitiveness and Innovation Programme (CIP) is vital.

Structural funds play a substantial role in promoting research, particularly in the areas of 
building and renovating infrastructures and networks, innovative business start-ups and the 
modernisation of SMEs. Over the next programming period 2007 -2013 this role will without 
doubt increase as all policies adapt and fine tune their actions in line with the needs of Lisbon 
and Gothenburg.

However, there is a dichotomy between the aim of regional policy to reduce disparities 
between the richer and poorer regions of the Union, contribute to the Lisbon strategy and 
implement the national reform programmes, and the fact that research and high tech activities 
are highly concentrated within the core regions of the EU. Thus, the Commission tells us1

"approximately half of public and private research expenditure goes to just 30 regions out of a 
total of 254". Furthermore, disparities between regions in business research expenditure are 
even wider.

It is easy to construe these differences as being totally contradictory but to do so would be an 
error. The two policies are in fact complementary and this becomes clear when one considers 
the overall purpose of European research policy which is to ensure that Europe is and remains 
in the forefront of scientific discovery, and advanced technology. These being the aims, 
investments oriented towards centres of excellence have to take into account that they also 
depend on the infrastructure and human resources, policy environment and the level of 
investments by companies and that these can be developed by transnational cooperation.

On the other hand, regional policy managers apply diametrically opposed criteria in deciding 
if and how funds should be spent on research. There is no need for two or more countries to 
be involved, there is no need for the research centres concerned to be among the top institutes 
or organisations in Europe. It may even be true to say that the opposite is true. From a 
regional point of view, research centres lagging behind because of years of under investment 
and dilapidated infrastructure should qualify for more regional assistance in order to allow 
them to catch up the more advanced regions, and it is this fundamental principle that millets 
against any fusion or confusion of regional fund money used for research and the research 
budget itself. The separation of the two budgets is, in your draftsman's view, indispensable to 
ensuring the two aims of the Union. Namely, on the one hand to ensure the predominance of 
European research in the global economy and on the other to assist those regions with a 
potential for research, to improve their performance through well targeted investment. This 

  
1 Commission Memo /05/209 of 15 June 2005



PE 364.956v01-00 4/9 PA\588453HU.doc

HU

two policy approach will enable the Union to expand the number of centres of excellence and 
thereby increase the overall power of European research to contribute to the restructuring of 
the European economy, the creation of sustainable jobs, and a clean and sustainable 
environment. It is therefore your draftsman's opinion that the present budgetary structure 
should remain unchanged as it is this structure which will ensure that those regions which are 
lagging behind, particularly in the new Member States but not exclusively, obtain optimal 
assistance in this important area.

The European Commission proposal for the 7th Framework Programme is built on four 
pillars, namely Cooperation, Ideas, People and Capacities. It is this latter heading with its 
budget allocation of 7.536bn euro, which is of primary interest to regional policy as it is this 
programme which specifically deals with measures targeted at:

• Research infrastructures
• Research for the benefit of SMEs
• Regions of knowledge
• Research potential of Convergence Regions
• Science in society
• International co-operation

Following enlargement and its immediate effects on the distribution of wealth throughout the 
Union and the geographic repartition of centres of research excellence, measures targeted at 
developing or investing in the research potential of convergence regions are of prime 
importance.
Actions in this domain will compromise support to:

• Trans-national two-way secondments of research staff in the convergence regions
• The acquisition and development of research equipment in selected centres
• The organisation of workshops and conferences to facilitate knowledge transfer
• "Evaluation facilities" for research centres in the Convergence Regions to obtain an 

international independent expert evaluation of their research quality and infrastructures

A total budget of 558m euro has been allocated to this strand representing the major share of 
Research funds available to the regions.

The proposed support however stimulates your draftsman to make the following observation.

The development of regions of knowledge by encouraging and supporting the creation of 
'regional research driven clusters' can be misunderstood. As explained above the idea of 
research driven clusters is based on the EU Research policy's principle of excellence. Whilst 
the existence of such clusters can have an indirect impact upon the proclaimed aims of the 
EU's regional policy, the regions of knowledge would support this principle of excellence by 
enabling policy learning and mentoring on cluster development in all regions.

Major actions aimed at giving regions benefiting from the regional competitiveness and 
employment objective, under the proposed new structural funds regulations, still need 
assistance, in order to be able to continue developing the research capabilities that many of 
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them had successfully launched when they benefited from objective one status under the 
present regulations and in particular assistance to SMEs.

The 7th Framework Programme recognises the need to strengthen the innovative capacity of 
European SMEs and the contribution they make to the development of new technology based 
products and markets by helping them outsource research, increase their research efforts, 
extend their networks, better exploit research results and acquire technological know how.

Specific actions to support SMEs will be carried out in the entire field of science and 
technology, with financial means allocated through two schemes: These are:

• Research for SMEs to support small groups of innovative SMEs to solve common or 
complementary technological problems

• Research for SME associations

This has been allocated a budget of 1.914bn euro.

The Competitiveness and Innovation Programme (CIP) will also provide support to networks 
of intermediaries and national schemes for actions to encourage and facilitate the participation 
of SMEs in the framework programme, and the participation of SMEs will be encouraged and 
facilitated, and their needs taken into account, across all parts of FP7. Synergies between FP7 
and CIP should promote regional leveraging of research outcomes.

Your draftsman is also of the opinion that research on many aspects of urban development is 
called for in FP7.  

While your draftsman is generally satisfied with the proposal of the Commission, any 
diminution in the overall funding levels for the EU's research and development effort whether 
under FP7 or under the EU's regional policy is entirely undesirable because of the long-term 
significance of R&D for the economic growth of regions, the Member States and the EU 
collectively.

Nevertheless, your draftsman considers that the following improvements could be made:

MÓDOSÍTÁSOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
  

1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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2. cikk, (2) bekezdés, (1a) albekezdés (új)

A transznacionális feltétel nem vonatkozik 
a konvergenciarégióknak nyújtandó 
segítségre, illetve a statisztikai hatás által 
érintett régióknak kutatási képességeik és 
infrastruktúrájuk fejlesztéséhez nyújtandó 
segítségre.

Módosítás: 2
I. melléklet, I. Együttműködés, (10) bekezdés

Az EU-kutatás eredményeinek terjedése és 
használata érdekében a tudás terjesztését és 
az eredményék átadását – a politikák 
kidolgozói számára is – minden témában 
támogatják, többek között hálózatba 
szervezésre vonatkozó kezdeményezések, 
szemináriumok és rendezvények, külső 
szakértők által nyújott támogatás és 
információs és elektronikus szolgáltatások, 
nevezetesen a CORDIS finanszírozásán 
keresztül.  Az innováció támogatására a 
Versenyképesség és innováció program 
során tesznek lépéseket. Tudományos 
kérdésekkel és kutatási eredményekkel 
foglalkozó, a kutatói közösségen túlmutató, 
nagy nyilvánosságú párbeszédekre 
vonatkozó kezdeményezések is kapnak 
támogatást csakúgy, mint a tudományos 
kommunikáció és az oktatás. Az etikai 
elveket és a nemek kérdésének szempontjait 
is figyelembe veszik. 

Az EU-kutatás eredményeinek terjedése és 
használata érdekében a tudás terjesztését és 
az eredményék átadását – a politikák 
kidolgozói számára is – minden témában 
támogatják, többek között hálózatba 
szervezésre vonatkozó kezdeményezések, 
szemináriumok és rendezvények, külső 
szakértők által nyújott támogatás és 
információs és elektronikus szolgáltatások, 
nevezetesen a CORDIS finanszírozásán 
keresztül.  Az innováció támogatására a 
Versenyképesség és innováció program 
során tesznek lépéseket. Tudományos 
kérdésekkel és kutatási eredményekkel 
foglalkozó, a kutatói közösségen túlmutató, 
nagy nyilvánosságú párbeszédekre 
vonatkozó kezdeményezések is kapnak 
támogatást csakúgy, mint a tudományos 
kommunikáció és az oktatás. Az etikai 
elveket és a nemek kérdésének szempontjait 
is figyelembe veszik. Továbbá a tagállamok 
hatóságain kívül a regionális hatóságokat 
is el kell látni azokkal az adatokkal, 
amelyek alapján területükön a szervezetek 
alkalmazzák az FP7 stratégiai 
megközelítését, és annak kialakításában 
ösztönzőként vesznek rész, beleértve a 
gazdasági előnyök kiterjesztését, a 
regionális programok kiegészítésének 
biztosítását és a programot érintő szaktudás 
megosztásával. 

Módosítás: 3
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I. melléklet, I. Együttműködés, Témák, 8. Társadalom-gazdaságtan és humán tudományok, 
Tevékenységek, (7a) bekezdés (új)

• Városfejlesztési kutatás: a tematikus 
(környezetvédelmi, közlekedési, 
társadalmi, gazdasági, stb.) és 
térbeli (városi, regionális) városi 
interakciók jobb megértése 
érdekében, (1) a kérdések integrált 
és fenntartható módon történő 
megközelítését segítő innovatív 
tervezési mechanizmusok és (2) a 
polgárok részvételét és a köz- és 
magánszereplők együttműködését 
erősítő innovatív kormányzási 
folyamatok kifejlesztése érdekében, 
az európai városok globális 
összefüggésben játszott szerepének 
(városi versenyképesség) jobb 
megértése érdekében, valamint a 
helyi hatóságok segítése érdekében, 
akik a társadalmi kohézió 
javításáért és a kirekesztés ellen 
küzdenek a városokban, ahol a 
gazdasági fejlődés ellenére 
növekednek a különbségek.

Módosítás: 4
I. melléklet, IV. Kapacitások, A tudás régiói, Tevékenységek (2a) bekezdés (új)

Ezek a szinergiák nem finanszírozzák az 
azonos támogatható költségeket és 
ügyelnek az EU regionális politikája 
kivitelezési mechanizmusainak 
decentralizált irányítására. A strukturális 
alapokból történő kutatás- és innováció-
finanszírozás középpontjában a (1) az 
infrastrukturális kutatások (innovációs 
központok, technológiai parkok, stb.) és (2) 
az innovatív projektek 
(technológiatranszfer, információs 
technológiák, kutatási projektek indítása és 
alkalmazása), valamint (3) az innovációs
környezet (az FP7 és a CIP keretébe nem 
tartozó kis- és középvállalkozások 
finanszírozása) áll.
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Módosítás: 5
I. melléklet, IV. Kapacitások, Kutatási potenciál, Tevékenységek (1) bekezdés 4a. 

franciabekezdés (új)

• A kevésbé fejlett kutatási profillal 
rendelkező régióknak, a nagyon 
fejlett kutatási profillal rendelkező 
régiók részéről történő tanácsadás.

Módosítás: 6
I. melléklet, IV. Kapacitások, Kutatási potenciál, Tevékenységek (2a) bekezdés (új)

Szintén cél a versenyképességi és 
innovációs programmal történő 
együttműködés a K+F regionális üzleti 
alapokra helyezésének támogatása 
érdekében az iparral együttműködve.

Módosítás: 7
III. melléklet, Finanszírozási rendszerek, Közvetett cselekvések, b) pont, (3) bekezdés

A résztvevőknek biztosított közvetlen 
pénzügyi hozzájáruláson felül a Közösség 
javítani fogja az EBB kölcsöneihez való 
hozzájutásukat a „kozkázatmegosztási 
pénzügyi mechanizmuson” keresztül a 
Banknak nyújtott támogatással. A közösségi 
támogatást a Bank a saját forrásainak 
kiegészítésére használhatja a céltartalék-
képzési és a kölcsönfinanszírozási 
tevékenységéhez elosztott tőke fedezésére. A 
Szerződés 167. cikke és az egyedi 
programokat elfogadó tanácsi határozatok 
alapján elfogadott rendeletben 
megállapítandó szabályokra is figyelemmel 
és azokkal összhangban ez a mechanizmus 
lehetővé fogja tenni az európai KTF-
cselekvésekre (például közös technológiai 
kezdeményezésekre, nagyobb projektekre, 
ideértve az EUREKA projektekre, valamint 
az új kutatási infrastruktúrákra) nyújtott 
EBB-kölcsönök körének kiterjesztését.

A résztvevőknek biztosított közvetlen 
pénzügyi hozzájáruláson felül a Közösség 
javítani fogja az EBB kölcsöneihez való 
hozzájutásukat a „kozkázatmegosztási 
pénzügyi mechanizmuson” keresztül a 
Banknak nyújtott támogatással. A közösségi 
támogatást a Bank a saját forrásainak 
kiegészítésére használhatja a céltartalék-
képzési és a kölcsönfinanszírozási 
tevékenységéhez elosztott tőke fedezésére. A 
Szerződés 167. cikke és az egyedi 
programokat elfogadó tanácsi határozatok 
alapján elfogadott rendeletben 
megállapítandó szabályokra is figyelemmel 
és azokkal összhangban ez a mechanizmus 
lehetővé fogja tenni az európai KTF-
cselekvésekre (például közös technológiai 
kezdeményezésekre, nagyobb projektekre, 
ideértve az EUREKA projektekre, valamint 
az új kutatási infrastruktúrákra) nyújtott 
EBB-kölcsönök körének kiterjesztését. A 
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regionális fejlesztés szereplőivel konzultálni 
kell erről a „kockázatmegosztási pénzügyi 
mechanizmusról” a magánszektor K+F 
projektekbe történő befektetéseinek 
megkönnyítése érdekében.


