
AZ EURÓPAI CSATLAKOZÁS HÍREI

2002.február 12-én együttes ülést tartottak a 
CEPI* Kutatási Csoportjának és az Európai Bizott-
ság „Versenyképes és Fenntartható növekedés" 
Igazgatóságának képviselõi. A két társaság az Eu 
6. Kutatás-fejlesztési keretprogramjában szereplõ 
két új együttmûködési forma lehetõségeirõl tárgyalt 
a papíripar számára:

- Kiválóságok Hálózata (Network of Excellence, 
NoE)

- Integrált projektek (IP).

Az Eu Bizottság tárgyaló felei valószínûsítették, 
hogy a cellulóz- és papíripar számára a 6. K+F 
program keretében 1 IP és 1 vagy 2 NoE (50-50 
millió euró értékben), valamint néhány régi típusú 
kis projekt (összesen kb. 20 millió euró) lesz elér-
hetõ.

Elõzõleg a CEPI képviselõi a következõ négy 

1. A papír és a nyomtatott média 

2. A papír és a csomagolás

3. Fenntartható papírgyártás 

4. Folyamatszabályozás

A javaslatok közül az Eu-Bizottság az 1.számú 
mellett voksolt, amelyet a PTA3:nanotechnológiák 
/anyagok/ folyamatok témakörben javasolt benyúj-
tani.

A 3. témakör mind IP-, mind NoE-ként elkép-
zelhetõ, a 2-t átdolgozásra javasolták, megkérdõ-
jelezhetõ újdonsága miatt, a 4. számút pedig elve-
tették.

Ezek az információk segíthetnek a cellulóz- és 
papíripar szereplõinek az eredményes K+F 
pályázatok kialakításában.

A CEPI nagy súlyt helyez az ilyen jellegû érdek-
védelmi tevékenységre.

Polyánszky Éva
*CEPI= Európai Papíripari Szövetség

Megpályázható projektek az Eu 6. Kutatás-Fejlesztési 
keretprogramjában

Pálinkás József oktatási miniszter meg-
hívására 2000. február 25-én és 26-án Budapestre 
látogatott Philippe Busquin, az Európai Unió Bi-
zottságának kutatási fõbiztosa. A tárgyalások során 
áttekintették Magyarország és az Európai Unió 
kutatási kapcsolatait. Mindkét fél megelégedéssel 
állapította meg, hogy a magyar tudomány- és 
technológiapolitika 1999 óta teljes összhangban 
halad az Európai Unió-éval. Ezt mutatja az is, hogy 
2000 elején a „Tudomány- és technológiapolitika 
2000" címû dokumentum hasonló szellemben 
született, mint az Európai Unió Bizottságának „Az 
Európai Kutatási Térség felé" címû munkaanyaga. 
Ez a párhuzamosság a jövõre vonatkozóan is igaz. 
A Philippe Busquin fõbiztos által 2010-re meg-

Az Európai Bizottság 2002. január 24-i ülésén 
fogadta el azt a direktíva tervezétet, amely szabá-
lyozza a környezetvédelmi károk felelõsségének 

Pálinkás József oktatási miniszter 
és Philippe Busquin kutatási fõbiztos tárgyalásai

hirdetett 3%-os kutatás-fejlesztési (K+F) ráfor-
dításokkal teljesen összhangban van a magyar 
kormány programja, amely szerint 2006-ra a 
nemzeti össztermék (GDP) 2%-át fogjuk kutatás- 
fejlesztésre fordítani. Az Európai Unió tervei szerint 
a teljes ráfordítás 2/3 részét magán-, 1/3 részét 
költségvetési forrásokból fedezik. Ugyanilyen 
szellemben a magyar kormány is jelentõsen növelni 
kívánja a versenyszféra szerepét a kutatási-
fejlesztési ráfordításokban. Mindkét fél kiemelten 
fontosnak tartja a versenyszféra és a kutatói 
mûhelyek együttmûködési lehetõségeinek 
fejlesztését is. 

Forrás: O.M. Nemzetközi K+F Hírlevél, 2002. 
febr.-márc.

Az Európai Bizottság javaslata szerint a szennyezõknek
 kell viselnie az okozott környezeti károk helyreállításának költségeit
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kérdéskörét.
A Bizottság definíciója szerint az új direktíva 
hatálya alá esnek az alábbi környezetszennye-


