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ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВЕТА ОТНОСНО ПО-ДОБРОТО УПРАВЛЕНИЕ НА 

ЕВРОПЕЙСКОТО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПРОСТРАНСТВО (ЕИП)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ПРИПОМНЯ своята резолюция от 14 януари 1974 г. относно координацията на 
националните политики и определянето на проекти от интерес за ЕС в областта на науката и 
технологиите, с която се създава Комитет за научно-технически изследвания (CREST) 1, 
заменена от Резолюция на Съвета от 28 септември 1995 г. относно CREST 2;

ПРИПОМНЯ своята резолюция от 15 юни 2000 г. за създаване на европейско 
изследователско пространство (ЕИП) 3след Европейския съвет от 23 и 24 март 2000 г. в 
Лисабон, на който бе постигнато съгласие относно Лисабонската стратегия;

ПРИПОМНЯ заключенията на Европейския съвет от 8 и 9 март 2007 г., където бе споменато 
понятието добре функциониращ триъгълник на знанието под формата на взаимодействие 
между образование, научни изследвания и иновации, както и заключенията от 19 и 20 март 
2009 г., в които се призовава за предприемане без отлагане на конкретни мерки за 
насърчаване на партньорството между стопанските субекти, научноизследователската 
дейност, образованието и обучението; и за ускоряване и подобряване на качеството на 
инвестициите в областта на научните изследвания, знанието и образованието;

ПРИПОМНЯ заключенията на Европейския съвет от 13 и 14 март 2008 г., в които се 
призовава за създаване на „пета свобода“ с цел да се премахнат пречките пред свободното 
движение на знания;

ПРИПОМНЯ заключенията си от 30 май 2008 г. относно стартирането на „Процеса от 
Любляна — към цялостно осъществяване на европейското изследователско пространство“, 
който има за цел да установи по-добро управление на ЕИП въз основа на дългосрочна 
концепция за ЕИП, разработена в партньорство с държавите-членки и Комисията с широка 
подкрепа от страна на заинтересованите участници и гражданите;

  
1 Официален вестник C 7, 29.1.1974 г., стр. 2—4.
2 Официален вестник C 264, 11.10.1995 г., стр. 4—5.
3 Официален вестник С 205, 19.7.2000 г., стр. 1.
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ПРИПОМНЯ заключенията си от 2 декември 2008 г. относно определяне на „Концепция 

2020 г. за европейското изследователско пространство“ 4, в които бъдещите председателства 

бяха приканени да вземат под внимание тази концепция, както и потенциалното ѝ развитие, 

при изготвяне на техните предложения за бъдещото управление на ЕИП и изтъква 

необходимостта от използване на пълния потенциал на съществуващите структури за 

координация, като CREST, по отношение на инициативи, свързани с ЕИП;

ПРИПОМНЯ заключенията на Европейския съвет от 11 и 12 декември 2008 г., в които бе 

отправен призив за стартирането на европейски план за иновациите, свързан с развитието на 

европейското изследователско пространство, както и с обсъждането на бъдещето на 

Лисабонската стратегия след 2010 г.;

ПРИПОМНЯ заключенията си от 29 май 2009 г. за изготвяне и редовно актуализиране на 

пътна карта за изпълнението на Концепция 2020 г. за ЕИП, за полагане на допълнителни 

усилия за осигуряване на повишено взаимно допълване и синергии в рамките на политиките 

и инструментите на ЕС, като рамковите програми за научни изследвания и технологично 

развитие, рамковата програма за конкурентоспособност и иновации, структурните фондове, 

Процеса от Любляна, общата рамка в областта на образованието и обучението и Процеса от 

Болоня

1. ПРИЗНАВА, че политиките, програмите и дейностите на европейско равнище в 

областта на научните изследвания се провеждат както на равнище ЕС и на 

междуправителствено равнище, така и на национално/регионално равнище, което 

допринася за цялостното развитие на ЕИП, и че при целесъобразност и при 

спазване на специфични договорености, в изграждането на ЕИП се включват и 

трети държави, като същевременно се отчита текущото състояние на 

сътрудничеството с държави, асоциирани към рамковата програма;

2. ПРИЗНАВА, че понастоящем в изграждането на ЕИП са ангажирани голям брой 

участници и заинтересовани страни на национално, регионално, 

междуправителствено равнище, както и на равнище ЕС, и че функционират 

разнообразни механизми, процеси и инструменти, свързани с ЕИП;

  
4 Официален вестник C 25, 31.1.2009 г., стр. 1—4.
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3. ОТЧИТА необходимостта от по-добро и ефективно управление, при което в 

стратегическото разработване на политиките и вземането на решения в рамките 

на ЕИП, ЕС и държавите-членки да поемат по-активна водеща роля и да покажат 

по-силна ангажираност за изпълнението на Концепция 2020 г. за ЕИП и на 

стратегията на ЕС за конкурентоспособност и растеж за периода след 2010 г.

Водещи принципи следва да бъдат опростеността, ефективността и 

прозрачността, като се зачита и принципът на субсидиарност;

4. ПОДЧЕРТАВА, че стремежът към по-добро управление следва да е насочен към 

улесняване на сътрудничеството и координацията на свързаните с ЕИП дейности, 

програми и политики на всички равнища, въз основа на целите, установени в 

Концепция 2020 г. за ЕИП, като се отчитат положителните аспекти на 

многообразието сред държавите-членки;

5. ОТЧИТА, че триъгълникът на знанието — образование, научни изследвания и 

иновации, е свързан с необходимостта от подобряване на резултата от 

инвестирането в трите форми на дейност чрез системно и непрекъснато 

взаимодействие;

6. ОТЧИТА, че решаващ аспект на управлението е необходимостта от постигане на 

по-голяма последователност в процеса на формулиране на политиките на 

европейско равнище и на равнище държави-членки чрез установяване на по-добро 

и ефективно взаимодействие между трите компонента на триъгълника на 

знанието в рамките на посочения процес, за да се ускори преходът към икономика 

и общество, действително основани на знанието;

7. ИЗТЪКВА СПЕЦИАЛНО необходимостта от по-систематични, широки и по-

добре структурирани консултации със съответните заинтересовани страни в 

рамките на ЕИП, както и необходимостта от по-успешно осведомяване на 

широката общественост и на съответните категории заинтересовани страни 

относно целите, предимствата и постиженията на ЕИП и нейната Концепция 

2020 г.;
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8. Предвид широкия обхват и интеринституционално естество на ЕИП, ИЗТЪКВА 

СПЕЦИАЛНО необходимостта от редовен обмен на мнения и взаимодействие с 

Европейския парламент;

9. НАСЪРЧАВА държавите-членки, при необходимост, да провеждат по-

задълбочена подготовка на заседанията на съответните комитети и групи 

(включително чрез подходящи консултации със заинтересованите страни), както и 

да способстват за необходимото взаимодействие между всички области на 

триъгълника на знанието;

10. ОТЧИТА необходимостта от намирането на начини за осигуряване на нов тласък 

на политическо равнище чрез използване на иновативни средства, с оглед 

постигане на целите на ЕИП; и ПРИКАНВА бъдещите председателства да имат 

готовност за свикване на добре подготвени и целенасочени министерски 

конференции в рамките на ЕИП, когато те имат неоспорима добавена стойност за 

осигуряването на насоки за дългосрочна стратегическа концепция относно ЕИП;

ПРИЕМА, че тези конференции могат да се осъществяват под формата на широка 

неформална среща на министрите;

11. ПРИЗНАВА заслугите на CREST по предоставянето на консултации на Съвета и 

Комисията по свързани с ЕИП въпроси; ОТЧИТА обаче, че за развитието на ЕИП 

и за да се отговори на необходимостта от по-успешно интегриране на 

националните политики, CREST следва да поема по-голяма инициатива, в 

качеството си на комитет за политиката на ЕИП, за предоставяне на стратегически 

и своевременни консултации на Съвета, Комисията и държавите-членки по свое 

усмотрение или по искане на Съвета или Комисията;

12. Въз основа на това ПРИЕМА следните принципи за засилване на ролята на новия 

CREST за стратегическото развитие на ЕИП:

a) CREST е стратегически консултативен орган, чиято функция е да 

консултира Съвета, Комисията и държавите-членки по свързани с ЕИП 

въпроси. CREST следва също да наблюдава напредъка на ЕИП, включително 

на рамковите програми на ЕС;
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б) CREST следва да предоставя стратегически консултации, по-специално 

относно:

i) общите насоки за евентуални бъдещи политики на международно, 

европейско и национално равнище, които да допринесат за развитието 

на ЕИП;

ii) на по-ранен етап — стратегическите приоритети, разработването и 

прилагането на инициативи на политиката с оглед развитието на ЕИП, 

сред които и рамковите програми на ЕС и други приложими 

инициативи на ЕС, както и на съответни национални и 

междуправителствени инициативи, като се държи сметка за общата 

съгласуваност между инструментите и инициативите;

iii) насърчаването, при необходимост, на координацията на националните 

политики, касаещи развитието на ЕИП;

iv) на по-късен етап — разработването и прилагането на независима 

оценка на всички тези инициативи на политиката.

в) CREST следва да развива взаимодействието и съгласуваността с други 

области на политиката, по-специално с тези, свързани с триъгълника на 

знанието,

г) за постигането на своите цели CREST следва да си сътрудничи и да се 

консултира със свързаните с ЕИП групи. Той може също да използва 

получената от тези групи информация за основа на разискванията си;

д) държавите-членки и Комисията следва съвместно да допринасят за 

дейността на CREST за по-нататъшно развитие на ЕИП;
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13. СЧИТА, че следва допълнително да се обсъдят работните методи на CREST, като 

се има предвид новата правна и институционална рамка, с оглед на замяната на 

резолюцията от 28 септември 1995 г. с нова резолюция, която предвижда 

преработен мандат за комитета CREST. Преработеният мандат следва да се 

състави в съответствие с изложените в параграф 12 принципи и да се одобри от 

Съвета до средата на 2010 г.;

14. ПРИКАНВА съответните групи 5, създадени, за да подпомагат изпълнението на 

целите на ЕИП, да разработят систематични и прозрачни консултации със 

заинтересованите страни, когато е уместно;

15. ПРИКАНВА държавите-членки и Комисията да стартират преглед на свързаните 

с ЕИП групи преди края на 2010 г.

16. ПРИКАНВА Комисията:

- да продължи да провежда по прозрачен начин систематични и 

структурирани консултации с държавите-членки и с други съответни 

заинтересовани страни, както и да ги доразвива;

- да разработи, съвместно с държавите-членки, ефективна информационна 

система на ЕИП, предназначена да служи като помощен инструмент на тези, 

които са отговорни за вземането на решения.

___________________

  
5 Понастоящем се състоят от CREST, неговите специализирани структури, а именно 

групата на високо равнище за съвместно планиране (GPC) и стратегическия форум за 
международно научно-техническо сътрудничество (SFIC), работната група в рамките 
на CREST за трансфер на знания, както и Европейския стратегически форум за 
научноизследователски инфраструктури (ESFRI) и координационната група за човешки 
ресурси и мобилност (SGHRM).


