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• 95,5 milliárd eurós költségvetésű kutatási program, ebből 5,4 milliárd az Európai Uniós
Helyreállítási Eszköz terhére

• Fókuszban az egészségügy, a digitalizáció és az innovatív kis- és középvállalkozások
támogatása

• A programot 2021. január 1-je óta ideiglenesen alkalmazzák

A 2021 és 2027 között futó program segítséget nyújt az innovatív kis- és középvállalkozásoknak ©AdobeStock/Boggy
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A 2021–2027 közötti időszak kutatási és innovációs programja segít az egészségügynek
felkészülni a jövőbeli járványokra, az iparnak pedig a klímabarát megújulásban és a
digitalizációban.
 
A program finanszírozást nyújt  a globális kihívásokhoz, például  az éghajlatváltozáshoz, a
digitalizációhoz és a koronajárványhoz kapcsolódó kutatás és innováció számára.
 
A Horizont Európából minden eddiginél több uniós forrás jut a digitális vonatkozású kutatásokra
és a digitalizációt segítő tevékenységekre. A program emellett támogatja az innovatív kis- és
középvállalkozásokat és az európai kutatási infrastruktúrát, és parlamenti kérésre az Európai
Kutatási Tanácson keresztül további egymilliárd eurót szán alapkutatásra.
 
A programot az Európai Bizottság már 2021. január 1-jén beindította ideiglenesen. A képviselők
kedden a Horizont Európáról szóló, a Tanáccsal született kompromisszum eredményeképpen
született  rendeletet  és  az  ahhoz  kapcsolódó  politikai  nyilatkozatot  677  szavazattal,  öt
ellenszavazat és 17 tartózkodás mellett fogadták el. A Horizont Európa program végrehajtását
szolgáló  egyedi  programot,  amelyről  szintén  megállapodás  született  a  Tanáccsal,  661
szavazattal,  öt  ellenszavazat  és  33  tartózkodás  mellett  hagyták  jóvá.
 
A Horizont Európáról szóló rendeletért felelős jelentéstevő, Dan Nica (S&D, Románia)
szerint
 
„A Horizont Európa felkészíti az Uniót a jövőre azzal, hogy támogatja az európai egészségügyi
ellátórendszereket, segítséget nyújt az iparnak a dekarbonizációhoz, a vállalatoknak pedig az
innovációhoz.  A  program  az  európai  kutatókat  is  támogatja.  A  kutatás  és  az  innováció
hathatósabb pénzügyi támogatásával gondoskodtunk arról, hogy meg tudjunk felelni a jövőbeli
kihívásoknak.”
 
Christian  Ehler  (EPP,  Németország),  a  Horizont  Európa  egyedi  programért  felelős
jelentéstevő  szerint
 
„Nagyvonalú és kiegyensúlyozott költségvetést sikerült kialkudnunk, amely jelentős összegekkel
támogatja az alap- és a szakkutatást. Ezentúl az európai kulturális és kreatív ipar elkülönített
forrásból gazdálkodhat. A Horizont Európa program kulcsszerepet játszik majd az európai
helyreállításban. A programmal az Unió a tudományos élet szabadságáért is kötelezettséget
vállalt.”
 
A vita magyar felszólalója
 
Gyürk András (független)
 
Háttér
 
A Horizont Európa teljes költségvetése 95,5 milliárd euró, melyből 5,4 milliárd eurót az Európai
Helyreállítási Eszközből különítettek el. Ezenkívül az EU négymilliárd euró további beruházást
biztosít az EU többéves pénzügyi keretéből.
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0122-AM-001-001_HU.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meps/hu/124784/DAN_NICA/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/hu/28226/CHRISTIAN_EHLER/home
https://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/vod.html?mode=unit&vodLanguage=HU&vodId=297aa19e-3749-428c-db7e-69a3e42928e7&date=20210426
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A Horizont Európa három pillére a következő:
 

A  „Tudományos  kiválóság”  elnevezésű  pillér  a  kutatók  által  meghatározott  és
irányított  felderítő kutatási  projekteket  támogatja az Európai  Kutatási  Tanácson
keresztül.  A  Marie  Skłodowska-Curie  programból  ösztöndíjakat  és  kutatói
csereprogramokat  finanszíroznak,  valamint  a  kutatási  infrastruktúra területén is
indulnak beruházások.
 
A „Globális kihívások és az európai ipari versenyképesség” nevű pillér közvetlenül
támogatja a társadalmi kihívásokra, valamint a technológiai és ipari kapacitásokra
irányuló kutatást, és meghatározza az egész Uniót érintő kutatási feladatok fókuszát.
Ebbe a pillérbe tartoznak a közszférán belüli, illetve a köz- és a magánszféra közötti
európai partnerségi projektek és a Közös Kutatóközpont (JRC) tevékenysége is. A
JRC független tudományos szakvéleménnyel és technikai támogatással szolgál az
uniós és a nemzeti politikai döntéshozók számára.
 
Az „Innovatív Európa” pillére azt a célt szolgálja, hogy az Unió az Európai Innovációs
Tanácson keresztül élen járjon a piacteremtő innovációban. Feladata ezenkívül, hogy
a budapesti székhelyű Európai Innovációs és Technológiai Intézet révén hatékonyan
közös teret teremtsen az üzleti  szféra, a kutatás, a felsőoktatás és a vállalkozói
szellem számára.
 

Kapcsolatok 
 
 

További információ
Az elfogadott szöveg itt lesz olvasható (2021.4.27.)
A vita felvételről (2021.4.26):
Az eljárás lépései (angolul)
Az eljárás lépései (angolul)
Jogalkotási menetrend: Horizont Európa
EP kutatószolgálat: A Horizont Európa program létrehozása és végrehajtása (angolul)

Baptiste CHATAIN
sajtóreferens

(+32) 2 28 40992 (BXL)
(+32) 498 98 13 37
baptiste.chatain@europarl.europa.eu
indu-press@europarl.europa.eu
@EP_Industry
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/texts-adopted.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0224(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0225(CNS)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-horizon-europe-fp
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690564/EPRS_ATA(2021)690564_EN.pdf
https://twitter.com/EP_Industry


BALÁZS Eszter
sajtóreferens

(+32) 2 28 42373 (BXL)
(+32) 470 88 08 77
eszter.balazs@europarl.europa.eu
sajto-HU@europarl.europa.eu
@Europarl_HU
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https://twitter.com/Europarl_HU

