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szövege az eca.europa.eu címen tölthető le angol nyelven. 
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A Számvevőszék megvizsgálja az 
innovációs szakadék kezelésére 
irányuló uniós intézkedéseket 
A különböző uniós tagállamokban a magán- és állami szereplők nem egyformán képesek arra, 
hogy korszerű technológiákat alkalmazzanak és fejlesszenek ki. Ezen ún. „innovációs szakadék” 
kezelése érdekében az Unió egyre inkább arra összpontosít, hogy szélesebb körű részvételt 
biztosítson kutatási és innovációs (K+I) finanszírozási programjaiban, egyedi intézkedéseket 
vezessen be a kevéssé innovatív országok potenciáljának mozgósítására, és előmozdítsa az 
európai strukturális és beruházási alapokkal (esb-alapok) való szinergiákat. Az Európai 
Számvevőszék jelenleg ellenőrzést végez annak értékelésére, hogy az Európai Bizottság 
megfelelő intézkedéseket hozott-e a Horizont 2020 keretprogramot ilyen értelemben „kibővítő” 
célkitűzés elérése érdekében. 

A K+I a termelékenység és a gazdasági versenyképesség egyik kulcseleme. Az elmúlt évtizedekben 
Európa gazdasági növekedésének motorja mintegy kétharmad részben a technológiai innováció 
volt, és jelenleg az európai munkahelyek egyharmadát a tudásalapú iparágak adják. Az Unió egyik 
politikai célja, hogy a K+I tevékenységek egyenletesen legyenek jelen a tagállamokban. 

A Horizont 2020 az Unió nyolcadik kutatási és innovációs keretprogramja, amely társfinanszírozást 
biztosít a tagállamokban és a partnerországokban zajló korszerű K+I együttműködési projektekhez. 
A Horizont 2020 jelenti a fő finanszírozási eszközt mind az Európa 2020 stratégia, mind pedig az 
Európai Kutatási Térség (EKT), egy 2000-ben indult kezdeményezés számára, amelynek célja egy, 
az egész Unióra kiterjedő egységes, határok nélküli kutatási, innovációs és technológiai piac 
létrehozása. 2013-tól kezdődően a Horizont 2020 egyre inkább a kiválóság terjesztésére és a 
kevéssé innovatív országok részvételének fokozására összpontosított azáltal, hogy további 
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támogatást nyújtott számukra a szakpolitikák kialakításához, a kapacitásépítéshez, valamint a 
vezető kutatóintézetek és a gyengén teljesítő régiók közötti kapcsolatok kiépítéséhez. Ezen 
intézkedések finanszírozására a Horizont 2020 keretében nyújtott finanszírozás mellett az európai 
strukturális és beruházási alapokat is felhasználták, amelyek célja a gazdasági és társadalmi kohézió 
erősítése az Unióban. 

„A különböző tagállamok között régóta szakadék van a magán- és állami szereplők kutatási 
teljesítménye és innovációs képessége tekintetében. Az innovációs éllovasok és az alulteljesítő 
országok közötti szakadék megakadályozza, hogy az Unió teljes mértékben kihasználja a benne 
rejlő potenciált, és veszélyezteti annak gazdasági növekedését, jólétét és társadalmi stabilitását — 
jelentette ki Ivana Maletić, az ellenőrzésért felelős számvevőszéki tag. – Ellenőrzésünkkel azt 
kívánjuk felmérni, hogy a Bizottság fellépései – például a Horizont 2020 keretében hozott 
intézkedések és az esb-alapokkal való szinergiák előmozdítása – hozzájárultak-e a K+I szakadék 
csökkentéséhez az Unióban.” 

A Horizont 2020 keretprogram 2014–2020-as költségvetése 76,4 milliárd eurót tett ki, ebből 
körülbelül 1 milliárd eurót fordítottak „innovációbővítési” intézkedésekre. Az esb-alapok 2014–
2020-as költségvetésében 43 milliárd euró volt a K+I. részaránya. A számvevők megvizsgálják a 
2014 óta hatályos intézkedések – így többek között az esb-alapokkal való szinergiákra való 
összpontosítás – eredményeit, valamint az új (2021–2027-es) többéves pénzügyi keret kapcsán 
javasolt változtatásokat. 

Háttérinformációk 

A Horizont 2020 időközi értékelése arra a következtetésre jutott, hogy a „innovációbővítési” 
célkitűzés terén lassú és egyenetlen volt az előrelépés, és néhány újabb tagállamban és 
programágazatban nemigen következett be észrevehető változás. Ezt az Európai Parlament és a 
Tanács aggasztónak ítélte. Az új (2021–2027-es) Európai Horizont K+I keretprogramra irányuló 
javaslat ezért még nagyobb hangsúlyt fektet mind az „innovációbővítési” intézkedésekre, mind 
pedig a szinergiákra. Az esb- és más alapokra vonatkozó szabályokat megállapító legutóbbi „közös 
rendelkezésekről szóló rendelet” szintén hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak és a Bizottságnak 
javítaniuk kell a koordinációt és szinergiákat kell kialakítaniuk a K+I keretrendszerrel. 

Az innovációs szakadékkal szembeni uniós fellépésre irányuló ellenőrzésünk a tervek szerint 2021 
végén fejeződik be. Az ellenőrzés megkezdése előtt végzett előkészítő munkán alapuló előzetesek 
nem tekinthetők ellenőrzési észrevételeknek, következtetéseknek vagy ajánlásoknak. Az 
ellenőrzési előzetes teljes szövege angol nyelven elérhető a Számvevőszék honlapján 
(eca.europa.eu). 

A sajtó rendelkezésére áll: Claudia Spiti – E: claudia.spiti@eca.europa.eu M: (+352) 691 553547 
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