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Sajtóközlemény

11 új ország kutatói részére nyílik meg az európai kutatás területe

Az Európai Unióhoz a következo évezred elején csatlakozni szándékozó 11 ország olyan
„társulási” megállapodást írt alá, amely a csatlakozást megelozoen  teljes köru
hozzáférést biztosít részükre az Európai Közösség Ötödik (1999-2002) Keretprogramja
alapján folyó kutatási tevékenységhez. Ez az újabb szakasz lehetoséget teremt az említett
országok1 kutató intézetei, egyetemei és üzleti vállalkozásai részére a programban
pontosan ugyanazon feltételek mellett való részvételre, mint amelyek a tagállamok
intézményeire vonatkozóan érvényesek. Ily módon az említett országok részére a kutatás
az elso olyan nyitva álló közösségi munkaterület, amelyhez pénzügyileg is hozzá kell
járulniuk. Ez a nyitás kelet felé az európai kutatási terület fontos kibovítését jelenti: a
tagjelölt országok mintegy 150 000 kutatója és az Európai Unió kutatói részére ezek a
megállapodások több alkalmat és nagyobb lehetoséget jelentenek arra, hogy partner-
kapcsolatokat létesítsenek, és egymás tudományos, valamint technikai potenciáljának
elonyeit kihasználják.

Ez a keleti irányú kibovítés gyorsabb a kutatási politika, mint egyéb ágazatok terén
elsosorban annak az együttmuködési kultúrának a következményeképpen, amely a
modern tudomány kezdeteitol fogva hajtó eroként muködik az európai tudományos
közösség hátterében.

Az említett országokból való kutatók és mérnökök számára ezek a megállapodások olyan
kutatási programokban való részvételt tesznek lehetové, amelyek költségvetése 1999 és 2002
között csaknem 15 milliárd euro lesz.2

A Bizottság tavasszal  elozetesen tervbe vette az említett megállapodások aláírását,  amikor az
Ötödik Keretprogramban való részvételi javaslattételekre irányuló elso felhívásait közzétette.
Ezek már garanciát nyújtottak arra, hogy a kiértékelés a 11 tagjelölt ország kutató intézeteivel
és üzleti vállalkozásaival szemben ugyanazon feltételek alapján történik, mint amelyek a
tagállamok intézményeire érvényesek.

Az elso felhívások eredményei azt mutatják, hogy nagy arányú az említett országok
intézményeinek részvétele a beérkezett javaslatokban. Az említett országok részvételi
lehetoségeit és feltételeit puhatoló tudatosítási kampány meghozta gyümölcsét, az említett
országok szervezeteinek nagy mértéku a részvétele azokban a javaslatokban, amelyek az elso
felhívásokra válaszként beérkeztek.

                                                       
1  Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Lengyelország,
Románia, Szlovák Köztársaság és Szlovénia
2  Valamennyi említett ország,  Lengyelországot, Ciprust, Észtországot és Litvániát kivéve, csatlakozni kíván
az Euratom nukleáris  kutatási programjához is.



A kölcsönösség alapján ezek az országok valamennyien elhatározták, hogy kutatási
programjaikat nyitottá teszik azokon a területeken, amelyek a tagállamok kutatói számára az
Ötödik Keretprogram alá tartozó területeknek felelnek meg.

Ez a társulás, amely felgyorsítja az említett országok bekapcsolódását  Európa tudományos és
technikai  közösségébe, részét képezi a Bizottság által erokészített, csatlakozást megelozo
stratégiának. Ily módon fontos támogatást jelent az említett országok részére a politikai
változtatás és gazdasági struktúra-átalakítás folyamatában, amelyre magukat elkötelezték. A
kibovítés nagy kihívása  az, hogy ezeket az országokat a Közösség szintjére kell emelni. Ez azt
jelenti, hogy meg kell újítani az infrastruktúrájukat, modernizálni kell az iparukat, a
termékeiket és szolgáltatásaikat versenyképesebbé kell tenni a világpiacon, és le kell küzdeniük
a környezet romlását a polgáraik életszínvonalának javítása érdekében - és mindezt egyszerre.
E kihívások egyike sem oldható meg anélkül, hogy elobb ne fokozódnának a tudományos és
technikai lehetoségek.

• További információk:

Az Ötödik Keretprogramra vonatkozó ügyintézési pontok az egyes országok részére:
http://www.cordis.lu/fp5/src/ncps.htm

RTD info 22: Kiegészítés a 11 tagjelölt országról:
http://europa.eu.int/comm/dg12/rtdinf22/etoc.html
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• További információ a Research DG-rol és a közösségi kutatásról (beleértve korábbi
sajtóközleményeinket): lásd a honlapunkat
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